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PREFACE 

MM. de Docteuz Nzcolas Îinooici m'a coma. Biqud en dpremwes son -Manuel technique de Me. decine legale Wa pri de donez PION QUIS sum sa Daleur et son utiliți 
M. Minovici a Pris dans les Questions afirentes ă la midecine ligale celles. Quz demandent de Plus de Priciston et celles Di ne penvent Tipe 7isolues gue dans de laboraloiye - L'identite, qu'il s'agsse dune Bersonne vivante ou d “za cadavre, les eWiprezutes, les Zaches, leur diagnostic Par la Photographie, ke m „Croscope, ete. cxamen du Sang, du sferme, du m. Contum, etc. 

| 
Ia Jes seroices Que Deut vendye da Zhotographie en 7cdecine ligale Proprement dite ou Pour veconnaitue des fauz eu diviture out cti l'odjet d'une Efade tout fait intiressante: 

| o L'examen des hadits, da lore et la Jaune des cadaores ont îji ] 'occaston d '0dservations Persounel/es. Je ne saurats entrer. dans tous dz ditarls pela-
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Zifs ă ces diverses questions, ă da putrifactrou dans 

es difirents milteu, ă 4 embaumement, ă 'exchuma- 

fiou, & l'autopsie, îl faudrait veproduire le livre lui- 

mâme, car sa valeur originale se trouve surtout dans 

Jes indications scrupuleuses gu'a înspirtes A I'auteur 

sa grande habitude de da technique et de l'ensetgne- 

ment pratigue; on ne sauvait les signaler en dehors 

de la place qu'elles occupent dans louorage. | 

En fete de son manuel, ÎI. Nicolas Minovici a 

înscrit ame Denste empruntie ă Faraday. Îl ne. pou- 

pazit mieux choisir ; zl est certain que, pour les sa- 

vanls comme four les artisans, la manipulation (ec h- 

nique aiguise V'intelligence, permet de vechercher de 

nouvelles methodes et Par celles ci de vesoudre souvent 

de nouveau frodlemes. 

L'auteur possăde ces gqualitis ; il a Lexpărience, 

zi prâsente au public un ouvrage dans leguil sa part 

Bersonnelle intervient pour juger des procidis ancieus 

ef souvent en propose de nouveau. “Ye suis convaincu | 

que ce hore, enrichi de trâs delles gravures, sera ap- 

Brâcte far de public mâdical comme îl mărite de V'tlre 

cf suis heureuz de pouvoir vecommander sa lecture 

aut mădecius ligistes dle tous les pays. | 

P. Brouardel 
2 „Vovemire 1903.



INTRODUCERE 
———— 

Rolul social pe care Medicina Legală îl jocă, adi e una, din părţile cele mai onorabile ale profesiunci nâstre medicale. Intr'adevăr, după cum dice Roger Collard :cone- 
dicina legali se așălă, ca să «lic ast-fel, lângă judecători și împarte cu ei neplăcutul privilegii de a cântări în ba- 
lanţu justiției interesele cele mai scumpe ale cetățenilor». 

| Prin urmare, medicul nu trebue să renunţe la o însărcinare dată de magistrați. EI nu trebue a evita ocaziunile de a da ajutor descoperirei unui adever. Medicul legist, demn de acest nume, va sci care e partea, responsabilităței și nu va. asculta, de cât inspi- raţiunile consciinţei sale; el are pentru tote împrejurările practicei sale acestă unică regulă de purtare: de «a face binele. 
| Care este deci. profesiunea care pote să reclame privilegiuri mai nobile ? 

Medicina Legală ocupând în cercul cunoscințelor medicale un loc analog cu a celor-lalte ramuri, trebue ca, intrând în viaţa plină de necesităţi neprevădute ale profesiunei medicale, să fim tot atât de pregătiţi de a îndeplini funcțiunile de experţi ca şi cele de medic, mamoș, chirurg, etc. | 
Acesta este spre nenorocire în țară la, noi impusă de defectussa nâstră, organizare şi întocmire a legei sanitare care obligă pe medicul de judeţ, oraş și plasă, ca să facă expertizele Medico-Legale și să fie în acelaş „timp şi mamoş, chirurg saii medic, etc. 
Cunoscinţele generale dobândite. în cursul anilor
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de Facultate nu sunt suficiente de a ne pregăti în de- 
ajuns pentru a corespunde profesiunei de Medic Legist. 
Insuficienţa învățământului Medicinei Legale și mai 
ales a, celui practic nu pâte face de cât de a com- 
promite neincetat demnitatea medicilor şi confiența ce 
justiţia, trebue să o aibă în ei. 

In fie-care zi medicii sunt chiemaţi a lumina, jus- 
tiția și a reso!va un mare număr de chestiuni relativ 
la crime şi delicte, pe care legea trebue să le pedep- 
sescă, 

Ore credeţi că toți medicii posedă cunoscinţe spe- 
ciale, necesare acestei insărcinări și toţi se bucură de 
aceeaşi confiență. din partea, magistraţilor ? 

Un forte mare număr de Medici cred că din mo- 
mentul ce ati diploma de Doctori și au fost invitaţi 
de justiţie, apoi întradevăr ei pot să'şi dea titlu saiă 
să îndeplinâscă rolul de Medici Legişti; acesta provine 
numai din cauză că ei nu cunosc Medicina Legală. 

Acestă incapacitate însă nu le-o putem atribui de 
cât unei absențe complecte a. studiilor practice în Me- 
dicina, legală. | 

l'orte adesea, se întâmplă de exemplu la un acci- 
dent de persone, autorităţile să cheme, după cum e 
obiceiul, un medic. Acesta ajunge la fața locului, dă 
primele îngrijiri pacientului însă, voind ca să plece, 
autoritatea il râgă ca să-i facă un raport asupra, celor 
constatate. De aci în colo începe partea grea a acestui 
Medic Legist improvizat. Chiemat de urgenţă,. el a pus 
în practică tot ceea-ce a învăţat prin spitale şi anume 
să oprâscă, sângele, să câsă rana, a o pansa, și ai asi- 
gura o repede vindecare. El nu scie să facă un raport 
cum îl cere justiţia pentru că nu a avut ocazia să se 
intâlnescă cu asemenea rapârte prin spitale. EI, bazat 
pe cunoscinţele ce le-a căpătat, va înainta, Justiției un 
certificat prin care se va, constata că a dat îngrijiri 
medicale unui rănit, certificat care din punctele de 
vedere Medico-Legal nu lumineză de loc justiţia, care
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are interes de a cunâsce lungimea rănci, gravitatea, in fine consecințele ci, adică fixarea duratei incapaci- tăței de a munci şi infirmitatea, parțială saă perma-= nentă ce reclamă acestă rană, | | 

Diploina sat titlu de Doctor, precum și numele de. celebritate medicală pe care un medic şi la creat nu € O garanţie ca el să scie să facă o expertiză sau un. raport, nu doar că îi lipsesce instrucţia ci practica, pentru care cea mai mare parte din ci conscienţi, re- fuză de a primi misiunea de expert. Poţi fi forte bun Doctor. şi cu tâte acestea să fii râu Medie Leoist. 
Expertisele exercitând tot-d'auna o mare influenţă asupra soluţiunei pe care Justiţia, o dă cestiunilor cei se presintă e important de a nu le confia de cât dme- ilor capabili și ezperimentaţi, căci dacă se recurge la. experţi puţin instruiți se expune la erori adesea in- reparabile. 
Intro orchestră, ne spunea Prot. M. Minovici la cursurile sale, toţi musicanţii cunose notele, însă fic-care cântă numai cu un singur instrument şi nu ştie cânta cu altul. Tot ast-fel eși cu medicii. Azi când medicina, a luat un avent aşa de mare încât e cu neputinţă de a [i explotată tâtă de cine-va, diploma de doctor nu pote fi în de-ajuns pentru a resolva şi chestiunile atât de variate ce se pot pune în justiţie, în cât trebue ca un medic să se consacre şi acestei vamure, adică. Me- „ dicinci Legale, după cum se face și în cele-Palte ra- mure ale medecinci, pentru a deveni un Medic Leogist competent și cu autoritate. Prin urmare trebue ca după cunoştinţele consacrate instrucției generale să le complectăm prin alte noțiuni speciale și practice, cu scopul de a deveni nişte adevăraţi practiciani. | Ca si în tâte cele-l'alte sciințe, şi la Medicina Le- gală, studiul ci coprinde 2 părți, una icorelică și alta - practică, și am putea zice că întradevăr acestă sciință nu'e de cât o practică, pentru că în majoritatea cu- nosciinţelor ci se hbaseză pe o practică continuă de la-
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borator. Ea, nu se pote învăţa numai din cărţi şi chiar | 
dacă parvenim a o învăţa ea nu ne pote servi mai 
ales atunci când voim a o pune în practică. 

Câţi nuştiti de exemplu în teorie perfect modul cum 
trebue să se facă o autopsie şi când îi dai cuțitul în mână 
sau că sa tăiat numai de cât, sati că, Pa trecut nădu- 
şelele! Acelaș lucru' când privim la, altul care lucreză, 
ni se pare că e uşor şi că ştim şi noi, în cât vechiul 
adagio a lui Faraday: Din două persone de o potrivă de 
instruite, și inteligente aceea care va manipula mai bine 
24 atea 0 superioritate asupra celei-l'alte, se pote fârte . 
bine aplica acelor persâne. 

Inv&ţământul. Medicinei Legale mărginindu-se până 
mai acum câţi-va ani numat.la cel teoretic, sa v&dut 
că era cu totul insuficient pentru a corespunde rolului 
pe care Medicina Legală e menit al avea. Mai tâte 
țările caută a organisa, şi chiar at organisat înv&ţă- 
mântul Medicinei Legale, ast-fel în cât cel. practic să 
fie aprope obligator. Acestă, organisare are de scop de 
a prepara mai bine pe cei ce îmbrăţişâză cariera de 
Medic-Legist, de a le perfecționa, educaţiunea, lor prac- 
tică, a executa, lucrări practice care îi vor face niște 
abili auxiliari ai Justiţiei. 

De aceea vedem 'în Franţa Camera, Deputaţilor 
adoptând în şedinţa din 30 Iunie 1899 următărea reso- 
luţie: «Camera învită pe D. Ainistru al Instrucţiunei de « 
reorganisa învățământnl Medicinei Legale în Facultăţi pe 
base mai largi de cât cele actuale». 

Cea mai mare parte dintre studenţi în medicină, 
care încep studiul Medicinei Legale, cred 'că tâtă 
acestă, știință rezidă în facerea unei autopsii şi imediat ce 
încep cursurile ard de dorința de a începe mai repede 
autopsia pentru a termina cu studiul Medicinet Legale. 
Domniile lor. nu se gândesc că, autopsia e numai una 
din multele operaţiuni ale Medicinej Legale, și că nu 
pote fi făcută de cât după ce ai dobândit tote cuno- 
sciinţele relative la cadavru ca: legislaţia, identitatea,
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mortea, semnele morți, putrofacţica, cte., etc. Aprope 3 sferturi din studiul Medicine Legale e bazat numai pe practică, iar restul îl constitue partea teoretică, Mijlâcele de -investigațiune se perfecționăză adi din di în di și grație lor medicul pote purcede asupra, lucrărilor celor mai delicate. Ast-fel microscopia, pentru a nu da de cât un exemplu, pote avea, un rol din cele mai preponderente. De câte ori constatările MICrosco- pice nu constitue singura probă invocată contra acu- satului. Dacă în asemenea, casuri ne gândim că con- damnarea depinde de resultatele aduse de experţi, ve- „dem îndată obligațiunea ce avem de a ne familiariza în laboratâre cu aceste cercetări delicate care cer în acelaş timp an ochii ezperimentat și un spirit exersat cu melodele. sciinţiice. 
| Medicul Legist pâle la un moment dat, să fie obligat moralmente de a asigura greaua responsabilitate „a unui ast-fel de examen şi dacă nu ce obișnuit cu practica, unor ast-fel de cercetări, se va expune a comite greșeli, a căror consecințe pot fi iremediabile pentru „un nevinovat și câte-odată chiar şi pentru el. Cel care primeşte misiunea de expert trebue sau să cunâscă tâtă partea practică ce se referă la cesti- unile ce aparţin domeniului Medicinci Legale saii dacă nu 0 cunoaște și nu e familiarizat cu ea sati că îi lip- sește, să renunţe la funcțiunea de expert. [El nu trebue nici o dată să se pronunțe fără ca convingerea sa să fie întregă şi dacă are vr'o îndoială trebue, să lase la o parte ori-ce ruşine și să câră la trebuinţă ca să i se dea un al doilea expert pentru a lumina cestiunea ce'i este încredinţată, 

Expertiza nu este tot-d'auna un lucru uşor de făcut Şi cel ce primeşte funcțiunea, de expert trebue a pre- zenta ca garanţie, o practică îndelungată, însoţilă de o mare prudenţă. 
Cun6ştem experți din provincie care primind acestă însărcinare din partea justiţiei, și pentru a, evita, pe de
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o parte ori-ce greşelă din cauza lipsei de practică, iar . 
pe de alta de a nu fi taxaţi de ignoranţi, ati făcut în 
capitală acele expertize. 

Ori-ce sar dice, Medicina Legală e o ramură. cu 
totul specială, căreia trebue să'i consacrăm mai mult de 

"cât ori-cărei alte specialităţi, tot timpul şi totă munca. 
Progresele uimitore făcute de acestă sciință, importanța 

din ce în ce mai mare a intervenirei ei în mersul 
justiţiei moderne, a. făcut fatal ca și invăţămentul acestei 
sciinţe să facă progrese neincetate, desvoltându-se cu 
deosebire inv&țămentul ei practic. Lucru este aşa de 

adevărat, în cât pretutindeni în facultăţile de Medicină, 

înveţămentul practice al Medicinei Legale a luat o forte 
mare dezvoltare. Peste tot sa făcut din înv&țămontul 
Medicinei Legale un fel de Clinică mortuară, tot atât de 
indispensabil pentru înţelegerea cursului teoretic, ca şi 

tâte cele-lalte clinici. Intr'adever, un curs teoretic de 
Medicină, legală, rămâne steril dacă nu e complectat 
printw”un curs practic, asupra cărui trebue cu deose- 

Die insistat. 
«Numai inițiindlu-se Domniă studenţi, «ice D- Prof. 

M. Minovici, la diferite [faze ale unei expertise, numai 

vesoleându-se sul; controlul vederei și pipăitului D-lor, 

cestiuni atât de variate și atât de neprerilute ce se pol 

rădica din faptele de domenul Trilunalelor, numai ast-fel 
se pute face un învălământ AMedico-Legal serios; — căci în - 

AMedicina Legulă fie-ciirei propozițiună trebue dată demons- 
trațiunea experimentală de dre-ce o experiență grareză 
maă bine un fapt în memorie de cât o expunere orală ori- 

cât de savantă ar fi eu expusi». 

D. Prof. M. Minovici e întratât pătruns de utili- 

tatea învăţămentului practic în câţ în lecţiunile D-sale 
acesta a jertfit aprope pe cel teoretic. Programul lec- 
țiunilor practice pe care D-sa îl urmeză şi care se 
găsește la sfârşitul acestei introduceri, e o dovadă de 
importanța ce o dă acestui învă&țăment. 

Chiemat de mai mulţi ani prin funcțiunea de asis-
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tent şi preparator. al cursului de “Medicină Legală de a conduce lucrările practice executate de O dată. de mai mulţi elevi, ne-am putut convinge cât e de grei, atât pentru profesor cât Și pentru asistent, de ay Con- duce şi ai supraveghea p6 toţi de o dată, condițiuni esenţiale pentru a ajunge la “un bun rezultat. Ar fi imposibil ori-cât de bine-voitori am fi,.de a căuta să dăm fie-cărui în parte, consiliul ce trebue să-] urmeze pentru buna răuşită a unei lucrări, In scopul de a in- depărta acest incovenient, iar pe de altă parte pentru a veni în ajutorul tutulor acelor care voesce de ja face cunoştinţă și aşi complecta noţiunile teoretice cu partea practică a Medicinei Legale, am căutaţ și am întrunit în acest volum tot ce pste fi indispensabil unui Medic Legist; cu modul acesta, suntem scutiţi de a mai face inainte de a începe ori-ce lucrare practică, conferințele preparative în care indicam D-lor studenți rnodul dea se conduce în general în timpul lucrărei precum și mijlocele de a ajunee la un bun rezultat, 
Diferitele procedee atât vechi cât şi noui, care at căpătat o sancţiune sciinţifică și a devenit nisce mij- l6ce de investigaţiune fârte bune pentru reuşita unor expertize, sunt concentrate în acest volum, în cât între- buințarea, lor, pe lângă 'că asigură succesul lucrărei, "apoi face ca Domnit Studenţi să capele o mare con- fienţă în ele și a şti la care anume să recurgă, când va [i nevoe. Meritul este de a ști să alegi pe cele mai convenabile, căci după trebuință vei recurge la cutare sati cutare procedeii. Tote aceste mijloce, aă fost cât se pote de pe larg descrise, pentru a putca face mai ușoră technica Şi a asigura ast-fel maj repede şi sigur reuşita operaţiunei. Do altmintrelea, acâsta. e și o obli- gațiune .ce se impune întrun tratat de lucrări practicu Și destinat începă&torilor.: Un tratat de manipulaţiune, pentru a fi complect, lrebue a conţine lucruri fârte de- taliate, permiţând elevilor de a verifica fără greutate exactitudinea celor deserise. Ast-fel că acest tratat pote .
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prin el însuși a ţine loc de asistent şi a permite celor 

ce-l aii, de a se instrui chiar singuri. El va permite 
medicilor de judeţ, oraș, plasă, etc., de a resolva sin- 
guri ori-ce chestiune medico-legală cu care vor fi însăr- 
cinaţi şi care cade în domeniul practicei Medico-Legale. 

Acest tratat technic de Medicină Legală, pe care 

sunt fericit că/l presint cititorilor, e cel dintâiii dintre 
publicaţiunile de felul acesta, nu numai în ţară la noi, - 

dar şi în străinătate. Numerâsele. chestiuni ce se referă 
la practica Medico-Legală, sati mai bine numer6sele 
procedee do. care ne servim azi, în resolvirea a o 

mulţime de chestiuni, se găsesc răspândite - în diterite 
tratate de Medicină, Legală, precum şi mai ales în di- 
ferite publicaţiuni şi comunicări, care tote la un loc 

ar forma o mare bibliotecă. Pentru a scuti pe cei care 

vor avea trebuință de ele de a le.căuta, iar pe de altă, 
parte de a şti care din ele se pot sati nu întrebuința 

am găsit mai nemerit, bazat pe o practică mai bine 
de 10 ani, şi ca unul care de curend am trecut pe 
drumul ce trebue a! urma adi un Medic Legist, de a. 
le concentra pe tote în acest volum. 

Acest tratat corespunde, credem, unei mari, nece- 
sități care era, numai de cât reclamată; el umple un 

gol, care credem că se simţea nu numai la noi, dar 
chiar şi în străinătate. Intradevăr, nicăeri nu există - 

până adi, un tratat technic de Meaicină Legală, în care 

tâtă practica acestei ramuri a medicinei, să fie con- 

centrată. [1 este o inovaţiune şi ca ori-ce lucru noi, 
de sigur că nu avem curajul de a afirma căe o operă 
complectă şi perfectă. De la început răsfoind acest tratat, 

se va, vedea că îi lipsesce încă o parte forte importantă, 
a practicei Medico-Legale. Acestă parte însă nu a fost 
scăpată din vedere, din contra omisă cu intenţiune. Ea 
va torma în curând un nou volum şi se va referi la 
Anatomia, patologică și bacteriologia, Medico-Legală, pre- 
cum şi la diferitele mijloce de conservare a cada- 
vrelor, la preparea și conservarea pieselor, etc. Adăo-
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garcea și acestei părţi întrun volum, Yar fi făcut forte voluminos şi grei de manipulat. Afară de acesta, primul volum se adrescză nu numai medicilor. De la cel mai înalt functionar al poliției judiciare și până la cel mai inferior, care prin profesiunea lor, sunt zilnic în con- tact cu lumea r&ilor făcttori și însărcinaţi cu urmărirea. crimelor şi delictelor, vor găsi şi încă pe larg, în acel tratat, modul de a se conduce în chestiunile Medico- Legale, atingătâre profesiunilor „D-lor şi pe care sunt datori de a le. cunoşte. 
In el, Domnii Magistraţi, vor găsi modul de formu- lare a diferitelor întrebări ce urmeză a le pune medi- cilor, în el va găsi şi se va, convinge de ceeace trebue a cunâște un expert, şi cum acestă practică îi pote [i.de folos precum şi de a putea. aprecia, valârea Și r&spunsurile expertului. Tot în acelaş mod acest tratat se adrescză, D-lor Avocaţi cărora de asemenea, le pote pune la disposiţie diferite chestiuni Și elemente cu pri- vire la causale care le ai de susţinut. 
Atât magistratul cât şi omul poliţiei nu pote a. lucra în majoritatea casurilor, fără un al treilea, element, adică fără medicul legist. Câte-şi trei riu urmăresc de cât acelaş scop, descoperirea adevărului. Aşedaţi prin urmare în calitate de medic legist între Justiţie şi Poliţie, am pulut a ne convinge atât de ceca-ce trebue şi îi este necesar unui magistrat, cât și unui om de poliție de a cunvsce din chestiunile medico-legale ce se pote reteri la profesiunile D-lor Şi a le expune în acest tratat, care prin felul lui de expunere, desbrăcat în mate parte de stilul medical pâte fi fărte ușor înțeles de ori și cin. Lipsa de cunoscinţe . medico-legale ce se resimte din partea Magistraţilor cât şi a Gmenilor poliţici şi datorită, neexistenței unui curs de medicină-legală în Facuilatea de drept, va fi complectată, prin acest tratat care cuprinde în el, după: cum am dis, iâtă partea me- dico-legală practică ce vine adesea în atingere cu pro- fesiunile D-lor Și pe care mai mult sai mai puțin sunt.
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datori a o cunosce. Afară de acesta anul: acesta am 

făcut un pas şi mai mare spre progres. Consiliul pro- 

fesoral: al Făcultăţei de Drept - din Bucuresci, în urma 

cererei nâstre; a bine-voit dea ne permite facerea, unui 

curs de Medicină-Legală la această, facultate, iar prin | 

- stăruinţele n6stre pe lângă D-nul Saita, actualul Prefect 

al Poliţiei Capitalei, am reuşit de a înfiinţa o școlă pen- 

tru Domnii Ofiţeri de poliţie unde printre alte cursuri 

e şi cel al medicinei legale şi al medicinei publice. 

Până mai acum câţi-va ani totul era lăsat la în- 

tâmplare, fie-care. îşi. făcea, educaţia cum vrea, cum 

putea şi cei mai mulţi chiar de loc. 

E cunoscut că ofiţerii de poliţie judiciară suni prin- 

tre cei dintâi chiemaţi și care vin la teatrul crimei. Cu 

acestă ocazie câte lucruri sai indicaţiuni preţiose nu 

ar putea aduna de la faţa locului asupra modului cum 

lucrurile sati petrecut, dacă ei ar poseda cunoscințe în- 

destulătore referitâre la cauzele generale ale crimelor 

şi iarăși câte greşeli inreparabile nu se pot comite (şi 

spre: nenorocire se comit multe) din cauza stângăciei: 

şi a lacunei ce există în educaţiunea, acestor persâne. 

Peste tot adi este recunoscut utilitatea medicinei legale 

atât pentru magistrați” cât şi pentru ofițerii de poliţie; 

iar cursuri speciale li se face mai peste tot în centrele 

mari. | | 

| Era cred şi timpul de a ridica educaţiunea acestor 

dmeni la înălţimea pe care o reclamă profesiunea lor. 

Răii tăcători profitând şi ţinându-se în curent zil- 

nic cu progresele sciinței spre a se folosi să inducă 

justiţia şi poliţia în erâre precum și a se sustrage de 

la acţiunea. legilor, aii lăsat așa de în urmă pe cei în- 

sărcinaţi cu urmărirea, lor, în ceea-ce privesce educa- 

țiunea, în cât nu trebue să ne mirăm că în unele ţări 

criminalitatea, a mers crescând. 

E prin urmare timpul ca şi la noi, unde educa- 

țiunea, și instrucţia ofiţerilor de poliţie a Jăsat de dorit, 

să răușim de-a opune acestor răi făcători o armată. de
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agenţi bine organizaţi și de a nu mai lăsa întâmplărei și norocului grija de a-i urmări și prinde. „Aceste cunoscințe vor fi suficiente D-lor Magistraţi Şi ofiţeri de poliţie pentru controlul, aprecierea și ale- gerea oamenilor chiemaţi ca experți. 
Acest tratat constitue în adevăr un Aide-memoire saii o călăuză pentru medici şi un mijloc de control pentru magistrați. 

| Domnii magistrați se vor convinge din acest trătat care e misiunea unui medic legisi. [ii vor vedea că nu trebue a încredința, expertizele medico-legale decât la Gmeni luminaţi Şi încercaţi. Apărarea nu va găsi nici odată un sprijin solid, solicitând cooperarea relei cre- dinţe, ignoranței Şi chiar a j umătăţoi științei. D-l Collard de Martiany care după ce studiase chimia, a fost chiemat de a îndeplini funcțiunea de substitut pe lângă Curtea cu Juraţi din Vosges, publi- când un memorii interesant asupra experților dicc: 1. Tribunalele trebue să facă vecurs la experți în- tr'un mare număr de cazuri, A a 2. Alegerea experților este «le 9 mare împortanţă. 3. Titlurile unui om nu pote da mapstraţilor gu- ranțiile necesare asupra meritului ca expert. - 4. Eaperţii incapabili au comis să comit mari greseli. Adesea sai: constatat erori comise de. ciitre pPerstne : înzestrate cu cunoscințe sciinţifie destul de întinse, și care erati lipsiţi de o practică îndestulătore. Ori dupii noi, pen - tru a fi un abil expert, trebue să fi tălut şi să fi praeți= cat mult. 
E aa Prin aceste din urmă câte-va rânduri, am voit nu- mai să arătăm precauţiunile ce trebuesc luate când se face alegerea unui expert, prudenţa ce acesta, trebue să aducă în funcțiunea, ce devine aprâpe o magistratură, dându-i-se în mâinele sale onorea familiilor Și câte-odată viața semenilor sei. | ” E Următorele cuvinte ale distinsului profesor Orfila ce se adreseză atât medicului expert cât și magistraţilor,
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vizează, forte bine calitatea, atribuţiunile şi datoriile ce se cer atât unuia cât și celui-Palt. 
| «Omul artei care acceptă misiunea de a lumina, justiţia, nu trebue să uite nici-odată imensul scop ce-l pote avea un raport medical ;.din tote problemele ce va fi chemat să resolve în cursul vicţei sale, nu va exista nici una care să-i ccră cunoscințe mai variate și mai aprofundate ca acelea care sunt de resortul Me- dicinei Legale ; de aceea trebue să aplaudăm. resoluţia „luată de mulţi practiciani care refuză de a îndeplini o sarcină care depăşesce puterile lor. 

Mai este necesar de a adăoga că expertul trebue să fie înzestrat cu o probitate în afară de ori-ce bănuială şi să respingă cu energie cererile și darurile de diferite naturi care ar putea să se facă în favârea preveniţilor. 
Pus între acusaţie şi apărare trebue să se mărgi- nescă să, procure justiţiai. elementul sciinţific ce îi este 

cerut, fără să se gândească la consecințele a cărei ur- 
mare pote să fie. O spun cu părere de râii că judecă- 
torii de instrucţie însărcinaţi cu numirea experţilor şi 
apărătorii nu dai tot-d'auna acestor consideraţiuni im- 
portanța ce ele o ati în realilate, de ore-ce îi vedem în fie-care di alegând 6meni de o mediocritate deplorabilă 
care nu roșesc de a merge din casă în casă să cerşe- 

" torâscă aceea ce ci numesc afaceri Medico-Legale. 
Pentru aceşti” jumătăţi de savanţi improvizații nu 

este vorba de cât a face să se vorbească de ci şi de 
a "Şi dobândi un rang ori-care printre. acei care se 
ocup de materie. E 

Indrumarea lor a luat ast-fel de proporţiuni în aceste 
„din urmă timpuri în cât 6menii conştiincioși ati renunțat 
da lumina tribunalele, pentru a nu se mai găsi în con- 
tact cu colaboratorii sai antagoniști de o ignoranță re- 
voltătore, de un șarlatanism desfrânat şi pentru care 
minciuna nu este de cât un mijloc». | 

Medicul Legist trebue să ghideze sati să conducă 
justiţia, să descopere adevărul, fie că intervenţia sa e
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favorabilă sai nu urmărirei sa apărărei. Acâsta e da. toria sa. 

Terminâna, vom adăoga că dacă numerâsele lec- fiuni descrise în acest tratat și care formâză programul întocmit și urmat în Institutul nostru de către profesorul M. Minovici, pot fi de un re-care folos, dacă, ele vor contribui a desvolta gustul practic al Medicine Legale, atunci nu vom crede că am perdut timpul scriindu-le. Am căutat pe cât ne-a fost cu putință de a fi cât se pâte de conciși, clari Și complecţi în elaborarea, acestui Tratat, Nu ştim intru cât am reuşit, în ori-ce cas, lectorul ne va spune. A conduce pe elevi în lucrările lor, pe prac- tician sati medic în exerciţiul artei, și a fi folositor, iată „Scopul acestui tratat, 

2r. Picolae „Minovici



I
D
I
A
O
N
I
W
 

*W 
10safo4y 

'10992+1:q 

A
N
[
I
1
0
1
e
1
0
q
e
 

[n107d0u1q 
op 

ooţuomueţuSoa 
| 

2129 
outuiidopuj 

e 
ponpr 

PS 
J07ep 

9]s0 
forurfo 

u] 
1$ 

10 
“ITIO1eI0qu| 

[
e
y
e
 

7esee 
[N[BUOSIOA 

— 
"97 

"juyp 
"OUOWex0 

vj 
orjruopisuoo 

uţ 
EH[ 

JOA 
95 

IS 
n
ţ
n
j
u
o
p
n
s
 

[NJES0p 
n] 

ExQue 
J0A 

os 
[& 

“1DOIU1ŢO 
[e 

nes 
JO [NroȚesoqeţ 

[N40]2041q 
2p 

93uosqns 
“ajeuiuduuţ 

o[erdods 
s
u
n
a
u
q
 

od 
“ejrilnoe] 

OSIUISUEI? 
1] 

404 
ojou 

9]s09y 
oanuubqd 

Y
N
I
D
I
G
3
A
 

2
a
 
I
3
i
y
u
a
n
o
v
a
 
A
N
L
N
3
W
Y
I
N
9
O
3
U
 
N
a
 

S
v
 

"elurpouduj 
TA 

93 
1 

00 
2
o
u
o
t
u
n
u
s
u
r
 

1$ 
o[07021qo 

Op 
207apundsgu 

 9]so 
1USPNIS 

PIeI-0i] 
— 

"77 
“juy 

- 
U
O
P
n
1
S
 

dut0-9!J 
op 

oojndoxo 
ajitaoni 

Ţeroods 
nasiSou 

UNANUI 
BOU 

0
4
 

pijuosise 
OȚHagIan[ 

e
o
a
t
u
r
u
u
9
 
pdnp 

1Z 
OIR9-9 

Ul 
— 

"pp 
“pup 

"91195 
Pulin 

urp 
229 

uj 
p$nd 

U 
e
o
n
d
 

«OA 
“10[ 

BIlos 
uţ 

VIgIoNŢ 
ef 

oqued 
en[ 

eojnd 
uoa 

nu 
OIeJugAn2 

oulq 
Oznr5 

uip 
our 

IMUOpnIS 
— 

“6 
“ip 

"9[9110dBu 
voSipou 

a04 
gunoaduj 

jopupurv 
aur 

£ DSIDA-B9IA 
15 

zeouonţ 
o
u
 

11[99 
7naB79400s 

od 
0007 

za 
luop 

“MS 
up 

nun 
“pisdoșne 

02%j 
104 

os 
PUZ) 

— 
9 

i
p
 

“PANTIjSuourop 
eun 

op 
15 

89110409] 
ouniţoo[ 

o 
9p 

29epod8ud 
1 

a04 
oomorud 

JIguon[ 
99-10 

— 
2 

i
p
 

- 
01B1NOSIP 

15 
071112 

| 
a0A 

“2N0%J 
0111792409 

e[ 
DAIe[21 

o[e3o1-oo1p 
O1IROdBI 

D109 

1U9pn1S 
1
0
-
0
1
 

— 
:9 

zip 
I
N
 

9tupdeu 
esoup 

ga 

| -uu1 
“00 

| 

D
I
S
I
U
N
N
I
R
V
 

"N 
10sajolg 

'uedaq 
2[9]0u 

1$ 
sndns 

1507 
n 

VIVO 
e[ 

Ofouaurexo 
“n[nut 

Insanj 
UJ 

1U2pnS 
op 

yundoxo 
4 

?N9pJ 
n
s
 

queo 
ooluj 

-tAJOsqo 
nes 

aoiporud 
Ojrupaouj 

“urea3oud 
pdnj 

1 
NI 

Citanp 
“4ugadu[ 

2
9
0
 

£ 
ejuosoud 

AU[NUopn]s 
ojou 

“DU 
[J9Suj 

ta 
os 

opun 
T
e
u
ţ
u
d
u
u
ț
 
a
e
n
u
o
j
 

no 
“I0[09$ 

u
e
 

od 
nuţstsou 

un 
Î
U
I
U
I
 

eA 
093 

“juopnis 
o.appo 

2p 
9
9
 

-deud 
apuoni 

gzouun 
os 

9
1
 

UȚ 
15 

Ole)jnoe 
op 

oşurp 
-uodop 

Poruro 
15 

WIOȚBAOȚE[ 
dut9-o4j 

ul 
— 

“gp 
7uy 

H
L
X
a
 

(972 
070 

2180[011972eq 
LInISeinu 

“rorrunsoad 
9d 

[
n
u
o
u
t
x
o
 

"poldorouyed 
o
n
u
o
j
e
u
u
 

“IIȚAPuŢo 
“OItHuapi 

“007 
no 

ouuu 
“0.opnd 

2 
oyeruou 

“Laguga 
IS 

JITAOŢ 
“4sdont) 

'9]00[qo- 
15 

ouavpreo 
“IA 

ouosdod 
v[ 

ATRIO.I 
| EA 

JOŢrazaonţ 
in [nureiSoud 

VIIOTEIN 
— 

"9 
“up 

o[sțuosqe 
JOIPIONŢ 

naţsrSou 
uj 

2s-npupiou 
*[euimou 

It[ode 
99u7 

ta 
93 
P
I
A
N
 

Op 
17 

9.1e0-0yj 
up 

== 
<p 

"11 
"BÎN90 

za 
959409 

no 
Jjuopnis 

op 
g
u
r
u
 

un 
3 

Y2189NPU02 
N
S
 

ROAD 
BA 

1U9)SISB 
O
I
o
-
0
1
 

- 
"e 

up 
1juo]sist 

[nsunduoo 
no 

[9 
ep 

onpuoo 
os 

15 
n 

e
 

0[94070031q 
op 

2souud0uj 
os 

O
I
P
I
O
N
I
 

— 
'g 

“up 
"195 

UJ 
tIon[ 

d0A 
J
i
j
u
s
p
n
s
 

“ur 
“d 

0—g 
ofouo 

3[ 
op 

ounduery 
9109-0y 

Uj 
“n[ 

efouy 
2[ 

p
u
p
d
 

P
z
o
o
u
n
p
 

15 
201025 

[nug 
no 

d
a
u
 

"RIESOTT-EUIOIPOIN 
op 

oonoreud 
O|lapuon] 

: I9teunora 
ta[nwuraSoad 

UI10Ju0) 
— 

7 
zuyr 

) 
JO[TIBIo 

 
 

H
O
L
L
O
V
I
d
 
U
O
T
I
I
Y
I
9
A
T
 

7 
A
L
N
E
I
V
I
A
 
OUA 

 
 

V
I
V
O
A
I
-
Y
N
I
D
I
U
Z
U
L
 

A
C
 
N
U
O
L
V
U
O
U
v
I
 

Y
N
I
O
I
Q
3
A
 

a
a
 
V
a
L
V
v
L
I
N
D
V
a
 

— 
1
9
S
a
A
N
2
N
 

2 
N
I
Q
 
V
a
L
Y
V
L
I
S
H
a
A
I
N
N



        
TUL 

MEDICO-LECAL 
- 

e
e
e
 
t
e
 e 

mar 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



PARTEA 1 

IDENTITATEA 

„ldentitatea— dice Prof. 7, JMinocici,— formeză unul | dintre cele mai vaste, mai frumose, mai atrăgătăre și instructive capitole ale Medicinei Legale.» Int'adevăr, mai că nu există, expertiză medico-legală în care ces- tiunea identităţei să nu fie pusă și resolvată întrun mod direct sai indirect. | 

LEGISLAȚIE 

Codul civil 

Dovedirea filiaţiunei copiilor legitimr - 

Art. 292. Filiaţiunea, copiilor legitimi se dovedesce prin ac- tele de nascere trecute în registrele stărei civile (Civ. 27,-ur. 32, 43, 179, 295, 1173. — p. 123-125, 275) (Civ. Fr. 319). : «ir. 293. In lipsă de un asemenea litlu este indestulălore posesiunea, constantă a statului de copil legitim. (Civ. 33, 173, ur. 294, ur.) (Civ. Fr. 320), 
| «Int. 291. Posesiunea de stat se slatornicesce prin întrunirea, "de fapte îndestulătore, ce arată legămentul de filiaţiune şi de ru- denie între un individ și familia din care pretinde a face parte. Cele mai de căpetenie din aceste fapte sunt: că, acel individ a purtat în tot-deauna numele părintelui, al cărui fii se pretinde a fi; că tatăl Pa tratat ca pe fiul sti şi a îngrijit, în acestă ca- litate, de crescerea, de întreţinerea şi de stabilirea sa, Că a fost recunoscut în acestă calitate în tot-deauna în societate. 

74768 
| 4
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Că a fost recunoscut în acâstă calitate de cătră familie. 
(Civ. 185, 293.) (Civ. Fr. 321). 

„Art. 295. Nimeni nu pote reclama o stare civilă contrarie 
acelui ce-i dă titlul sâii de nascere și posesiunea de stat, conform 
acestui titlu. - 

Și vice-versa, nimeni nu pâte contesta starea civilă, acelui 
ce arc o posesiune de stat, conform titlului săii de nascere. (Civ. 
178, 292, 29%). (Civ. Fr, 322 Ă 

„Art. 296, In lipsă de titlu şi de posesiune de stat statornică, 
ori dacă copilul a fost inscris, saii sub nume mincinâse, sau ca 
născut din tală și mumă necunoscuţi, dovada filiaţiunei se pâte 
face prin martori. 

Cu tote acestea, dovada acesta nu pâte fi primilă decât atunci 

când exislă un început de dovadă înscris, ori când presumpțiunile 
sait indicele ce resultă din fapte constante sunt de o ast-fel de 
gravitate, încât să, se potă primi admiterea dovedei prin martori 
(Civ. 33, 297, ur. 1197, 1199, 1203. — Pr. 20, ur.) (Civ. Fr. 333). 

Art. 308. Cercetarea maternităţei este primită. 

Copilul ce-și va reclama pe mamă-sa va fi dator a dovedi 
că el este acelaşi copil, pe care ca la, născut. | 

Nu va fi primit a dovedi acâsta prin marlori, decât numai 

atunci când va fi un început de dovadă inscris (Civ. 296—303, 
1197. — Pr. 185) (Civ. Fr. 341). - 

Codul de Procedură criminală 

Recunâscerea identităţei individilor condamnaţi, scăpaţi şi reprinşi 

Art. 484. Recunâscerea, identităței unui individ care după ce 
a lost condamnat, a. scăpat și apoi sa reprins, va fi făcută tot de 
acea, judecătorie saii curte care va fi pronunţat condamnarea sa. 

Acea judecătorie sati curte, pronunţând identitatea, va ho- 
tări tot de odată și pedepsa legiuită pentru fuga, lui, dacă legea 
o cere (Pr. P. 485) (Pr. P. Fr. 518). 

Ari. 455. Curtea, saii tribunalul va asculta pe martorii aduși 
saii după cererea, ministerului public, sati după cererea individului 
reprins, dacă acosta va fi arâtat că are martori. Cererea idenlti- 
lăţei se va, face în audienţă publică, și prinsul va. trebui să fie. 
laţă; iar la din contra urmare, vor fi nule tâte câte se vor lucra. 

Decisiunile curţei în asemenea, materie se vor da fără asis- 
tența juraţilor (Pr. P. 341) (Pr. P. Fr. 519). 

«7. 456. Ministerul public și reprinsul vor pulea face recurs 
la curtea de casaţiune, în forma și în termenii ar&taţi în acest 
codice, în contra, hotărirei date asupra urmărirei pentru recun6s- 
cerea idontităţei (Pr. P. 3%, ur.) (Pr. P. Fr. 520).
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Definiţiune. — Dintre tâte definiţiunile roferitre la 
identitate, aceea a Prof. Tardieu o credem ca mai bună 
şi corespundetâre tuturor cestiunelor ce se pot pune în materie de identitate și pe care o caracteriseză în aceşti termeni: «Cercetările si constatările semnelor fisice prin ajutorul cărora este posibil de a stabili, fie în timpul vieței, fie după msârte, individualitatea unci pers6ne ne- cunoscute, saii participarea, cutărui saii cutărui individ Ja Gre-care acte determinate.» 

Identitatea pote fi de 2 feluri: absolută, când cău- tăm de a determina numai individualitatea persânci, și velatică, când căutăm de a determina raporturile per- sonci cu 6re-care acte. Cestiunile identităţei ai o im- portanță considerabilă prin consecinţele lor juridice, prin numărul si varietatea faptelor la care ele se ra- porlă. Aceste cestiuni se presintă atât în materie civilă, cât și în cca, criminală ; cele referitâre la Dreptul Civil sunt: Absența, filiațiunea, și căsătoria; iar la Dreptul Penal sunt acelea referitâre la arestări făcute de poliţie, la condamnaţi sati la victimele unui atentat, etc. In ceea ce privesce crimele, costiunile de identitate nu mai pot fi puse peste 7/0 ani, adică acțiunea publică e închisă după acestă periddă de timp, iar în materie Corecţio- nală, durata prescripțiunci este redusă la 3 ani. In ca- surile insă de condamnare, adică când sa pronunţat o pedepsă asupra unui individ care a dispărut și este ur- mărit, atunci prescripțiunea, e de 20 ani în materie de crimă, şi 70 ani în materie corecțională, 
Probele stabilire!  identităţer. — Aceste probe sunt: 1. Proba juridică, 9. Controlul cu martori, 3. Vederea și aulivea,-4. Proba medicală. 
1. Proba juridici constă în actele de naştere ce sunt înscrise în registrele stăroi civile care există la noi în ţară de la 1866. Acestea însă nu sunt tot-Vauna niște probe sigure de Gre-ce prin ajutorul martorilor se pot scâte acte de nascere false, 
2. Controlul cu martorii este pote proba cca mai slabă



e
t
 

- dintre tote probele, de ore-ce ne pote expune des la erori. Pentru a nu recurge la exemple străine, vom cita. următorul chiar din Institutul nostru: In diua de 31 Iulie 1902, este adus de către Poliţie, cadavrul unui ne- cunoscut găsit mort în gropile de la Tei și care fu expus publicului spre recunâştere (fig. 1). Chiar în acea 4li se presintă la Greta Institutului un domn, de meserie croitor, care declară că cadavrul expus, apar- ține unui vechiă amic Şi coleg de meserie de 20 ani. Intre alte semne, spune că numitul suferea de mulţi 
  

    
  

  

ani de un cancer al maxilarului superior cu distrugerea, globului ochiului. Se fac formalităţile obişnuite, şi rămâne ca să vină a doua di pentru a-l îngropa. Coincidenţa "face că, a doua di, venind să-şi ia prietenul, găsosce în sala, de expunere a Morgei un alt cadavru tot al unui necunoscut care fusese călcat de tren în Gara Filaret, : aruncându-se singur, şi care avea, aceeași lesiune ca, și precedentul, adică un canceral maxilarului superior stâng
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cu distrugerea globului ochiului (fig. 2). De astă dată croi- torul care venise să-i îngr6pe prietenul, constată după un examen amănunţit al hainelor şi mai ales al unui baston, că acesta din urmă este adevăratul săii prieten pe care nu-l vtduse de vro 2 săptămâni şi care la des- părţire îi spusese intenţiunea ce o are de a se sinucide din causa. mizerici și a traiului nesuferit ce-i causa acestă rană profundă, de pe faţă. Acest exemplu e des- tul de suficient pentru a pulca să ne dea o idee asupra 

    

  

  

  

  

  

Fig. 2, 

bazei ce trebue să punem une-oră pe afivmaţiunca mar- torilor. In casul nostru asemănarea, ce exista în cul6rea părului (blond), a ochilor (albaştri), a naţionalităţei (amândoi erai Polonezi) Şi a ranei de pe obrazul stâng a amendorora, (cancere) ati putut induce în erâre pe martor și a lua pe unul drept altul. 
- 3. Vederea și aulivea, iar nu trebue să se pună de multe ori baza pe ele din causa erorilor lo, care ne pu- tem expune. In multe: casuri, cum de ex. de crimă
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avem câţi-va, martori care spun că ati vădut și recu- 
noscut sai aii audit ei însu-și vocea criminalului sati a 
victimei; în casul acesta, se naste întrebarea: la co dis- 
tanță, vederea și audirea sunt posibile şi distincte ? După, 
Dr. Vincentj care a făcut, relativ la acest subiect 
căte-va cercetări interesante, a ajuns la următorul re- 
sultat și anume: pentru vederi: 1) persânele care le 
cunoscem bine, le putem distinge la 100—î50 metri ; 
2) persânele pe care le cunâscem mai puțin, identitatea 
nu pâte fi constatată, decât la 60 metri; 3) persânele 
pe care le vedem întâia dră nu le putem distinge de 
cât la 15—20 metri. Tâte acestea, depind, bine înţeles 
de lumină, dacă e diuă, scră, pe lună, etc. Pentru lu- 
mina artificială distanţa e si ma! mică, afară de-cea 
electrică cu care cresce. 

In ceea ce privesce identitatea vocei distincte nu 
se pote face de cât la o mică distanță și variază 
după individ şi condițiuni locale. Se scie că cine-va pote 
să-și modifice vocea imitând pe un altul. In ori-ce caz 
când e vorba de facultăţile auditive și viduale ale vre- 
unui martor, expertul le va aprecia prin experienţă . 
directă asupra, lui. 

4. Probele medicale. Acestea sunt cele maj impor- 
tante şi mai sigure şi se referă la: 1) Caracterele er- 
nice (rasa), 2) Ser, 3) Erate, 4) Caractere profesionale, 
5) Particularităţi individuale de natură anatomicii, fisio- 
logică și patologică. 

Acestea, fiind probele stabilirei identităţei, ele pot 
avea loc atât în timpul vieţei, cât și după morte. 

In ceea ce privesce identitatea după morte, cada- 
vrul pote fi întreg, în bucăţi sati numai osăminte. 

In resumat deci, identitatea, se pote stabili: 

A. — In timpul vicței 

( cadavru întreg, 
bucăţi de cadavru, B. — După mârte ! 

| j os&ăminte.
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Dintre tâte probele stabilirci identităţei, cele me- 
dicale sunt mai importante și tot de odată acelea care 
ne intereseză în special. Fie vorba de omul vii sai 
mort, proba medicală e tot-deauna aceeaşi şi ca se ra- 

portă la următârele cestiuni: rasă, sex, cetate, caractere 

profesionale și particularităţi individuale de natură ana- 

tomică, fisiologică si patologică. 
Nu tâte cestiunile de identitate pot fi rezolvate ab- 

solut numai de medici experţi. Imprejurările fac câte 
odată ca alături de ei să se găsescă și alţii, străini ra- 
murei medicale, și cari prin sciinţa şi specialităţile lor 

să contribue mai repede la rezolvarea unor ast-fel de 
experlize. Acest lucru nu trebue să fie considerat ca o 
ofensă adusă prestigiului și sciinţei medicale, ci din con- 
tra, un bun medic legist, va cere acâsta justiţiei mai 
inainte ca, ea să se gândescă de a o face. 

Ast-fol e următorul exemplu de stabilirea identi- 
tăţei ce-l dăm mai jos şi care a avut loc acum câte-va 
luni în Germania, expertiză în care pe' lângă comisia 
de medici însărcinaţi cu resolvarea ci, a luat parte și 
un pictor portretist 1). 

Jurnalele din Berlin relateză casul unei contese anume 
Kwilecka care a fost acusată şi dată judecăţei pentru substituire 
«de coiil. 

După lungi desbateri ce aii ocupat Curlea vr'o 20 de dile 
juriul vine şi dă un verdict în acest proces. Contesa Kwilecka. de 
W'roblewo, provincia, Posen, era acuzată de substituire de copil pen- 
tru a obține dreptul la o moştenire. Moștenitorii direcţi ai acestei moș- 
teniri prelindeaii că contesa 'Kwilecka a simulat o facere şi că iși 
procurase un copil pe care "l-a cumpărat de la femeea Cecile 
Mayor. Două servitore şi o mâșă fură de asemenea acusate de 
complice şi de mărturisiri falșe. Faptul forte interesant din acest 
procos este experliza cerută de tribunal pentru a pulea scăpa 
de contrardicerile şi ncsiguranţele mărturisirilor și de a ajunge în 
ceea-ce privesce acest cas la o certitudine sciinţifică. Curtea a de- 

') Les substitutions d'enfants. — Revue de Meâdecine Legale 
No. 12. 1903.
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cis ca,o comisiune formată din 2 medici și de un pictor portretist la care se atașă și un comisar criminal să, examinză din punctul 
de vedere fisiologic pe Iosef-Stanislas Kwilecki, copilul contesei, cu 
membrii familiei Kwilecki și acei ai familiei Mayer, 

In virtutea acestei ingenidse decisiuni, doctorii și pictorul ati 
arătat particularităţile prin care ati ajuns de a dovedi ca reală, - maternitatea, contesei Kwilecka. 

“Se constată o fârte mare asemănare între urechea copilului 
și aceea a. acusatei, mama, sa. Al doilea caracter anatomic exa- 
minat a fost acela al rădăcinei nasului și a originei sprâncenelor ; 
un al treilea caracter a fost acela al colârei irisului, 

- Ast-fel sub aceste aspecte, micul conte Iosef Stanislas, este 
portretul contesei Vesierslku-Kwilecka: Prin structura bărbiei, co- 
pilul seamănă admirabil cu fetele contesei, dar de loc cu mama 
lor. Bazându-se pe acestă, cxperliză juraţii aii dat un verdict de 
achitare tutulor acusatelor; contesei Kwilecka, celor 2 servitore și -moOşei. Pentru prima oră se întîmplă, dice autorul acestui arlicol, 
ca o expertiză de genul acesta să fi fost ordonată și a servi de basă unei judecăţi. E un procedeii care e bun de reţinut şi de a fi înscris în analele medicinei legale.
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CAP. 1 

DETERMINAREA RASEI 
  

“Pe vii — Din punctul de vedere medico-legal, de- 
terminarea rasei nu are așa mare importanţă şi casu- 
rile în care ea intervine sunt fârte rare. Odată cu rari- 

tatea casurilor, trebue de recunoscut că nu tot-Vaună 

acestă cestiune pste fi resolvată şi acâstă din causa 
incrucisărilor raselor. Ea face parte mai mult din do-: 
meniul Antropologiei și medicul legist va depăşi une- 
ori căutând să afirme cu certitudine rasa unui individ. 
Ținend însă semă de puţinele varietăţi de rase'ce com- 
pune populaţiunea unei aceleași țări, problema, devine 
mai usoră de resolvat. Ast-fel un Chinez, un Negru sati 
ori si ce alt individ care aparţine unci rase exotice 
acelei localităţi, nu va cere cunoscinţe așa de întinse 

din partea cuiva pentru a putea să-l recunoscă; greu- 
tatea mare e atunci când e vorba de a face distincțiune 
între diferitele tipuri aparţinend aceleaşi rase, cu alte 
cuvinte determinarea tipului etnic al fie-cărei naţiuni. 

Caracterele care trebuesc a le avea în vedere în ase- 
menea, casuri sunt, mai ântâii cele morfologice, refe- 
ritore la piele, păr, dinţi, prognatism, nas, ochi, organe 

genitale, etc., — si al doilea, cele antropometrice, refe- 

vitâre la măsurarea trunchiului şi a membrelor, pre- 
cum şi măsurarea capului şi a foței. Diferitele mutila- 
țiuni religiose- pe care le găsim la unele popore, pot 
să ne servâscă ca un semn de identitate. Ast-tel e cir- 

„cumeisiunea (fig. 3) şi castraţiunea pe care le găsim 
la poporele ce urmeză legea lui Mahomet şi a lui 

7
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Moise, precum şi la alte popore din Africa și Asia, unde 
fură introduse mai înainte de Moise. 

De asemenea castraţiunea religiosă a, scopiţilor (fig. 4) 
atât la bărbaţi cât şi la femei, precum şi tatuările et- 
nice, disting unele popâre între ele. In ori ce cas nu 
putem de cât a recomanda cea mai mare reservă, având 
in vedere crorile la care une-ori ne putem expune. 
Pentru a nu recurge la exemple streine, vom da unul 
din cele mai recente din anul acesta, petrecut la noi 
în Bucuresci. O tînără fată israelită, lucrătâre întrun ma- 
gasin, rămase cu 2 copii în urma seducerei Și a relaţiuni- 
lor ce avusese cu patronul ei (tot israelit) timp de 2—3 
ani. Din causa miserioi şi-a ruşinci, fata nasce la Ma- 
ternitate, și ceva mai mult fără a spune, îi boteză pe 
amendoi în religia ortodoxă, dându-le și numele româ- 
nesci. — Părăsită în urmă de patronul ci care era deja 
insurat, este nevoită, pentru a-şi căuta existenţa, de a 
se duce întrun sat vecin de Bucurecsi, ocupându-se cu 
croitoria. Aci mizeria urmărind'o, voesce a'se scăpa de 
copii şi anunţă în sat dacă se găsesce cinc-va care să 
ia copiii de sutiet. — In scurt timp ambii copii sunt luaţi 
de 2 țărani, fără însă a sci adevărata, lor origină; ac- 
tele de nascere fiind fiicute în religia, ortodoxă. Am dori 
să știm, mâine sati poimâine, când.acești 2 Copii, se vor 
face mari și vor conduce plugul pe câmp, dacă sar 
găsi cine-va care să le conteste origina de adevăraţi 
Români? Citarăm numai acest exemplu recent şi câte 
altele nu vor mai [i!.. 

Pe mort. — Valdrea, determinărei tipului etnic e 
cu mult mai mică aci. Deformarea sati disparițiunea 
părţilor moi din causa putrefacţiei măresc și mai mult 
greutăţile resolvărei acestei probleme ast-fel că, carac- 
terile morfologice care de multe ori ne spune mai re- 
pede tipul căruia aparţine individul dispărut ne mai 
avendu-le, nu rămânem de cât cu cele anthropometrice, 
care însă din causa numărului fârte mic al medicilor 
cunoscători ai acestei ramure a anthropologiei, nu se
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mai “aplică. — Circumoeisia, câte odată, din cauza pu- 
„trefacţiei înaintate, este ast-fel modificată, în cât de 
multe ori înduce în erâre, nu numai pe medici dar 

„chiar şi pe cunoscătorii unor asemenea mutilări. — Aşa, 
de multe ori am avut ocasiunea de a vedea în Iastitutul 

“nostru, comiţendu-se asemenea erori de însu-și verifică- 
torii de decese ai comunităţilor israelite care ati fost 
chemaţi de noi pentru a, se pronunţa cu ocasia unor 
cadavre necunoscute. — Dacă macroscopicesce, din causa 
putrefacţiei, nu ne putem pronunţa, apoi 0 secţiune 
microscopică făcută, din regiunea prepuţiului ne va, do- 
vedi un ţesut cicatricial propriii circurmcisiunei, afară, 
bine înţeles, dacă nu vom avea a face cu o fimosă 
operată. ! ” i 
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CAP. II. 

DETERMINAREA SEXULUI 

LEGISLAȚIA 

Codul civil. A7ţ. 43. Actul de nascere ne arată cu desluşire 
ziua, ora, locul nascerei, serul copilului, pronumele ce i se va da 
la botez precum și numele de familie, profesiunea, sati “meseria, și 
domiciliul tatălui, mumei și al martorilor. i 

„i7[. 44. Cere ca, procesele-verbale făcute cu ocazia găsirei 
unui copil noii-născut să coprindă aceleași arătări ca, şi actul de 
n ascere, | 

„Art. 127. Nu oste ertat bărbatului înainte de 18 ani și femeei 
inainte de 15 ani să se căsătorescă. 

Art. 162. Căsătoria care se va fi făcut fără consimţimentul 
ambilor soţi sai a unuia, din ci, se pote ataca numai de către soți 
sait de către acela din ei al cărui consimțimânt nu a fost liber. 

"Dacă a urmat erdre asupra personei fisice, căsătoria, se pâle 
ataca numai de către acei din soți, care a fost amiigil. 

Codul penal. 4». 263. Ori-ce atentat în contra pudârei, în- 
deplinit sau cercat fără violență asupra, persânei unui copil, de 
sex bărbătesc sati femeesc, de vârstă mai mic de 14 ani, se va po- 
depsi cu închisâre de doi până la trei ani. . 

ri. 264. Ori-cine va, comite un atentat în contra, pud6rei, 
îndeplinit sai cercat cu violenţă, în contra unui individ de sex 
bărbătesc sai femeesc se va pedepsi cu maximum închis6rei. 

Dacă crima s'a comis în contra, personci unui copil mai mic 
de 15 ani împliniţi, culpabilul se va pedepsi cu maximum. reclu- 
siunei. 

Art. 267. Ori-cine va fi atentat la, bunele moravuri, aţăâţând, 
favorisând sai înlesnind obicinuit desfrânarea sati corupţiunea li- 
nerilor de ambe-sere mai mici de dou&-ileci și unu de ani, se va 
pedepsi cu închisârea de la şease luni până la doi ani și cu amendă, 
de la 50 până la, 1500 lei.
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Legislaţia nostră împarte individii în dou& mari 
„categorii, bărbaţi și femei, şi nu face nici o menţiune 
despre monstruosităţile şi anomaliele cari se pot presenta 
în ceea ce privesce sexul, afară de «t. 762 velativ la 
nulitatea căsătoriilor, unde prin frasa: «dacă a urmat 
erdre «supra personei fizice» se pâte zice că legea a făcut 
o aluziune și la hormafrodism. 

Faptul că legea e mută în cestiunile de stare ci- 
vilă şi de declararea, nascerei hormafrodiţilor, lîisând cr 
pitvinţii, mâşele, etc., să decluve serul copilului noit-niiscut, 
așa cum li sar părea, mai probabil, pâte da nascere la 
erori, cari să pună în joc un mare număr de interese 
și de drepturi privitâre nu numai la individul horma= 
frodit, dar și la alte persone, pole să aducă grave atin- 
geri moralei şi să turbure armonia familiilor. 

Pe vii. — Determinarea sexului pe viă nu presintă 
nici o dificultate afară însă, de casurile de hermafrodism 
care vin une ori de complică acestă cestiune. — Cestiunea 
hermafrodismului pote să se presinte, atât din punctul 
de vedere al codului civil, cât şi din cel criminal. Cu 
el mai ales facem cunoscinţă în cestiunile de atentatele 
la pudore. Un mare număr de casuri de anomalii sati 
vicii de conformaţiune ale organelor genitale externe, 
masculine, sai femeninc, fiind luate de mulţi drept her- 
mafrodism, a făcut pe unii autori moderni, în urma 
unor observaţiuni rigurâse, să declare -că acei autori 
saii înșelat şi că acele vicii nu erai de cât un herma- 
frodism aparent, ceva mai mult că cel adevărat a cărei 
existenţă cra pusă la îndoială, există. Tot aci trebue 
de reamintit obiceiurile ce le ai unii din r&-făcâtori 
de a se travosti în femei sati vice-versa, inducend în 
erâre pe spectatorii localurilor de petreceri unde acesti 
indivizi dati representațiuni, si care dupe spectacol je- 
fuesc pe cei cari aii avut nenorocirea de a-i conduce 
acasă. Ast-fel, din fotografiile ce so găsese la capitolul 
Antropometrie, se pote vedea câte-va specimene de 
acești indiviqi al căror fisie asemănător cu cel femcesc,



16 

i-a făcut a se travosti în cântărețe și baletiste. Cu ocasia, 
s&vârșirei crimelor găsim de asemenea obiceiul de a se. 

  

  

  

  

  

  

. pai 
EX Z 

        
Fig. 6. 

travesti. Ast-tel e cunoscută, femeia Le canca Vizitiu care, 

  

  
  

    

cra spânalic şi CU - 

după ce a omorit pe bărbatul 
ci, travestindu-se cu haine băr- 
Dătesci, a omorit dinpreună cu 
alţi tălhari pe un vecin al ei, 
precum și pe vestitul bandit La- 
che care când a, fost surprins de 
poliţie, îmbrăcându-se femcesce 
și luând un copil în braţe s'a 
strecurat printre rândurile sol- 
daţilor fără a fi oprit. Une ori 
găsim bărbaţi care profitând de 
Gr e-care uşore anomalii alo or- 
ganclor genitale, saii că sunt 
spânatici şi ati o voce feme- 
iască, că, se îmbracă, femeesce 
pentru ași putea permite fav6- 
rea de a sta mai mult timp în 

„cercul acestui sex. Așa e indi- 
vidul din fig. 5, 6 și 7 care 

voce femeiască, fără vr'o par-
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ticularitate din partea organelor genitale, individ care a fost de mai multe ori condamnat Şi găsit înt”o clacă de femei din apropierea orașului Bucuresci împletind la ciorap, ba uncori ficea şi pe spălătoresa și un alt caz € acela al unui individ cu un usor hipospadias, care a fost găsit îmbrăcat femeesce întrun pension de fete din capitală. Tot aci trebue a, reaminti casul unui “Ture care furind o fată de vr-o 12 ani, o îmbrăcase bărbă- tesce pentru a nu putea, fi descoperită, 
Pe mort.— Stabilirea, sexului se pote face atât pe ca- davru cât și pe schelet sati părţi din el. 
1. Cadavru întreg. — Cestiunea, sexului pe cadavru e grea numai atunci când avem a face cu putrefacție. Nouă adesea ori ni s'a, întâmplat de a ni se aduce în Institut cada- vre intro putrefacție înaintată cu sexul schimbat, acesta, mai ales la cei înecaţi care pe de o parte din causa mutilă- rilor aduse organelor genitale de către animalele aquatice iar pe de alta din causa căderoi perului, induc în erâre pe cei însărcinaţi cu prima anchetă. — Greutatea mai vine şi atunci când expertul are să opereze asupra, unor fragmente din cadavru. Examenul părţilor moi şi al trunchiului si membrelor (afară bine înţeles de organele genitele) ne expune lesne la erori, căci carac- terele trase din gradul de fineţe al tegumentelor, al abundenței și distribuire sistemului pilos, al &rosimoi țesutului celular sub-cutanat și al desvoltărei muscula- turei, în ceia ce privesce sexul, nu ati de cât o valore 1 = 

clativă. Tot pe cadavru vom ține socoteală, mai ales o 
N la femei, de îmbrăcăminte și părul lung, de lesiunile 

lăsate de corset precum Și de organele genitale interne (uterul) care resistă mai mult timp putrefacţici. 
2. Cadavru redus în bucăţi. — Cu totul altă atitudine vom avea, în casurile de reducere a cadavrului în bucăţi. — Reducerea în bucăţi pote fi resultatul unci. crime, sati a vre unui accident. In casul ântâit omoritorul căutând a face să dispară cadavrul, îl tac în bucăţi, fie pentru a împedica o reconstituire, fie pentru al putea transporta 
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întrun cufăr expediindu-l departe. Ast-fel e cunoscută 
crima Logositopul (vezi fig. 8) din Bucuresci, unde fiul 
după asasinarea mamei a tăiat cadavrul în bucăţi, ex- 

“pediindu-l într'o ladă la Ferbinţi. — In cazul al doilea, 
adică de mutilare accidentală reducerea în bucăţi pote fi 
resultatul unui accident, explosie, a unei maşini, accident 
de drum de fer sati resultatul sfășiărei de animale etc. 
— Fie crimă sati accident, vom căuta, a stabili identi- - 
tatea victimei. — Se va căta dacă fragmentele găsite 
constitue saii nu corpul: unci singure persâne, apoi care 
e numerul fragmentelor. — Se va. observa de asemenea 
starea de putrefacție a, fic-cărei avindu-se în vedere că 
fragmentele isolate resistă mai mult la putrefacție. — 
In fine se va nota abondenţa 'singelui ce a curs, care. 
variază și ca după cum separarea diferitelor părți a fost 
mai curînd sati mai târziii făcută; după morte. 

3. Pe schelet. Din partea sistemului osos s'a notat ca 
particularitate generală. că scheletul nu presirită în tim- 
pul primelor. peridde ale vieţei, caractere sexuale bine 
definite; că se observă o desvoltare mai repede la, cel de 
femee și că, scheletul unei copil saă al unui tinăr, până 
aprope. de desvoltarea lui 'complectă, se asemănă foarte 
mult cu cel de femee. După Topinard, numai la ajungerea 
la pubertate, scheletul bărbatului începe să se deose- 
bescă ; până atunci el se. apropie de tipul femenin. Pe 
la 20—25 ani se găsesc Gre-care. caractere proprii, iar 
de la 45 ani semnele distinctive dispar din ce în ce şi 
atunci caracterele sunt mai mult masculine. Două lu- 
cruri mai importante! trebue să se aibe în vedere în 
determinarea, sexului pe schelet: 1) Craniul, și Il) Basinul. 

Craniul. — În ceiace privesce craniul, dăm aci carac- 
terele distinctive ast-fel precum se obișnuesce în antropo- : 
logie pentru a face un diagnostic mai precis. Deosebirea 
craniului. masculin și al celui femenin nu se .hascază 
pe caractere absolute. So găsesc în tâte rasele un tip. 
masculin și unul femenin, pe care un observator puţin 
exercitat scie -să, .distingă cu o aruncătură de ochi; dar
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se întâmplă adesea ori un număr de indiviqi al căror „craniuri participă la amândouă tipurile de o dată ; câte odată nu există nici un caracter distinctiv între craniul 
masculin şi cel femenin, sai sunt intermediare, și atunci ori-ce diagnostic va, fi înșelător. Craniul masculin ce în general mai voluminos, mai greu, liniile, crestele, de- presiunile ce corespund mușchilor, sunt mai pronun- 
țate, aparatul masticator, mai puternic. Distincţiunea 
vom căuta a o face având în vedere: 

1. Glabela. — Intre cele 2 sprincene, pe linia medi- 
u „ană şi imediat d'asupra, nasului, există o ridicătură ro- 

tundă care în sus se continuă cu fruntea ; iar în jos 
este separată de nas printr'o depresiune bine marcată. 
Acestă rădicătură pârtă numele de os nasală sati 
glaveia. | | 

Fa este nulă, aprâpe, la copii, și începe a apare 
către 15—20 ani, saii mai târditi. Ea este mai desvol- 
tată la bărbat: o mare glabelă indică, de sigur, un băr- 
bat; absenţa ci, o femce. Figurile alăturate fig. 9—13 
arată diferite mărimi de glabele. 

  

a c G, 

N 
N 

Tig. 10. Fig. 44. Fig. 12 | Fig. 13. Diferite mărimi de glabele : G. = Glabela ; N. = Rădăcina nasului. 

2. Curba frontală şi bosele frontale. — Acestă, curbă ce 
se observă pe profilul craniului se întinde de la gla- 
belă până la bregma. Ea, se compune din 2 părţi: una 
inferidră, aprâpe verticală, alta superidră, mult mai 
oblică. Aceste schimbări de direcţie se “face la 3—4 
Cm. de-asupra marginci inferiâre a arcadei sprince-
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nelor. La femee și copil bosele frontale sunt mai eşite 
şi schimbările de direcţiune mai brusci şi mai accen- 
tuate ca la bărbat. Partea inferidră a, curbei, la, femec, 
e mai dreptă, aprâpe verticală ; cea, superidră, din con- 
tra, mai oblică şi forma, frunţei e aceea a unui unghii 
obtus. La, bărbat acestă curbă frontală e aprope regu- 
lată până la bregmă. | 

3. Acardele sprincenilor. — La bărbat sunt mai volu- 
min6se, mai eşite, mai grâse şi se întind până la apo- 
fisele orbitare externe. Bolta orbitară e mai concavă, 
și foseta lacrimală ce există înapoi de partea externă 
a arcadei, e mai profundă. La, femee acestă, parte ex- 
ternă a arcadei sprincenei e subțire. Studiul gradului 
de subţiime sai grosime e un caracter important pen- 
tru distingerea sexului. 

4. Linia supra-orbitară. Acâstă linie e mai sus la 
bărbat ca la fomee. | - | E 

9. Inion şi. linia occipitală. Inionul pote forma o mare 

   
„16 Fig, 15, Fig. 16. Fig. 17, Fig. 1$. Fig. 19. 

Diferite mărimi ale inionului. 

 cșitură, sati să fie înlocuit cu o depresiune. (vezi figu- 
rile 44—19). Linia, occipitală sa semi-circulară superidră 
a occipitalului, ce se dirijeză orizontal pentru a, se în- 
drepta de fie-care parte, către asterion, nu este mai 

puțin variabilă. In general inionul e foarte mare la 
bărbaţi. In general în ccia-ce privesce rasa, el e mult 
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mai mare la Europeni ca la Negri. Inionul, cu o linie 
curbă ca o crâstă, la o rasă, Gre-care, e bărbat; lipsa 
lui, la o vîrstă adultă, e probabil femee. Chemaţi de mai multe ori de a stabili identitatea unor schelete gă- site cu prilejul săpăturilor, adesea ori am avut ocasia de a observa un semn distinctiv de care se servesc oamenii din popor pentru a deosebi craniul de băr- bat de cel de femee. Se scie că crâsta, occipitală externă, întretăindu-se cu linia curbă superidră și cu cea infe- 
rioră, formâză un fel de Cruce, care une-ori e atât de 
vizibilă la bărbaţi în cât constitue un semn distinctiv pentru gropari, niai ales pentru a diferenţia craniul de 
bărbat de cel de femee, dicând că cel dintâiii are cruce și cel de al doilea nu. | | 

G. Condilir occipitalulu! sunt mai largi, mai masivi 
la bărbat (are însă o val&re secundară). 

7. Apolisa stiloidă are hasa mai grosă la bărbat, 
ea e mai subțire la femce şi mai lungă 'la bărbat. Se 
va ţine socotelă de bătrâni, unde din causa unirci cu 
a ligamentului stilohioidian, devine mai lungă. 

8. Apofisele mastoide. — Sunt foarte mici la, Copii, pu- 
țin dosvoltate la tineri de ambele sexe și la femei. 
Ele cresc până aproape la 30 ani Și pote şi mai târzii. 
Câte odată sunt așa de mari în cât întrece basa cra- 
niului, așa că, craniu lăsat să stea pe masă se reazemă - 
pe ele în loc de basa craniului. Acest lucru se observă 
mai ales la bărbaţi. 

9. Regiunea facială, presintă contururi mai aspre 
Ja bărbat, suprafeţe mai inegale. Fosa canină mai pro- 
fundă, marginea maseterină sat marginea, inferidră a 
malarului mai presă, arcadele alveolare mai tari, bolta, 
palatină mai largă, dinţii mai voluminoși, maxilarul 
mai mărit, ramurile mai largi, apofisele coronare infe- 
riore la, bărbat sunt mai lungi. De asemenea maxilarul 
e mai-desvoltat, e mai grei și unghiul mai închis, ca 
la femei. Maxilarul inferior la bărbat cântăresce 85 gr. 2 
iar la femee 68 gr. 3. Câte odată se pâte ca prin exa-
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menul sistemului dentar să se recunescă sexul unui in-- 
divid. Ast-fel se observă une ori la femei dinţii mai mici, 
mai albii mult mai egali între ei aşa că sub raportul formei, 
ca si al mărimei, incisivii diferă puţin de canini și de - 
molari. Diferitele caractere ale craniului și ale feţei ce 
am arătat până aci, sunt departe de a avea aceeași 
valore. Acele care sunt mai importante în diagnosticul 
sexului sunt: 1) volumul glabelei, 2) forma curburei și 
a eșirei frunţei, 3) gradul de subţiime sai grosime a 
părței externe a arcadei sprincenei, 4) volumul inionu- 
lui și a, liniei occipitale. -— Dacă, aceste patru caractere 
se găsesc, diaanosticul nu lasă aprope nici-o îndoială, 
chiar dacă cele alte caractere nu vor fi de acord cu ele. 

Basinul. — De și basinul este constituit după acelaş tip . 
fundamental în ambele sexe, cu tâte acestea basinul femeei 
presintă, din cauza funcțiunei speciale ce are, caractere 
proprii, care permit întrun mare număr de casuri 
unui ochiă exercitat de a recunâsce într'o grupă de 
mai multe .basinuri, acela care aparţine femeei și acela, 
care aparţine bărbatului. 

După Prof. Sappey aceste caractere pot fi împărțite 
în patru grupe. 1) Grosimea pereților basinului ; 2) Dimen- 
siunile sale; 3) Inclinaţiunea,; 4) Configuvaţiunea sa. 

1. Din punctul de vedere al grosimei, basinul băr- 
batului întrece cu mult pe acela, al femeei. Cu cât ba- 
sinul bărbatului este. mai tare constituit, solid și masiv, 
cu atât cel al femeei e mai slab, delicat și de o fragili- 
tate mai mare. Proeminenţele rugâse destinate inserției 
muschilor sunt mai desvoltate, mult mai aparente ca 
la cel al basinului femeci unde abia sunt vizibile sa 
câte. odată, chiar absente. i 

2. Din punctul de vedere al dimensiunilor,  carac- 
terele distinctive ale basinului pot fi resumate în ur- 
mătorele 2 formule: la bărbat dimensiunile verticale 
întrec p6 ce!e transversale, la femee din contră, dimen- 
siunile transversale întrec pe cele verticale. Ast-fel dacă 
representăm basinul de bărbat printrun dreptunghită
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asegat vertical, fig. 20, cel de femee va, (i un dreptunghi 
aşedat transversal, [ig. 21. 

  

  

            

Fig. 20. 

3. Din punctul de vedeve al înclinațiunei, basinul fe- 
meci e mai înclinat ca, cel de bărbat, adică unghiul 
pe care!. face planul strimtârci superidre cu o linie ori- 
zontală e mai mare la femce ca, la bărbat, cu alte cu- 
vinte basinul femeci privesce în sus și înainte, pe când 
cel de bărbat, mai mult în sus, fig. 22 și 93. 

B = 

A 

B 

  

A Fig. %. Inclinarea basinului 
, II , . de bărbat. i Fig. 22. Inclinarea basinului A. A.B. Ca la [ig. precedentă. 

de femee. 
A. A. Planul orizontal. 

B. Planul strămtârei supe- 
ridre, 

4. Din punctul de vedere al configuraţiunei, )asinul 
bărbatului și cel al femeei presintă, diferințe destul de 
simțitore şi pe care le resumăm în acest tabloii :
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Punctele Ana- 

tomice 
La Femee La Bărbat 
  
  

Fosele iliace 

externe 

Mai largi, mai puţin 
concave, și privesc mai 

în lături 

Mai puţin largi, mai 
scobite, mai verticale 

  

Crestele iliace Mai puţin sinuâse Se apropie mai mult de S 

    

Unghiul sacro- 
vertebral 

Mai pronunţat și mai 
cșit în afară 

Mai puţin pronunţat. și 
mai puţin cşit 

  

Curbura sa- 

crului 
Mai profundă și mai 

regulată 
Mai puţin pronunţată 

și mai neregulată 

  

| Micul basin   Mai scobit, mai mare 
în sensul lărgimei sait 

- transversal 
Mai mie 

  

Peretele ante- 
rior al micului 

basin 
Mai întins transversal 

  

Arcada, pubi- 

Mai întins vertical ' 

    sului 
Mai largă 

    

Gaura obtura- 

l6re 

Mai strimplă 

  

Are o formă aprâpe 
triunghiulară, 

  

Cavităţile co- 
tiloide 

Mai mici, mai puţin pro- 
funde, mai depărtate una 
de alta, și privesc mai 

înainte 
  

Ramurele is- 
chio-pubiene   Mai subțire   

    

Are o formă aprâpe 
ovalară, 

Mai mari, mal adânci, mai 
aprope una, de alta și pri- 

vesc mai în lături   
Mai rose      
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CAP. ]II. | 

DETERMINAREA ETĂȚEI 

Etatea, dice Fodeve, este o peri6dă a vieţei carac- 
terizată printr'o stare particulară a corpului şi a spiri- . 
tului, saă, din punctul de vedere ştiinţific, etăţile sunt 
acele peridde ale vieţei în timpul cărora organismul 
incercă dre care schimbări, ce aduc după dânsele mo- 
dificări fisiologice sati patologice speciale fie-căreiă din- 
tr'acele peridde. e . 

Sunt nenumărate casurile : în care un medic pote 
[i chemat să resolve problema: ctăţei: In dreptul civil 

“când e vorba de chestiunile de minoritate,. de autori- | 
tate părintească, de facultatea de a testa, de emanci-. 
pare, de căsătorie, de adopţiune, de tutelă; In dreptul 
penal când e vorba de pruncucidere, de răpirea sati 
dispariţiunea,. unui noi născut, de crimele copiilor și 
ale bătrânilor, de stabilirea responsabilităței; în drep- 

„tul administrativ, când trebue să se aprecieze aptitudi- 
nea la Gre-care lucrări sati profesiuni ; în cestiunila. re- 
lativ la, recrutarea în armată, ete. - 
„Pe lângă, acestea, în cestiunile relativ la pruncu- 
cidere şi avort, se cere determinarea, etăței. fătusului 
şi a copilului ce sa născut. In cestiunile de identitate 
medicul legist e chemat să determine cetatea unei per- 
sone când acâsta e bănuită că'şi dă o personalitate ce 
nu-i aparţine, de asemenea când e în faţa unui cadavru 

. necunoscut, căruia pentru a-i stabili identitatea, trebue 
"să-i determine înainte de tâte cetatea. Legea după cum 
se pote vedea, mai jos, pentru a. fixa etatea, nu admite 
nici o clasificare, ci: indică numai numerul anilor ce 
“trebue să aibă cine-va. |



Legislaţia n6stră referitore la etate 

Sunt fârte numer6se articolele din legislaţia nâstră, 
care se ocupă de diferite etăţi ale vicţei. 

Despre viaţa întra-uterină. — Codul Civil se ocupă 
când e vorba de filiaţiunea copiilor legitimi (art. 286— 
291), de cercetarea, paternităței (art. 307), de drepturile 
de moștenire (art. 651) şi de primire de donaţiuni 
(art. 808). 

Despre noii-născut. — Codul Civil se ocupă când e vorba 
de găsirea unui copil (art. 44), iar Codul Penal, când 
definesce pruncuciderea (art. 230) şi când stabilesce pe 
depsele culpabililor de răpirea, tăinuirea, supresiunea; 
sati substituirea unul copil. 

Etatea de 7 ani, Codul Penal o fixeză când se 
ocupă de crimele și delictele în contra unui copil. 

_Etatea de 74 ani, când e vorba de atentatele fără 
violenţă la pud6rea unui copil (art. 263 €. P.). 

Etatea de 75 ani, se fixâză de Codul Civil când e 
vorba de vârsta căsătoriei femcei (art. 127); şi de eman- 
cipare a minorilor (art. 422); de Codul Penal, când se 

„ ocupă de atentatele la, pudâre (art. 264) iar la proce- 
dura penală, pentru „ „scutirea martorilor de jurăment 
(art. 76). 

Etatea de. 76 ani, se fixeză de Codul Civil când 
se ocupă, de capacitatea minorilor de a dispune (art. 
S06) și puterea părintescă (art. 330, 331); de Codul 
Penal, când trateză despre crimele şi delictole comise 

"de minori (art. 61—65) și despre răpirea unci fete 
(art. 281). 

„Etatea de 79 ani, o fixeză, Codul civil ca cetate în - 
care bărbatul pote a se căsători (art. 127). 

Etatea, de 20 ani, o fixeză Codul Civil când vor- 
hesce de dreptul părinţilor asupra averei copiilor (art. 
338) şi de emanciparea, minorilor orfani (art. 423)... 

Etatea de 27 ani, Codul Civil o cere pentru mar- 
torii actelor stărei civile (art. 24) şi pentru obţinerea,
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majoratului (avt. 434); iar Codul Penal fixeză acestă 
ctate când trateză despre atentate la bunele moravuri (art. 267). | 

Etatea de 25 ani, o fixeză Codul Civil pentru Că- 
sătoriile fără consimțimentul părinților (art. 131), pentru 
oposiţiunile la, căsătorie (art. 15%) și pentru divorţul prin consimţimânt mutual (art. 254). 

Etatea de 30 ani, o cere Codul Civil pentru ca 
căsătoria, să se facă la o lună după trimiterea actului 
„respectuos (art. 136). 

- tatea, de 40 ani, o cere legea electorală, pentru a 
fi ales senator (art. 92). 

Etatea de 45 ani, o stabilesce Codul Civil pentru 
“femec, când nu se mai pâte cere divorţ prin consimţi- 
mânt mutual (art. 256). 

Etatea de 60 ani, dă, dreptul de a fi scutit ca jurat. 
Etatea de 65 și 70 ani,:o cere Codul Civil pentru 

a fi scutit de tutelă (art. 374), ete. 
700) ani trebue să se împlinescă de la nascerea 

unui absent pentru ca moștenitorii să pâtă, cere îm- 
'părţirea, avere lui (Art. 114 c. civ.). 

Din punctul de vedere sciinţific însă, cetatea pete 
fi împărţită în mai multe peridde : ast-fel adoptând cla- 
sificarea Profesorului Lacassagne, ca cea mai bună, avem 
viața împărţită în qece pericde: 

1. Viaţa f&tală (intra-uterina). 
„2 Prima copilărie, de la nascere până la 7 luni. 

3. A doua copilărie, de la 7luni— ani. 
4. A treia copilărie, »  2ani— 7» 
5. Adolescenţa » 7 9 —15» 

-G. Pubertatea » 15 »—20» 
7. Etatea adultă » 20 »-—30 » 
8. Virilitatea, » 80 » —40» 
9. Etatea de înapoere » 40 » —60 » 
10. Bă&trânețea » 60 » — morte. 

Pentru a, determina fie-care din aceste periode ale
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vieței, sciinţa a, ajuns să aibă puncte de repere mai mult 
sati mai puţin sigure pe care le vom studia mai jos. 

lecomandăm tot de-odată ca bună și clasificarea 
Prof. Tourdes care e mai simplă şi usor de memorat: 

| de la concepţiune până la 3 
„A.— Viaţa intra-ute- luni — erbrion. 

rină cu 3 peridde: | de la 3—6 luni — făt. 
” de la 7—la nascere — copil. 

1» perida de crescere. 
2: peridda staţionară. 
3? pericda de declin. 

B.—După nascerc, | 
cu trei peridde, | 

Stabilirea etăţel pe vii. — In două moduri se pâte 
stabili etatea, unui individ: 1* — acela care se obicinu- 
esce dlilnic în popor adică de a da virsta, unci persâne 
ținend socotâlă, de totalitatea, caracterilor exteridre adică, 
aprecierea, la, prima, vedere, şi al 2-lea, acela când se 
ține socotelă, întrun mod raţional de semnele speciale. 

Determinarea etăţei pe viii nu pote fi făcută de 
cât cu ore-care aproximaţie pentru că caracterele pe 
care ne putem întemeea nu se găsesc la toţi individii . 
la aceeași epocă. Cu tote acestea, un medic-legist cu 
„experiență pote determina etatea unui adult cu o aproxi- 
maţie de 5—6 ani (Vibert) saii de 10 ani (Tourdes), ţi- 
nEnd semă de totalitatea caracterilor pe care le pre- 
sintă precum: înfățișarea generală a individului, mer- 
sul, expresiunca fizionomici, gesturile, ochii, (arcul senil); 
starea pielei și a sistemului pilos (alopecia, calviţia, un- 
ghiile), talia, greutatea corpului, starea, dinţilor ete. Din- 
tre tote acestea vom ține mai ales socotâlă de: 

1. Pielea. — Fineţea pielei care e păstrată până la 
20 ani, începe să perdă din moliciunea ci pentru ca la, 
vîrstă de 30 ani să dea nascere la sbârcituri. 

Aceste sbârcituri apar mai ântâiii la extremităţile 
externe ale plespelor ochilor constituind un grup de 
sbârcituri care portă numele de laba gâscei; apoi avem 
sbârciturile de pe frunte, din prejurul nasului, a guri,
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cele de pe gât și mâini (aceste din urmă începând pe 
la 40—50 ani). La versta de 50 ani tâte aceste shârci- 
turi încep a se accentua, anunțând progresul. etăţei.. 
Când persâna a, fost grasă și odată cu etatea înaintată, 
a slăbit, ele sunt forte pronunțate, din contra dacă per-. 
sona persistă în a fi grasă ele apar mai târdiii. Pielea. - b&trânilor.ia o culâre gălbue şi de obicei devine uscată 
şi aspră. a A | 

2. Unghiile care la copilul noi născut depășesc! 
puţin pulpele degetelor și sunt translucide şi elastice, 
la persânele bătrâne devin uscate, friabile, se atrofiază, 
şi presintă pete pigmentare; aceste caractere le obser- 
văm mai ales la cei dintro clasă de jos precum: la 
cersetori. ete, Sa 

3. Părul. — Nu punem tot-Vauna mare preţ pe el de” 
Gre-ce nu constitue un caracter constant. Caleiția nu 
Jjocă un mare rol, sa vădut 6meni tineri pleşuvi pre- cum betrâni cu părul abundent. Caniţia de asemenea, 
sa vedut 6meni cu părul capului alb și bătrâni cu p&- rul nealbit. Albitul părului ar începe pe la 30 ani și depinde une-ori de culdre. ” | 

In ceea ce privesce cronologia albire părului pe 
care o urmeză cel al capului, a mustăților, a barbei, a 
subțidrei, și a, pubisului, nu avem date sigure. Ceea ce se scie e că albitul începe de obicei cu părul de pe 
tâmple iar cel de la pubis Şi subțidră începe “cel mai "+ârdiă. Vom ţine socotâla de coloraţiunea artificială a 
părului capului şi a barbei, obicei ce'] găsim câte odată 
la cei care caută a, disimula, identitatea. Când e vorba 
de un acusat, închis, e. natural că înșelătura, va fi ușor 
descoperită, căci după câte-va dile părul *și va relua 

culdrea normală, de și există adi procedee prin care 
coldre persista și mai mult (vedi alte caractere la capit. 
părul). 

4. Arcul senil.— Prin acest nume se înțelege un arc 
albicios şi opac: ce apare la ochi d'asupra şi dedesub- 
tul periferiei corneei Şi care se întinde treptat formând
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un cerc de 1-—2 mm. lărgime. Acest are căruia îi 
mai dice și gherotoxon apare pe la 60 ani și nu există 
tot-b'auna, la, toţi bătrânii. EL pâte fi observat și la virsta 
de 40 ani și chiar și mai de vreme. 

5. Greutatea. — In ceca ce privesce greutatea se ştie 
că ca este de 3000—3500 gr. la nascere; apoi e întreită la 
1 an, încincită la 7 ani. Ea cresce până la 40 ani. In 
primi: 10, ani greutatea, cresce cu 1—2 lkgr. pe an; dela 
10—15 ani cu 2—4 kgr.; de la 1520 cu 36 lkgr.; de la 
50—10 se constată o perdere de . 2 kgr. pe an; mai 
târdiă acestă perdere scade și areutatea se menţine. 

In alăturatul tabloii se pâte vedea mersul greută- 
ței în raport cu virsta: 

  

  

Greutatea 

Bărbaţi Femei 

La nascere .. 3.500 ar. 2.900 gr. 
lan :  94dder. 8.780 gr. 
Tan . 19.100 gr. 17.400 gr. | 

12 » „29.800 gr. 29.800 „gr: 
20» GO gr. - 52 kgr. 
25 » „62 ». 53 » 

30 ». Go» 51» 
40 » ” 03» 55 » 

50 » G4 » 56 » 
70» 39 » 5l »       

6. Talia. — Se înţelege prin talie proecţiunea pe un 
„plan vertical posterior a capului, a colânei vertebrale, 
a basinului și a membrelor inferiâre. Fa variază na- 

„ tural după etate, căci nu este de cât rezultatul crescerei 
în sensul vertical al 6selor ce formeză, scheletul corpului. 

Crescerea omului începe în uter de la concepțiunc, 
apoi se continuă !a embrion, la noul născut și copil cu o
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iujelă care diminuă cu cât etatea, cresce. Este demon- 
strat că crescerea nu se produce de loc în tote regiu- 
nile corpului cu aceiași intensitate. Ia variază în fie- 
care regiune cu etatea subiectului, şi părţile cele mai 
desvoltate în momentul nascerei sunt acele care mai 
târdiu vor lua mai puțină desvoltare, cum e de ex. 
capul. 

Reproducem aci conclusiunile interesante din tesa, 
D-lui J. Bonnifay referitâre la, desvoltarea capului. 

JEAN BONNIFaY 

Lyon, 1697 

  

Desvoltarea capului din punctul de vedere cefalo- 
metric, de la nascere până la vîrstă adultă 

Conclusiuni 

I. Desvoltarea capului este cu atât mai repede cu 
cât se consideră la o epocă mai apropiată de nascere. 
Ea este tot-deauna mai puțin repede ca a taliei. Ea: 
este /ovte lentă de la 15 ani în sus însă pare « se pre- 
lungi şi după 20 de ani. 

II. Acâstă desvoltare are alternative de activitate 
Şi de încetare. Peridda celei mat mari activităţi merge de la nascere la 4 ani. Se observă în general periode secondare pe la 7 ani şi la pubertate. 

III. La individi de aceiași etate se constată varia- (iuni fârte mari în dimensiunile capului. Circom/erinţa orizontală pare a fi din tâte dimensiunile me&surate asu- pra capului aceia care încercă mai: putine variaţiuni. 
IV. După cea ce am observat, aceste variaţiuni în volumul capului la individ cu aceiași etate, ai un Ore-care raport cu variațiunile taliei, 

„YV. La individi cu aceiaşi talie, însă, de etate dife- rită, dimensiunile capului sunt fârte variabile; capetele
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cele mai mari aparţin în gencral însă nu tot-deauna 
la individ cci mat în ctate. o 

VI. In afară de etate și de talie, la individi de alt- 
fel sănătoși și normal conformaţi există alţi factori cari 
fac se varieze volumul capului. - 

VII. Cun6scerea dimensiunilor capului nu pol servi 
de a aprecia cetatea unui individ de cât cu mare aproxi- 

„maţie. Indicarea devine mai precisă dacă în acelaşi timp 
cu dimensiunile capului se pote cundsce și talia individului. 

VIII. Pentru aceiaşi etate, în aceleasi condițiuni de 
medii, fetele ai capul mai mic ca băcţi. 

IN. In cursul evoluţiei salc, capul încercă modifi- 
cări de detaliti care nu par să influenţeze asupra for- 
mci sale generale. . 
„Nu se pole dice că există evoluţiune constantă de 

la brechicefalie la dolichocefalie saii vice-versa. 

Quetelet prin numer6sc măsurători a, lăsat cercetări 
antropometrice care ati o mare importanţă pentru stabi- 
lirea legilor crescerci. 

Ast-fel că cercetările sale ajung la următorele re- - 
-sultato: . | Sa 

1. Crescerea cea mai repede are loc imediat după nas- 
cere: copilul în cursul unui an cresce aprâpe cu 20 cm. 

2. Crescerea copilului diminuă cu câţ ctatoa sa 
cresce până la 4—5 ani, epoca la care atinge maximul 
vieţei probabile; ast-fel în cursul'anului al 2-lea care 
urmează nascerea, erescerea, nu este de cât jumătatea 
celei ce era în primul an adică 10 em., și a treia parle 
aprope în timpul anului al III-lea. | 

3. De la 4—5 ani, crescerea, taliei devine aprâpe 
regulată până pe la al 16 an, adică până la etatea pu- 

» bertăţei și acestă crescere anuală este de aprope 56 mm. 
4. După pubertate talia continuă încă să crâscă, 

insă încet. De la 16—17 ani ca cresce cu 4 cm. în ci 
2 ani care urmează, ca cresce cu 12 cm. | 

Crescerea totală a omului nu pare ca să se ter- 
71760 | | a
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mine la 25 ani. După anatomişti, talia finală ar fi pe 
la, 22—26 ani când corpurile vertebrelor se sudeză. 

“După antropologiști în urma măsurătorilor făcute. 
pe viti maximul crescerei este adesea până pe la 35 ani. 

"In resumat iată, resultatele la care ai ajuns câţi-va 
observatori relativ la etatea, la care înceteză, crescerea 

  

taliei : 

TABLOU „- 
de etatea la care încetâză crescerea taliel 

| Allaire, 31—35 ani 
, Bernard 32 » 

Franţa Larrey 28 »- 
Champouillon 23—28 » 

Belgia Qudtelet 30 » 
Elveţia Dunaut 26 » 
Austria Liharzik 25 >» 
Anglia, Danson Baid 25 » 
America Baxter 30—35 »   
  

Următorul tabloii pâte de asemenea să ne arate 
crescerea, și descrescerea, taliei în raport cu virsta : 

TABLOU 
de crescerea şi descrescerea talie! în raport cu virsta 
  

) 

» 

» 

» 

»   
» 

» 

) 

» 

» 

10—15 
15-—30 
10—60 
G0—70 
70—80 

» 

» 

» 

» 

» » 

» » 

scade cu 
» »si 

La nascere copilul are aprâpe 30 cm. 
In 1! an cresce cu | 
» Il-lea, an cresce cu 
De la 3—5 ani cresce cu 
La, 6 ani are talia aprâpe 
De la 5—10 ani cresce cu 

20 » 

10 » 

7—6 cm. 

1m. 

5 cm. pe an 

312 cm. pe an. 
1! cm. >» » 

3cm.la fie-care 10ani. 

» scade şi mai puţin. 
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După, aceste regule se vede că, copilul şi-a îndoit 
talia la 6 ani şi-a întreit-o pe la 15—16 ani; crescerea 
e cu atât mai repede, cu cât cl e mai bine desvoltat. 
EI cresce în ceci d'ântâii 5 ani ai vieţei cu cât cresce 
în cei-Valţi dece ani următori, crescerca, în primul an 
e deci de trei ori mai repede de cât în anul al: 3-lea 
şi de 5 ori mai repede de cât în al 15-lea. Cu tâte acestea 
un mare numtr de copii, la apropierea pubertăţei, pe 
la 14—15 ani sati înainte chiar crese fârte repede. 

Scăderea, totală pote ajunge la 9 cm., scădere ce e 
datorită încovoerei colânci vertebrale, turtirei vertebre- 
lor, tocirei cartilagelor intervertebrale, modificărei co- 
lului femurului şi scăderea, în grosime a părţilor moi. 

  

TABLOU 
de talia corespungătâre diferitelor virste (Tourdes) 

| Bărbat Femce 
La nascere 049. 0"48 

» lan 0",69 0",68 
» Tani 1n 14 108 

» 12» 1" 38 12,35 

» 20 » 1,067 . Im 57 

» 2% » 168 1» 58 

» 90 » 1,68 158 
» 40 » 1",08 1"58 
» 50 » Im G7 1m 55 

» TO » , 102 1"51 

|     
  

In tâte rasele europeene este admis o diferenţă de 
10 cm. între talia bărbatului și a femeci. 

In ceea ce privesce diferenţa, dupe individi ea va- 
riază de asemenea. Ast-fel sa, v&dut pitici de 50 em. 
şi giganţi de 2,83 m. (Sappey), 2,53 (museul Orfila).
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Pe mort. — Cadavrul întrej. Ținem socotelă. de tote. . 
semnele din timpul “vieţei, afară:numai când putrefacţia, 
nu a dat nascere la mari modificări in ceea, ce privesce 
culbrea și formele. _ Si 

Ast-fel că, pielea, unghiile: și părul 'de multe 'oră le 
găsim dispărute sati modificate, nai - ales la, :persânele 

"înecate, a căror epiderm, „după.cum..se seic, se. ridică | 
- împreună cu unghiile, ca o mănușă. De asemenea Și. 
părul. capului - la înecaţi. cade “repede. Prin urmare . 
de aceste :3-elemente nu.vom ține: așa mare socotâlă, -- 
In cât privesce .coloraţiunea putridă o: putem face să, 
dispară, dând ţesuturilor. aprope. col6rea.. lor normală, 
în urma: unci băi prelungite. într'o : soluţiune .de clorur 

„de sodium în' care se.adaugă, și puţin acid clorhidric - 
(Tourdes). De multe ori modificările aduse acestor. părți | 
sunt așa de mari în cât erorile nu sunt excluse, în ceea 
ce privesce virsta cadavrului. *. E Si 

Ast-fel sa, întâmplat .de a ni: se aduce în In-. 
stitut, cadavrul presupus al unei tinere fete asupra căria | 
se bănuia că sa comis un atentat la pudore, găsită înc-: 
cată pe malul Dimboviţei din valea Tinganului şi cate. - 

„în realitate aparţinea unei femei în virstă de 80 .ani. | 
Gradul de putrefacție înaintat şi atitudinea în care - 

sa găsit cadavrul a permis autorităţilor locale: de a se 
înșela asupra etăţei și-a bănui un atentat, punend ast- .. 
fel autoritatea judecătorească în picicre anunţându-le.o 
crimă, drept un accident. : a 

Arcul senil, îl găsim pe mort ca; și pe vii, însă nu- . 
mai în primele dile, de Ore-ce peste 2—3 gile de la. 
mârte în timpul verci mai ales, acest are din causa - 
opacificărei corncei care formeză acelaş corp cu arcul - 
senil, cu greii ne mai este posibil cunoscerea, existenţei lui. 

„Greutatea. — In ceca ce privesce greutatea, cadavre- 
lor, se observă un fapt forte curios Și anume că greutatea. 
obținută, nu pare a corespunde cu volumul corpului. . 
Ast-fel dacă un cadavru bine constituit, desvoltat î şi - 
robust il cântărim, obținem o greutate mult 'mai mică,
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„de cât accea pe care i-am fi-dato înainte de cântă-. 
„X6lă, Acest fapt pare a fi în contradicere cu ceea ce 
„se scie din .popor,- anume că un cadavru e mat grei 
„ca un'om viii de Gre-ce pentru a, ridica pe un vii, o 

singură. persnă e suficientă, pe când pe un mort ve- 
dem adesea 2—3 persâne că-l rădică de jos. Acest lucru 

“de sigur trebue a] atribui faptului că, mare parte din 
Gmeni nu cunosc” mijlocul rădicărci mortului de către 
O singură personă. Un. fapt. însă rămâne constatat, 
anume că corpul unei persone morte, cântăresce totd'auna 
mai puţin de cât cântărea, pe când persâna cra în. 
viaţă. | o . | 

Talia. — Pe cadacru. Pentru determinarea talici pe ca- 
davru vom ţine socotâlă de . posiţia pe care i-o dăm 
precum și de putrefacție. Sa 

Posiţiunca fiind de obicei aceea în decubit orizontal 
se va avea în vedere mai ales posiţia capului și a ex- 

o | A. tremităţilor picidrelor, a- 
dică cele 2 puncte ce vor! 
forma extremităţile linici 
ce va represinta talia. Prin 
urmare se va da cadavru- 
lui o posiţiune ast-fel încât 
să se apropie cât se pâte 
de posiţia soldatului, însă 
pe un plan orizontal. Pen- 

„tru aceia, scoțând de sub 
„- cap sati umeri orice obicet, 
vom face ca el să fie cu 

. faţa perfect în sus ; iar în 

  din causa rigidităţei, tăl- 
“pile luând o direcţiune o- 

„e blică pe planul orizontal, 
în loc: de veriical, 'ccea ce ne dă o diferenţă de 2—3 ctm. 
“vom căuta de a le da, o posiţiune ast-fel ca să se apropie 
de cea normală, adică verticală. Pentru realisarea acestui 

  

ceia ce privesce picidrele, . -



scop nu avem decăt a, tăia tendonul lui Achile cu 3—4 
cm. dW'asupra călcâiului care va permite ast-tel ca, talpa, 
să, ia, posiţiunea verticală după cum se vede în figura 24. 
Când însă avem aface cu un cadavru în plină rigiditate, 
„atunci pentru a înlătura o altă erâre causată de faptul 
că membrele inferidro nu se proecteză saii nu ating 
planul orizontal mai ales în dreptul genuchilor, apăsăm 
cu mâinile în dreptul lor până ce luăm talia sati cău- 
tăm de a învinge rigiditatea mat înainte de a o lua. 

„Pentru luarea, taliei, după cum am avut ocasia de 
a vedea în unele Institute din streinătate, se servesc de 
o bară de lemn lungă de 2 mM., Și care la una din ex- 
tremităţi se termină cu un echerce corespunde în tim- 
pul luărei ci, extremităţei cefalice, sati se servesc cu 
metrul panglică, 

Amândouă aceste sisteme pot să ne expue la erori, 
Și mai ales pe începători. Cel mai bun sistem este ca 
masa, însăși de autopsie pe care se găsesce cadavrul 
să fie gradată, după cum se observă la mesele din In- 
stitutul nostru, permițându-se ast-fel de a lua talia cu 
mai mare exactitate. Nu putem de cât a respinge in- strumentul de mai sus care pe lângă că măresce arse- nalul instrumentar cu un instrument nepractic, ne- igienic şi grei de transportat, apoi ne mai expune și la, erori. 

| 
Arsenalul instrumentar al unui medic-legist e des- 

tul de mare pentru a-l mai îngreuna și cu acestă bară 
de lemn lungă de 2 m. Și care lasă de dorit din punct 
de vedere higienic. Costul acestui instrument, precum 
Și cheltuelile făcute cu reparaţiunea, lui, după un timp 
Gre-care, valoreză maj mult de cât acela al unei mese 
gradate. 

Când însă împrejurările nu ne permite, cum de 
ex. la o autopsie pe câmp, sati o desgropare, de a merge 
cu bara de 2 m., când nu avem masa, de autopsie gra- .
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dată!) saii metru panglică, atunci ne servim cu o 
sforă. 

Se însemneză cu cretă sati cu un alt corp, pe pla- 
nul orizontal pe care se găsesce cadavrul, proccţiunea 
vertexului și a extremităților călcâilor și apoi se ia 

distanţa cu o sforă ce se măsoră în urmă. De curând 

Profesorul Lacassagne a construit un aparat metalic ce 
represintă o bară lungă de 2 m. cu ajutorul căreia se 
pote lua pe un plan horizontal atât talia cât și distanţa 
ce există de la extremitatea picidrelor până la o rană 
ore-care aflată pe suprafaţa corpului cadavrului, distanța, 
ce represintă, înălţimea de la care a fost produsă acestă, 
rană, când individul se găsea în pici6re. Aparatul, nu 
mai încape îndoială, este destul de ingenios, el însă nu 

pote fi întrebuințat, din causa transportului, de cât în- 
trun laborator sati Institut. 

Talia. — Pe Schelet. Există, între talie și lungimea sche- 
letului un raport. fârte apropiat. Grosimea pielei capului, 
părţile moi ale _tălpilor picidrelor, cartilagele extremi- 
tăților şi cele intervertebrale, constitue diferenţa între 
lungimea scheletului şi talia. 

Evaluarea acestor diferite elemente a dat loc la 
diferenţe atât de mari încât acest procedeă nu ne-ar 
putea permite să ajungem la resultate destul de precise. 

Ast-fol Zoldt dă o ţifră medie de 3,5—5 cm. 
Broca de Tip—8 și Topinard de 3! cm. Nu coste 

insă posibil de a reconstitui tot-dauna un schelet și 
medicul-legist nu are adesea la disposiţiunea sa de cât; 

„câte-va ose; ast-fel că este necesar să recurgă la alte 
mijloce, cum de ex. m&surarea, oselor lungi. 

Modul de măsurare al 6selor lungi. 

Pentru a determina talia unui individ prin ajuto- 
vul unuia sati mai multor 6se lungi, trebue mai ântâiii 

') Sperăm în curând de a îndrepta şi acest inconvenient prin- 
h”o masă gradată portativă la care lucrăm şi care va servi me- 
dicilor legiști în autopsiile făcute în afară de sălile de autopsie.
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-de âte de : a cun6sce modul cum ele: se .măsor. De. și - 
mijlocele de determinarea, taliei le găsim. citate în tâte 
tratatele de “Medicină Legală, cu tâte acestea în nici unul 
nu „găsim O technică” referitore „la. procadoul. cum, sc. 

- MES6ră aceste 6se. e | 
„ Aparatele de care ne servim în măsurarea , Gselor,. 

„le datorim Antropologici ca una căreia îi aparţine Antro- ..: 
„ pometria: Adi se: întrebuinţâză mai mult -în laboratâre, ... - 
tabla osteometiică : a lut 'Broca (fig. 25), care ne permite”. .* 
întrun mod „forte practic: a determina: lungimea lie- Sa 

"cărui OS. 
„i Acest: aparat se “compune din 2 scânduri reunite Na 

- în ccher Și care, are. > po cea orizontală 0 scară ă metrică, i - 

  

  

  

  
  Seti EIpE = 

  

A fa 5, 

| divizată în  continaote și milimetri. Pentru a: mâşura 
“un OS. lung, se aședă mai întâiă pe ramura orizontală :-. 
"acel os ast-fel ca să atingă cu o extremitate ramura 
„verlicală, iar la: -cea- altă. extremitate - punându-se : un 
echer, se citesce:pe scară metrică numărul de milime- 
tri corespundători. Prin acest procedeii lungimea. 6se- 
lor ne. este dată prin procețiune și. căutăm tot-d'auna 
a. avea lungimea maximă. Odată stabilit că se ia lun- 
gimea maximă, a: 6selor, teclinica. devine cât se pote de 
usoră, punctele. de: “reper sai extremităţile '6selor..rie- 

„fiind grei de a le âpuca, între cele 2 planuri paralele 
ale aparatului (adică între ramura verticală și ccher).... - 

Șese sunt 6sele ce urmâză a le măsura pentru de- 
terminarea alici și anume: „Mumeru, Radius, -Cubitus,



“. Femur, Tibia. şi Peroneu. Dintre. acoste ș6sc, două și 
anume: Fejierpul- și Tibia, din causa direcţiunei și a dis- 

” posiţici. anatomice, se âbat întru cât-va dela regula . 
“stabilită. — Aşa” căutând de a lua, lungimea maximă a... 
femurului suntem nevoiţi de a "] aşeda pe partea sa in- 
ternă în care caz condilul intern atinge singur ramura 
verticală (ia. 25) ori acestă posiţie -a lui areptă. nu: co- 
respunde de l6c „cu .posiţia -sa normală care 'e oblică: 
Prin urmare urmeză de a lua lungimea maximă atunci 
„când se găsesce în posiţia sa .nor mală  adicii când are - 
„"posiţia oblică. 

Pentru: acesta se aşcdă femurul astfel ca anăbele 
„condile să atingă ramura verticală a aparatului ; în 
acest caz femurul ia o direcţie oblică . impusă . de con-: 
dile, posițiune ce corespunde cu direcţiunea pe care, o 
ave când omul stă, în. piciore (Fig. 26). Prin urmare 
ţinend socot6la de aceste. două diametre! ce, sc pot lua 

a m o „e en e "> o , 9 e e 

iz 
o 
o. 

Sa 

Fig. %. 

= 

  

asupra femurului vom căuta, de a lua tot- dauna pe cel - 
-. oblie care este-astă- (di singur admis în antropologie.. In-: 

tru cât-privesce Tibiu, cresta ce există la extremitatea 
sa- superi6ră între cele 2 suprafeţe articulare ne luând - 

„0. parte la constituirea, taliei. - individului, . urmâză, 
că ca trebue să fie neglijată, - cu. atât. mai mult că » 
„socotindu-se și ea la: măsurătore. ne-ar-da o talie: 
mult mai mare. Pentru a înlătura, ca acestă, -crâstă, să, 

- fie mesurată, s sa prevădul ramura verticală : a apara-
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tului cu o gaură în care introducem cresta tibiei când 
voim să o măsurăm. Așa că de dată acesta cele 2 su- 
prafeje articulare ale tibici atingând amândouă ramura 
verticală, se aplică în urmă echerul la extremitatea 
maleolei interne și obținem ast-fel diametrul maxim al 
ţibici. ” 

Cunoscând technica. măsurătorei dselor lungi să 
vedem acum cum se pâte determina, talia. 

Pentru înlesnirea, determinărei mai repede a ej 
sa întocmit de către diferiţi autori un mare număr de 
tablouri cu ajutorul cărora sc: ajunge fârte repede de 
a 0 alla. In marginile unui manual de lucrări practice 
vom căuta mai întâi dea nu da aci tâte acele tablouri şi 
al doilea de a. alege pe acelea care presintă mai'multă 
garanţie putend a, fi utilisate în practica medico-legală. 

Cunoscutele tablouri ale lui: Orfilu, Topinard, Ilm- 
Phry, Rollet şi a altora devenite până mai dăunădi cla- 
sice și reproduse în mai tâte tratatele de medicină 16- 
gală, în urma supunerei unei verificări din partea cru- 
ditului antropolog, Profesorul Manouerier, constatându-se 
necxactitatea lor, credem de prisos de a le mai reproduce 
afară de cele ale d-lui Rofzer. 

Cu ocasia, verificărei măsurătorilor făcute asupra 
a 100 de cadavre de către D-1]. Rollet:), Profesorul 
JManouerier a întocmit 2 tablouri în care a făcut să dis- 
pară causele de erre care făceaii să fie inexacte ta- 
blourile autorilor de mai sus. Acest tabloi care e re- 
sultatul cercetărilor celor mai recente ce ati făcut până, 
acum, îl recomandă atât Medicilor-legiști în chestiunea 
identităţei, cât şi Artiștilor si Antropologilor pentru a . 
obține proporţiunea, membrelor sati a, reconstitui talia, 
populaţiunilor preistorice. Aceste tablouri sunt urmă- 
torele: 

  

1) Etienne Rollet. Măsurarea 6selor lungi a membrelor (teză 
de doctorat, Lyon 1889).
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TABLOURILE 

D-lui Prof. Manouvrier, indicând raportul mijlocii 
al lungimelor 6selor între ele şi cu talia 

  

  

    

            

1. BĂRBAȚI 

PEROSEU| TiBri | remuR |) TALIA osrnus RADIU | CUBIT 

| otor| aoerral | 318mm! 319mm!| 392mm 1m 530 295mm | 243mm | 927mm 
| 323 324 398 1 552 208 216 231 + | 828 330 104 1 51 302 219 235 | 333 335 410 1590 3006 222 239 
| 838 340 416 1 605 309 225 243 | 344 346 422 1625 313 229 246 349 331 428 1 Cat 316 232 249 i 353 357 43% 1 64% 320 236 253 | 

358 362 410 1 654 324 »39 25 
363 368 446 1 666 328 243 260 i; 368 373 453 1 677 332 246 203 373 318 400 - 1 686 336 249 266 i 378 383 467 1 097 340 252 27 
383 389 415 1 76 344. 255 213 388 394 482 1 730 318 258 276 393 +00 490 1 754 352 261 280 
398 405 497 1 1767 356 204 283 403 +10 50% 1 785 300 | 267 287 408 415 512 1 812 364 270 290 H3 | 420 519 1830 304 273 293 

1. — Coeficienţii mijlocii ultimi pentru a inmulţi lungimile 
osose înferidre cu cifrele cele mai mici din acest tablyi: 
X+82 | 480 [| 39% | x | 5.25 71 | 6.66 

II. — Coeficienţii mijlocii ultimi pentru a înmulţi lungimile osose superidre cu cifrele cele mai mari din acest tablou: 
X437 | 432 [353 | a | 493 | 6.70 [| 6.26      



R
a
.
 

t
a
t
 

- 2. FEMEI. 
  

PERONUL . 7iBrA | _FEMUR TALIA - zosrenes RADIU | CUBIT 

  

ogamm 984mm 303mm E 1m400 269mm' 193mm | 203mm 

|: 361 .:] 370 1.457 . „25% 
366 | 876-464. 610 . [i 334 29 1 238               

288: [l-289. | 368 1420 | 266. | 195: 1 206 293 204 | 373 1 440 230. 197 1! 209 298 | 200. | 378. | * 1 '455 | 273 199.1 249. 303 : | 304. 383 | 1 470 .[.276 | 20. :| 215 
307. 309 388 - 1 488 219 | 208 217 . 311. "|| 314 : 4393 1. 497 282 205 | 219. 316 319 398 1 513 285 207 . | 229 320. | 324 403 - |. 1.528 | 980. 209 | 925 
325 - 329. .! 408: - 1 543... |! 292 21 „|. 228 330 i 334. | 4415: | . 1 566 207 :|| 214 23| 336 310 492 1 568 | 302 218 - | 935 341 316 429 1 582 | 307 | 929 -239 

- 946. "352 | 436 1 595 313 226. 243 - 351 || 358 - | 443. 1 612 | 318 | 230 247 356: | 364| 450 1 630. | 824 1 934 ot 
"1 650: | 320 | 93$ 

1 
4 

1. 

|" 371: | 382. | da 602 | 339 216 . [201 370. | 388 :.| 478 | 115 3 | 250 | 204; 
 Coeficienţii moijldcii ultirni. pentru a iumulţi lungimele os6şe inerte cu cifrele cele maj. mici din acest tabloii: 

X 488 | 435. | 3.87. | | D474 [| 7.00 
-Coeficienţii mijlocii ultimi pentru a inmulţi lungimele osose |i “superidre cu cifrele cele:mai mari din acest .labloii” | 

X452 [442 | 358 [e] 4.98. [| 7.00: 6% 

        
  

Pentru a. întrebuința bine aceste tablouri. trohue „E 
"mai întâi. de tote a se sci că: lungimile os6se. âii . fost 

-. măsurate pe 6s6 'pr spete, acoperite încă la exiremită- 
_ţile lor tu cartilage „puţin „uscate şi că. taliile corespon- 

*.„ dente :ată fost “măsurate pe cadavru. Prin urmare. în 
casurile când măsurăm un os uscat, firă, cartilagiuri 
trebue a adăuga la lungimea, lor încă 2 mm. In acest 
tabloii se va găsi, în faţa fio-cărui lungimi os6se ast-fel 

“obţinută de profesorul Aanouerier talia cadaverică cores- 
" pundătâre. Din acestă talie scădend 2 cm. putem avea 
“pe aceia; a omului viii în posiţie verticală. Dacă lungimea. 
„iul OS mesurat de noi, nu se găsesce în acest tabloii, . .
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atunci vom obține talia, înmulţind lungimea obținută 

cu cocficientul corespundător ce se. găsesce pe tabloi 
„dedesubtul colonei osului cu acelaș nume. Pentru -.ca 
resultatele să fie precise trebue ca osele să fie măsurate | 
în acelaș mod ca şi cel ce a servit ca basă la. facor ca. 
tabloului de. mai sus și care a fost deja deseris de noi, | 
adică, se m&soră fie-care. os în „proecţiune,. luându-se. “: 
lungimea, MAXIMĂ - cu excepţie Tibia a. cărci crâstă 

trebue a, fi neglijată şi Fomurul care se. măsră în po- 
„siţiune oblică, adică asedat în divecțiunea, co o aro când Ş 
omul € în piciore. - 

Nu trebue să se perdă din vedere « că tote cifrele. 
din tablourile de mai sus reprezintă nisce medii și prin 
urmare proporţiunele cele mai frequente, — dar aceste; 

“proporţii suferă variaţiuni destul de mari, de unde pste 
resulta câte odată diferențe mari între talia reconsli- 
tuită și talia -adovărată. 

Procedeurile propuse de D-. Dr. “Rollet şi care le 
reproducem mai jos sunt în.număr de cină: - | 

Primul procedeii. — Procedeul Pr in ajutor ul tablouniilăr, 
simplificate (tabl. 1 și 2). 

TABLOUL L 

„ Lungimea mijlocie a 6selor, corespungând la .4 grupe: 

de talil (Bărbaţi) 
  

50 Omeni |  MEMBRUINFERIOR | MEMBRU SUPERIOR . 
  

Femur | Tibia |Peroneiă Mumer | Radiă | Cubit | 

dr. | st. lar. | st. |dr. | st. | de. | st. | ar. | st, | 
  „TALIA . 

        
  

  

| : cm.| cm.| em. em.| eni.| eme] cmm.! em,.! cm.! em.| cm. cm.| 
1 1 1m,52—1m,60 [497| 423) 34% 312| 338| 333 309 306 931| 228 243 94) 
"Îtalii miei | 

2 | 1m,6l—1m,65 [439 440! 359 358! 353: 353 321| 318 237| 233 255 
-Î. * dedesubtul | . -] 

taliei mijlocii ” 

3 | 1m,66—1m,10 1460] 460| 375! 373! 369 
: „ asupra: MI | 

taliei mijlocii 

4 | 1ml—1m,9? 1472 
"tatii mari 

  251 

    
4 

368| 336| 331| 218 | 

| | 
473 AN 377| 3761342! 344: 251| 251| 269 268| 

19
 16| 266 263! 

  

>                   
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TABLOUL II 

Lungimea mijlocie a 6selor corespungătâre la 4 grupe 
de talil (Femei) 

  

50 Femer „ MEMBRU INFERIOR MEMBRU SUPERIOR 
No. 
  Femur | Tibia !Peronei| Ilumer | Radiu | Cubit 
  

  

TALIA 

  dr. | st. |dr. | st. | ar. | st. | dr. |st. dr. | st. îi dr. | st. 
  em! em! em.] em! em] em. em.| em. cm, 1 || 1m,40—4m,48 | 385: 385 309| 309 305! 366! 280; 976| 904 

talii mici 

em.| em.| e.m, 
204| 220| 218 

    

2 | 1m,49—41m,53 [412 412 329! 328| 325 324. 296| 291| 213 211] 230| 227 dedesubtul 
taliei mijlocii 

3 | 1m,5%4—411m,58 [420| 420 340 310, 336| 3361297] 289 216 dWasupra 
. taliei mijlocii 

4 | 1,59—1n,71 [449 
talii mari , 

Aceste tablouri a avantajul de a da lungimele 6se- 
lor (din partea, dreptă Şi stângă) corespundând la 4 
“grupe de talij. 

Pentru a determina talia după acest procedeii, 
operăm ast-fel: Fiindu-ne dată lungimea unui os (L= 
lungimea) trebue a, căuta în colna tabloului osul care 
se apropie mai mult de lungimea sa (O = os). Vedem 
apoi la ce talie mijlocie corespunde acest os (Tm = talia 
mijlocie). Cu aceste date, ajungem printr'o regulă de 
trei, de a găsi că la osul dat corespunde talia, cerută 
(Tx). 

  

213! 233| 230 

  

mil                     js 356 i 352| 318! 815| 228| 226 240| 246 

  

TmXL__ 
5 Tx 

„AL doilea procedeii. — Prin ajutorul tablourilor sinop- | 
Zice. Acesta e un procedeii forte simplu și e destul de | 
a avea un os, de al măsura și de a căuta în colânele
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taliilor, aceea care corespunde cifrelor găsite. Ast-fol, 
dacă măsurăm un femur și găsim lungimea, 443, pentru 
determinarea, taliei facem următorul calcul: 

1,02 X 4143 
Fomur = 3 == 1.024 

Dacă lungimea osului nu corespunde exact cu aceca, 
din tabloii, atunci întrebuințăm o regulă, de trei ca: în 
procedeul precedent. Aceste tablouri sunt următorele : 
unul pentru bărbaţi și altul pentru femei. 

TABLOUL 1 

Lungimile 6selor corespungând diferitelor talil (Bărbaţi) 

  

  

  

MEMBRU INFERIOR MEMBRU SUPERIOR 

TALIA 

Femur | Tibia  Peroneiăl! lumer | Radiu | Cubit 

mm- mm. mm. mm. mm. mm. 
1,52 415 334 | 329 208 923 233 
1m,54 4 338 333 302 226 237 
1m,56 426 313 338 307 228 240 

1M,58 431 348 343 ati 931 24k 
1,60 431 352 38 315 234 948 
1in,62 449 357 832 319 236 252 

1m,64 448 361 357 924 239 955 i 
1m,66 453 366 362 328 242 259 | 
1,68 458 369 366 33 2 261 
1m,70 402 373 369 335 240 264 
1,72 407 376 313 338 249 266 
111,74 12 380 317 342 251 2609 
1,76 71 383 380 345 253 211 
1m,78 481 3S6 384 38 235 273 1,80 486 | 390 | 388 | 352 | 958 | oil                  



  

  

  

  

      

TABLOUL II . 
Lungimile 6selor corespungând diferitelor talir (Femei) - 

"MEMBRU INFERIOR MEMBRU SUPERIOR | 
: TĂLIA 

Femur | Tiba |Peroneă!| iumer Radiu | Cubit 

Ra | MM, mm, mm. mm. min. mm, 1M40 1 878 299 294. 271 200 | 214 "1m,42 379 30% 299 275 | 202 217 1m,44 385 |. 309 305 278 204 | 219 1m,46 391 314 310 281 "206 221 1m,48 . 397 319 315 | 285 | 208 "224 115,50 403 324 920 - 288 i 226 „1m,52 409. 329 325 | 292 | 2183 229 10,54 415. 334 330 |. 295 2l5 | 231 „1M,56 420 338 334 | 200|: 917 | 984 "1M58 424 | 348 |: 339 | 303-.| 219| 236 1M,60 : 429 3+i 313 || 307 922. 239 ; 1mM,62. . L 4de |. 959 348 | 311 224- |. 949 | -1M64 * | 499 356, 352 | -315 | 226 244 1m,66 4 | 300 | 357 | 19 228 | 247 1,68 | 448 |: 365 301 | 323 230 | 250 IM,70 . | 453 369 305 | 927 232 | 953. 1,22 408 [| 874 370 331 235 256 |.           
  

Aceste tablouri presintă, mai ales pentru taliile - Mijlocii, o. mare: exactitate. i 
>. Al treilea! procedeii. — Pin ajutorul mediilor dselov = 

“Talia Femur “Tibia Peroneii - Humer Radius Cubitus .   Bi 7100453 300 362 328 12 259 | CF. 155. 415 334 335 295 215 231 
- de unde 

T. mj. x I mj xL L = TN 
-M. OS 

sati ” 

1.02 x 443 
„Pemur — 75 — 4 cas 

AI. patrulea procedeii.— Prin ajutorul raportului mij-. 
““lociii al oselor. Ajungem: la, talia cerută înmulțind cu 

100 lungimea, osului şi împărțind prin raportul mijlociă:



Lung. osului x 100 

Raport mijlocit 
  = talia, căutată 

Aceste rapârte mijlocii sunt: 

Femur 'ibia Peroneii Humcrus Cubitus Radius 

  

      B. 273 22.0 21.8 197 146 15.6 
F. 209 21.6 21.4 19.4 13.9 15.0 

de unde | 

Xx10  ,„. 
a = Ta 

R. 
sati 

413 X 1 
Temur 0 100 = 1.623 

27.3 

Al 5-lea procedeii sati Procedeul repede. E. destul 
pentru a avea talia unui individ de a înmulţi lungimea 
unui os lung cu unul din numerile următăre: 

Femur 'Tibia  Peroneii  Hiuimoerus Radius  Cubilus 
  

  B. 366 453 4 58 5.06 6.36 DAL 
F. 371: 401 406 5.22 1.16 6.06 

„Acestă, serie de numere represintă raportul dintre 
talia mijlocie şi un os mijlociti, ast-fel: 

1.66 (talia mijlocii) _ 3.66 
3.06 (fem. mijlocit) ** 

tn
 
9
.
 

Ze
 

Femur 4.43 X 3.66 = 1.621 

Exemplele de mai sus se referă numai la un singur 
os, când însă dispunem de 2—3 atunci, în regulă, gene- 
rală, ori-care ar fi procedeul, trebue a, face o medie ge- 
nerală din taliile corespundătâre fie-cărui os, medie care 
va represinta falia aprozimatită a subiectnlui. Repro- 
ducem aci conclusiunile din interesanta lucrare a, D-lui 
Rollet: 

71100 
4
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“Dr. ETIENNE ROLLET 

  

MESURAREA OSELOR LUNGI ALE MEMBRELOR 
în raport cu | 

ANTROPOLOGIA, CLINICA ŞI MEDICINA LEGALĂ 
  

Concluziuni 

„I. Una sută persâne, măsurate 13, Lyon, (50 bar- 
„baţi şi 50 femei), ne-ai dat ca, talie mijlocie 1,66 pen- 
tru bărbat şi 1,54 pentru femee. Lungimea mijlocie a 
femurului, pentru a nu cita decât pe acâsta, este în 
„primul caz de 45*4, în al doilea de 4145, 

II. Căutând raporturile lungimei mijlocii a 6selor 
cu taliile mijlocii extreme, am constatat că: Ja, barbat, 
membrele sunt proporţional mai lungi în taliile mici 

„decât în cele mari; la femee, membrul inferior este mai 
scurt, însă, membrul superior mai lung. Diferenţele pro- 
porționale sunt mai mici la, femee decât la barbat. 
III. Rasa, negră are membrele mai lungi decât 
rasa albă, mai ales prin desvoltarea, tibiei şi a radiului. 

"Diferenţa, este forte însemnată, între femei. 
IV. Osele lungi ale membrelor nu sunt simetrice: 

humerusul este de 93 ori la 9% mai lung la, drepta " Aprâpe tot: așa este şi cu 6sele antebraţului. | 
Membrele superidre ai între ele o inegalitate de lungime în 99%. Diferenţa, de 8 milimetri în mijlociă, 

atinge câte-odată, 14 și 22 milimetri 'mai mult în partea 
* dreptă. 

„Inegalitatea, femurului este de 3 milimetri în mij- „“lociă, în profitul, când a părței drepte, când a celei stângi; Câte odată, acâstă inegalitate atinge 7—10 mili- 
metri. Inegalitatea, este mai puţin frequentă pentru tibia și mai ales pentru peroneii, care este osul cel mai si- metric. 

|



di 

V. Unii sunt adesea dreptaci cu membrul superior 
şi stângaci cu cel inferior. Poţi să fii stângaciii cu mem- 
brul superior şi dreptaci cu ccl inferior. Asimetria 
„membrelor este tot aşa, de însemnată la bătrân ca şi 
la adult, la femee, ca și la bărbat; ea nu există încă la 
fetus şi nu începe a se arăta decât în prima copilărie. 

VI. In clinică se observă une-ori o inegalitate de 
lungime a membrelor ridicându-se la mai mulţi centi- 
metri, fără lesiune patologică aparentă, şi simulând unele 
afecţiuni morbide, sati chiar creându-le. 

VII. Unul sati mai multe 6se lungi ale membrelor 
fiind date, se pote adesea, cu procedeele nâstre, să se 
determine exact talia individului căruia ele aii aparţinut. 

Tot aci trebue să ţinem socotelă în stabilirea, etăţei, 
de evoluţiunea sistemului osos. 

Trei mari schimbări se petrec în scheletul ome- 
nesc în timpul desvoltărei sale generale, schimbări ce 
caracterisâză, fie-care o peri6dă: 

I. Peridda apariției punctelor de osificare; 
II. « de sulură a dselor și 

JI. « de alteraţie « lor. 
Prima peri6dă. — Peridda apariţiei punctelor de Osifi- 

"care. După cum scim din anatomie, osificarea este su- 
pusă unor legi și anume: | 

1. Un os se osifică prin apariţia a unuia sai a 
mai multor puncte -os6se. , 

„2. Ori-care ar fi osul, există mai tot-d'auna în 
centrul lui un punct de osificare care se numesce punctul 
Osos primitiv, cele alte puncte se numesc complimentare 
sai secundare. | 

3. Osificarea, se iradiază, către periferie.



4. Câte odată un singur punct e suficient pentru 
desvoltarea, complectă a unui os (parietal) ; când e nevoe 
de mai multe puncte, ele apar într'o ordine anumită. 

5. La un os lung, punctul diafisei apare cel dântâiă, 
iar cele epifisare mai târdiii. 

6. La un os lat, punctul central se desvoltă cel 
dântâiă, cele secundare cu mult mai târdiu. | 

Reamintindu-ne de aceste legi, deja cunoscute, ne 
rămâne acum de a precisa timpul apariţiei punctelor 
de osificare. 

Epocele la care apare punctele de osificare le 
putem grupa în. două, după cum ele apar în timpul 
vieţei intra-uterine, sai după nascere. Aceste epoce se 
pote vedea, în tablourile ce urmeză:
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Numele | sl altii A ir DATA alei osiâcatiunii comnlecte | Numele Numărul, situaţia, data apapiţiunei | seara ap | 
osului teloe de osificaţi i P osificaţiunii compeote| OBSERVA ȚIUNI 

| puneteloe de osificaţiune ll”. osului teloe de osificaţiune 
ÎN A - a OSUlul ' . l pune 610? de 05 câțiune a osului 

aa ao a e aa „ Osificaţiunea, fie- | Sinusurile de 1a 6-8 ant. | 4 Pentru fic-care din cele 5 vertebre: Vertebrele sacrului ai a- 

, Pentru fie-care jumătate : cărei jumătăţi este |! N «primitiv, corp ....:. (VF) 4a lună celas mers de ositlcaţiune 
entr : . , îs. 4 - „|. i -Valt “ert e. 

1. primitiv, arcadele orbitare (V.E.) 40-50 gile |Complectă la nas- . | 2. și 3. primitiv, lame . . i . (Y.F.)oa-ze lună Cai eple pala ee Abe: e 

Frontal |2.spinanasală ...... (VE) 2-a-3-a lună, | Ceres, sutura me- Ş 4. și 5. primitiv, apofize trans- , sacrului sunt independente ; 
3. apot. orbitară externă . . idem topică se strimleză , acrum Vers , „cc... . „idem 25—30 ani numai primele 3 au 45 

4. foseta trocleenă. .... idem până, la al 4-lea an 6. suprafaţa super. a corpului 10-12 ani Puncte caţlune. 

” i e vizibilă până 7» infor,» idem 
n stare aduliă. 8. vir(ul apofizei spinose. 15-18 ani 

9. patru p. epifiz. later. .. . 18-20 ani 

1. pentru tuberculul maselor Sutur | a etmoido-sfenoidată || . - g 

. laterale ...... (VF) a lună i se osifică spre al 7-lea an. | 1. miner, ..... : | . (VE) 6 lună să hendicele SIPhpI A nu se 

Etmoid 2. pentru partea mediană 2 se- 5-lea - 6-lea an ! (V.F.) 7 sau 8 lună pentru , între 5) si 60 an; minerul 

rii de 5 granule: os6se şi? '.. Sternum  |4-6 puncte pen- cele superigre. 20—25 ani se sureză, câte odată nu- 

puncte complimentarii . . 2-le an | tru corp (V.F.). 8 sati 9 lună pentru mar, Cu Corpul In extrema 
| | cele inferidre. Matte 

” Pentru fie:care jumătate : Reunirea cu ocetpitatul | 1. primili iafiză | -a-50-a di 
. le : ] 1 . primitiv, diafiză .. . ) „(V.E.) 40-a-50-2 di 

d partea anter. a corpului . partea basilară, se face del —<— Coste  [2. cap. . he 10.43 ani 16—25 ani 
„mica aripă, .,...... _ ” | tuberozitate. .....|.. idem 

Sfenoid 3. marea aripă - + ee e e prize î t 5-lea—6-lea. an | 
4%. port. internă a apof. pterig. paru Iubiti: ] ARI 1 imiţi ; ra căi. Acest os presintă primul 

5. port. poster. a corpului .: luni | Clavicula |2: rimitiv, diafizar . . (VE, d sept. 21—25 ani punct de 'osilicaţiune al 

16. port! later. a corphlui. - 2, în centrul faţelci sternale „18-20 ani DU oul, | 

7. cornetele lui Bertin. G-a-6-a lună | —— - 
| 1. primitiv, solzul. . . . |. .(V.F.) 50-2 di Indicii, seapular (raport 

. 
| 9 spina idem dintre lărgimea omoplatu- 

a 
. Bee int 

A L apoliza bazilară. ..... f VE) Osul epactal e nedie |. | 3. apof. coracoidă . . „lan , Osul acromial este, acro- 

. Occipital [4% = fie-care condi]. . . . 3-a lună 3-lea—T-lea an |saiă vermienă (Lombroso). || Omoplat î o5 sub coracoiden a. 1 saii 1 ani 2328 ant tonul, Independent în Sir- 

. “ . . . . . - i € 
, . = si . L , Lu . . - - - 

Alte puncte complimentarii în număr variabil. 1. și 8. epif. coracoidenă |. .16 » 18 » 
| Ferte numerâse grăunţe 0s0se: 

| în marginile cartilaginose > 

Parietal Unul: bosa parietală, . . . .(V.F. 45-a di la nascere „Gâurile parietale, Fonta- | ale solzului și spinei .f. » 20 » 

. i. 3 . | a 

| 1. primiliv, diafizar . . .|. E) 45 gi cERiZa Siper, ie, SU ii 

1. porţiunea solzâsă 3 puncte (V.F.) 3 lună „Celulele, mastoidiene sea- | 2 capul articular * “O-lea pica i SEL inferioră între 15 și 1 
, A e dd _ a r ani altă ă 4-iulan, za, |: . Moe... .ț. . = : . Ă te cu ată 

i, Temporal 2. stinca, apof. mastoidă 16p. (V.E.) 3-a lună —| _—2=5.ani mastoidi. se desvoită coni= [| H &. bochitor . s „e... .. idem 25 —26 ani m Erc Cale au au 
. corda timpului 3 puncte . .(V.F,) 5a lună E plect după pubertate. |  FUMETUS |5! conail 1... i: “3 anl - mal pronuatii Cat desvol- 

: Apofiza stilodă . . ,... . . .8-12ani. 14—15 ani | 6. epitroclee. .... 5 ani tată. La europeanul actual, 

- | 7. troclee , . . . . .... „ 12iean torslunea humerusulul „eote 

N | 8. epicondil. ........ idem ca nu Întrece 110 grade. 

. N ; ! Evoluţiunea alveolelor ||; 
, d. porţiunea molară. 7 ește forphinată de la 15 ia | Epifza, super. se sudeză cu 

2. » orbito-na .. m ani. | e Anză între 4i și i9anf ce 

Maxilarul 3 > nazală za vV.F L , Osul încisiv provine din '|i , AER a ' VERA 40-a di aanza înurte 15 si 19 an, esa, 

” latină | | . VE.) 7-a lună, unctul inter sati premaxi- |. 1. primitiv, diafizar . . «». .(V.F.) 402 di cotulul sati olceran îndep.. 

„Superior . » alatină .... 3-a lună : arşi eseparat derestrână | Cupitus 2. epifiza inferidră .... . Srlea an 21—95 ani Lulu A21) siien Iulul puhet 

a. » incizivă ph .. - 1, 40 ună: re; «ură de | 3. olecran. .... ... „Gleaan epltizar al unul os lung a- 

. > sub- ă, i ” > Î i i sare tot-auniu pe extre= 
| p vomerienă lup. | 4. virful olecranului. . . . . idem pare tote une ontă 

j | , : din p. d. ved. funcţional, 

4 1 - PO 

1. port. zigomatică (V.F.) 3-2 lună | 1. primitiv, diafiza VF.) 404 di Epiliza superiori se Su- 
ul malar e Că ee ete ună. 5- ă | . primitiv, diafizar . . . + (E) 202 a dâză cu diafiza Între 12 și 

Osul m 2. şi 3. porţ. orbitară. P* lună i Radius 2. epifiza interioră . . Sa an 20—25 ani 19 în: cea inferioră intre 
[ | „ cpifiza superidră . . . . . Glman 2 și 28 ani, 

£ Qasele nazale| unu VE) 22 lună 4. tuberozitalea bicipitală . . 1%-18 ani 

| 
U . | = Marele os na .. i : ... do... De an Osul central: liber sai în 

nguis Dou& serii de puncte os6se . (V.I.) 3 lună | 13 „Corpul osulul , . ...-- idem vestiziu pe scatoiri, 

y P ( ) . : [| 2. [Osu cu cârlig] 3. apofiza untitormă. idem 

. NR 
33 |Scatoid UNU... . Ales an 

, 1, și 2. primitiv. ...... (VF) 45 di | [O ISemilunar |unu. .. cc... .... idem 

- Palatin 3. și 4 epifizar one „la nascere | |. |Piramidal UNU. cc... ...... idem 

(Apol. orbitară și sfenoidă). | | 8 |Trapez UNU... . .. Arlea Belea an 

8 [Trapezoid |unu.........-- 10 idem a 

i 
i 

lo zitor UNU... . ...... „10-lea -1G-lea an 

Cornetinfer.|unu ........ „n sati Se lună ! | _tPizitorm 
Î |. primiliv, diafizar. . .:... (VE) 3-a lună 

i — ” 4 : 2. extremitatea carpienă pen- FE * 18—20 ani 

Vomer  |Două puncte simetrice. . . .(V.F.) 45 qi 3-a lună „Metacarpieni |“ “u- police, digilată pentru! mijlocul anului 
cele-l'alte. 

| Unghiul maxilarulul va- | 4 | | 
„or ATU , ae on . a Sudurele epilizare se fac 

riază după, virste si rase», Falange 1. primitiv, dializar , . . e 3-a lună 18—20 anl a e fainssete apol li 

! după. prima. dentițiune de 2. extremilatea, supericră . „Bile an fatanzine și apol la falauze. 

Pentru fie-care jumătate: : 150-430, după a 2-a centi. | i 
1. marginea inferidră . . . . (V.I.) 80-n-352 di ! țiune de 150-115 și revine la || 1. primitiv, ilion. . . . o... - VF.) 45-a di Pubisul eu isehlonul se 
2 î DS : A 7 * i : : 130 sau 110 Ja bătrânețe. La ||: I LR : VI.) 4-a lună reunesc între 10 şi 12 ani 

Maxilarul . în atară de simfiză. . . .(V.E.) 50-a «li bătrân, găurile mentoniere |. . 9, » ischion. . ..- (V. :.) ună reunesc tntre 40, el 13 ani, 

„Ala 3. gaura mentonicră - idem 2-a saii 3-a lună, |Se apropie din ce în co mai: 3» pubis, . (VF) 5a lună - isehlonui cu, Îllo se de ji 

interi 4 condilul. . .. idem i lară a osului. Cele 2 jumă- | Osul Coxal 4. spina iliacă ant. inf... [ Je la al 24—295 ani 13 Ia 16 ant: punctele com: 

interior 5. apofiza coronvidă. . . . . idem | tăţi nu sunt sudate la nas- |, 5. tuberositatea ischialică-. + 4 dela al 9ilen la a plimentarii, furi ele Cel al 

$ 6. spina lui Spyx. ..... idem , , cere. Iuberculii genl se desc 6. spina pubisului. ....-] 15-a an crestei „Ilac, sunt studat 

A YolL după a za sau a iei | 7, 8. 9. cavitatea cotiloidă. . | 
| a alveolelor este term nat. 10. crâsta iliacă. ....-. 16 ani 

catre anl. 

| i. 219. - Cele două trocantere se su- 

i : | 1. primitiv... . till VI) Z lună aiză a ditiză între 16 și 

. = 2. opifiza int. . . . . Stirşi „1%) 9 lună, - 18 ant, capul în anut urmă- 

, y- pentru corp două puncte .(V.E,) 8 saiiOlună | > Femur |3 epifiza ini sfirsitul (VI) an 20—95 ani ton. eniida urmâtore_ intre 

_.___0s_hyoid__| 2, pentru_fic-care corn unul idem 290 95-ani . DI SD De a —— Te Osoi Ura ȚeĂ tur TUNES 

3. unul p. fie-care mic corn 15-20 ani - 47 matele trocanler . . .,, - an iut'se raretleză In bătrâni. 

” p- i ” dai - 5. micul trocantor. . . ... Siean 

: | 

, Absența acestul os a fost 

„. Col6na vertebrală Thorace Rotula UNU sc... .. „. 1-3ani 18 ani câ tata ' . 

Î. primitiv parlea dr. a arc. 
i a. n N 2 ax : Epliza superloră se surdeză 

Atlas 3 POS. cc... ... (VF) 32 lună n Ș 1. primitiv, diafizar. . ., . .(V.F.) Iora-ţra di culdiatiza tre 4 și 15 ant, 

2. primiliv partea st..a arc. 5—6 ani ipe 2, cpiliza superioră. . .:, , . a nascere 92—24 ani cea inferioră între 15 și 26. 

3 post. ...... .... idem Tibia 3. >  interidră : i , 9-lea an 

„are, anterior ....... 1! an 4. tuberozitatea antericră ; „ A9rlea —jărlea 

. 1. primitiv, corp (V.F.) 3a lună, Apofiza odontoidă nu se |, 4 e asc, io A, | 7 19 -a_4-a di Epitza superioră se su- 

ş COD e. -L-) , - îuisul de cât]: . primitiv. diafizar . .1, . (VE) 40r-îo di , IZEI diziza intre 18 și 

: Ce Pi o od idem pudează cu AS Plea an. |  Peroneu '|2. extremitatea inter... ... . 3 an 19—22 ani [46“auti cea Interior între 
| Axis . Sina” tiv, ap odon- sd 4 sau 5 ani 3, « sup... lea an 18 și 22 anl. 

6. faţa inferidră a corpului , idem ; —— II a 

7. virlul apof. ide . Al = 1. primitiv, partea. mij. a os. (.L.) 4 sau Da |. 

4 pof. odontoide . . +31 an = Calcaneu  |2. fața inrerlără Mi Tree Lo an an defini om 

Vertebrel 
A 7-a cervicală şi câte o 5 Astragal unu eroa a ce senior A) Grau lună 16—90 ani 

erteprele i „i . gata a 4-a, 5-a, și 6-a pre- [-% !Cuboid UNU... | | 1 an 16—=0 an 

cale (ul-|5: Primiti”: corp - =» (VE) Be lună sintă un punct suplim. la [2 Ți-iul Cuncit. |unu. . i. idem 
cervicale (u 2 şi 3. primitiv,lame: .., idem baza apolizelor, Jor tran” | |Scatoid unu 4-5ea an 

. AY „vi i; ' Azi verse. Tot ast-fel și tuber- [we PI ina . 

timele cinci) 5 SU poze EPindse 1 16 ank ulii mamilavi ai Iombare- S 2ica Cuncil. unu. . . cc... . item 
7 [si 6. , rs, 14-16 ani, or. l.amele vertebrale nu lea Cuncif.|unu. . . . . . . . . . .țc. idem 

dorsale şi g partea e a corpului . idem so nene cu corpul de cât |. 3-lea Cuncif. | unu i ' 

„ partea inter. i a 5sau Sani; sudura punc-: _ . 

lombare P er. a corpului idem telor complimentare d face | 1. primitiv, diafizar . . .. « (V.E.) 3-a lună 16—18 ant 
e la 13 1a:% anl. Îl  Metatars |2. extr, bareionă p. pia d ! alea „4-lea an —18 a 

. 

ȘI ala pen ru Colc-lalțoc, 

| Pentru fie-care din cele 5 jertebre: Sudura vertehrelor coe- — oa 

. primitiv, corp eee a a Fleaşi AOleaan 995 ant cyglene are acelasi mers: (VF) 4Q-a-50-a di pen- 

Coccyx 2, si 3. masele laterale. =U—20 ani că cele ale sacrului dar |: aia “oa. ) rimele falange. . , 

e - , este mat precoce, 1. primiliv, diafizar . . 1.tru primele lala) 15—16 ani 

Unul pentru fie-care din cele 2 corne. Inure 3074 60 an! se su- Falange P . ALE) 41. p. cele-l alle. o 

: | FAO 
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(V.I.) însemneză epoca vieţei felale. 

A DPI CI e 

  deză sacrum Cu COCCYX. 

  

  

  

  

  

      „&le an.   2. oxtremilalca posterioră . 
| N   

INSTITUTUL MEDICO-LEGAL DIN BUCURESCI. 
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primitive 

|. Viaţa intra-uterină (Vibert) 

  

  

Sfirşitul primei luni : 

Sfirşitul a Ia lună: 

Sfirşitul a III lună : 4 

Sfivşitul a IV lună:   
Sfivşitul a V lună: 

Sfivşitul a VI lună: 

Sfivşitul a VII lună: 

Sfirşitul a VIII lună: 

( 
Sfirşitul a IX lună: i 

Clavicula 

Maxilare 

Humerus 

Radius 

Cubitus 

Femur 

Tibia 

Peronet 

Ilion 

"Primele 6 coste | 

Omoplat 

Occipilal 
Parietal 

Temporal 
Sfenoid 

Osele nasale 
Malare 

Metacarpe 
Melatarse 

Talange 
Vertebrele dorsale 

Sacru 

Tuberos. ischionului 
Falangele piciorului 
Vertebrele cervicale 

» lombare 

_ Pubis, calcanoiă 

Sternu 

Alte 2-3 puncte sternale 

Ultimele vertebre sacrale" 
Aslragalul 

Epifisele inf. ale femu- 
rului și sup. ale tibiei.       
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Epocile la care apare punctele de osificare
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II. După nascere 

  

La 1! lună: Ultimele 4 metacarpiene 
» 3 luni: Primele metacarpiene: Falangele 
» 6 » : Cuboidul (picior) | 
» 12 » : Osul mare; al III-lea cuneiform 
» 12—15 luni: Osul cu cârlig 
» 2ik—3 ani: Piramidalul 
» 3 ani: Rotula; al Il-lea, cuneiform 
» 3—4 ani: L-iul.cuneiform 
» 3—5 » : Scafoidul 
» 4—5 » : Semilunarul 
» 5 ani: Trapezul 
» 5 ani: Scafoidul 
» 6 ani: Trapezoidul 
» 85—10 ani: Pisiformul 
» 10—12 ani: Apofisa, stiloidă  . - 
» 192—16 » : Apofisa, coracoidă; apofisele ver- 

| tebrelor 
» 16—20 ani: Epifisele marginale ale sacrului, a 

omoplatului și a 4 vertebre coc- 
„Cigiene a       

Din aceste tablouri se pote vedea că, desvoltarea : 
scheletului are loc în timpul vieţii intra-uterine, a copi- 
lăriei și adolescenţei. i Si 

A doua peri6dă. — Sutura Oselor. Ea j6că un: rol important în determinarea, vîrstei. De dre-ce, ea are loc tocmai în timpul vîrstei adulte, mai pârtă numele de epoca de matuitate, | | 
Epocile la, care diafisele se unesc cu epifisele sunt indicate în următorul tabloti:



en
 

r 

Tabloii de epocile de sutură a &selor ! - 
  

In primele luni după nascere: Maxilarul inferior. 
După 1 an și 1: Cele 2 jumătăţi ale parietalului. 
De la 9—8 ani:  Temporalul, Apofisa odontoidă cu . 

axisul. 
La 12 ani: Cele trei părţi ale osului coxal 

formând cavitatea cotiloidă. 
La 13 ani: Colul femurului. 
La 14 qui: Cele 3 părţi ale calcaneului. 
La 16 ani: Apof.. coracoidă, olecran, câstele. 
De la 16—18 ani: Reunirea vertebrelor sacrale. 

Extremitatea stern. a claviculei. 
Falangele mâinilor și picirelor. * 

De lu 15—95 ani: Sfârșirea, tutulor suturilor 6selor 
lungi. 

De la 25—390 ani: Suturile corp. vertebrelor sfenoid 
și occipital. 

La 40 ani: Sutura coccisului.       

A treia peridă.— Aitevavea sistemului osos. Acestă, 
pericdă este caracterisată, prin modificările aduse de 
vîrstă, sistemului osos și cartilaginos. Ast-fel avem : de - 
la 30 —40 ani, osificarea apendicelui xifoid și a, cartila- 
giului tiroid, apoi osificarea cartilagiului primei coste 

„ceea. ce se observă, des în autopsii cu ocasia. sesterei 
plastronului costo-sternal, când urmeză a, fi tăiat: la 
40 ani avem sutura coccisului, a cartilagiului cricoid 

_$i.a inelelor traheei care se face cu mult mai târdiă - 
precum și osificarea cartilagelor costale. Tot către 
40 ani, începe disparaţiunea suturilor 6selor craniului 
şi în special cele de pe tabla externă și în ordinea ur- 
mătâre: sutura, frontală, biparietală, lambdoidă. | 

„Disparaţiunea, suturilor craniului are loc pe la 80 
ani și se termină, cu cele de pe tabla internă. 

Tot aci trebue notat fragilitatea, ce o încercă escle
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lungi cu vîrsta, turlirea vertebrelor din causa rarefac.- ției țesutului, subțierea şi osificarea discurilor interver- tebrale, schimbarea, colârei măduvei care devine gal- benă, gres6să, mărirea cavităţilor, subțimea, pereţilor țesutului compact, modificări în greutate, etc. 
Alterajfiunea dinților, căderea a multor dintre ct 

şi tocirea, indică de multe ori o vârstă înaintată. 
„Cn alt semn maibun ni! dă maxilarul inferior, care odată cu acestă, peritdă a vieţii ia o formă ce se apropie de cea a fătului sati a copilului de curind născut. Ast-fel] căderea. dinţilor la bătrâni, aducena după sine stergerea, Și astuparea marginilor alveolare ale maxilarului, î] face de a se apropia de tipul primitiv cu deosebire că pe: când la, copii, bărbia e ştersă, la bătrâni e eşită îna- inte apropiinduzse de nas, constituind ccea ce se numesce pPrornatismul senil. 

Dentiţia 

Terminând cu rolul pe care -] jOcă scheletul în de- terminarea virstei vom încheia, acest capitol cu dentiţia. „De şi dinţii sunt o producţiune epidermică ca și unghiile şi părul și prin urmare ar trebui să“ studiem a parte, cu tote acestea prin asemănarea, lor cu sole au făcut pe mulţi autori de ai descrie împreună cu scheletul. N | „ 
In chestiunile relative la, identitate, examenul sis- temului dentar trebue făcut minuţios. EI este în stare singur să ne procure indicaţiuni de cea mai mare im- “portanță. Prin examenul să suntem în stare de a de- termina, exact etatea unui embrion. 
Din punctul de vedere al dentiţiei putem divide viaţa în 4 fase: 
I. Viaţa întra-uterină. 

„IL. De la nascere până la apariția dentiției a doua. 
II. Perioda de erupție a dinților permanenţi până 

la 25 ani.
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IV. De la 25 ani până la morte (etutea adultă și 

bătrâneţea). 
In cele dintâi trei poriode, caracterele dinţilor sunt 

destul de nete şi precise pentru a da indicii suficiente 

asupra subiectului ce examinăm. 
Prima fasă.— „vcurile ma.ziluvelor sunt” constituite 

pe lu « 40-a «di. La acestă epocă începe a se foma 

mugurii primitivi ai dinţilor. La nascere în afară de 

caracterele foliculelor dentare mai găsim la maxilarul 

inferior un semn forte important și anume, dacă tăcm 

marginea gingivală a acestui os, observăm pe fie-care 

vamură a maxilarului 4 alveole complect. separate și 

cu câte un dinte în fie-care, iar în afara acestor 4 al- 

veole se gisesce o lojă mai mare în care se desvoltă 

cei-Palţi dinţi fig. 27. Acestă loje de multe ori are şi 

ca nisce despărţituri însă incomplecte. 
Pentru a constata presenţa aces- 

tor alveole pe cadavrul unui copil 
născut de curând procedăm ast-fel: 

Se ridică părţile moi ce acoperă 
maxilarul inferior prin ajutorul a două 
incisiuni, din care: una merge de la 

o comisură a gurei în afară pe obraz, paralel cu 

ramura orizontală a lui, iar cea da doua pornesce 

de la. mijlocul busci inferisre în jos pe linia mediană 

a gâtului. După aceia, se taie cu cuțitul cartilagiul 

median ce unesce ambele ramuri ale maxilarului și se 

desarticuleză fie-care jumătate scoţindu-se afară. 

In fine cu cuțitul sai cu fârfecile se taie marginea 

superidră a maxilarului;si cu vîrful cuțitului se scote 

din fie-care alveolă dinţii ce conţin. Une-ori se întîmplă 

ca aceste alveole să nu le găsim bine separate acesta 

însă nu vrea să dică că copilul nu era la termen, mai 

ales când talia a avut 50 cm. iar greutatea de 3000 

grame. 
A doua fasă.— De la nascere, la aparițiunea dentiției 

permanente. Aci găsim 2 periode: 

 



I-a peri6dă.. este aceia, care urmeză imediat nas- cerea şi care se întinde până la a T-a lună. In acestă peri6dă dinţii nu şi-ati făcut aparaţia lor la exterior însă % găsim închiși în alveole. 
„Alla periodă este caracterisată prin apariţia suc- cesivă, a dinţilor de lapte. 
La un copil născut la, termen nu se vede nici un. „dinte în gură, toţi sunt închiși în alveole, dedesubtul mucosei gingivale. Pe la a Ga, sai a 7-a lună după.nas- cere; dinții desvoltându-se ies d'asupra, marginei alveo- lare traversând mucessa. Apariţiunea acestor dinţi nu „se face de odată, din contră, succesiv şi într'o ordine care este supusă următârelor legi : | | - 1. Dinţii homonini, apar pereche cu pereche pe "acelaș maxilar, unul la dreapta și altul la stânga. 2. Cei dântei dinți apar la maxilarul inferior şi apoi sunt urmați de corespundători la ce] Superior; : 3. Eşirea pe marginea alveolară se face. succesiv în ordinea, următâre: încisivii mijlocii, incisivii laterali, primii molarii, caninii și în fine al doilea molari. | Epocile la care apar, diferă “după diferiți autori. Ast-fel după D-l. Vivert, ele pot fi resumate în acest tabloii: - 

| TABLOW 
indicând modul de apariţiune al dinţilor de lapte 
  De la 6—8 luni... Patru incisivi mediani, | DT 9 » »' “laterali DD 2—8 9... „molari anteriori, | Io 91624 p . »canini, | p 92436 9 molari posteriori. 

  

  

Un tabloi care în lecţiunile nsstre practice ne a, dat de multe ori resultate bune şi pe care 1] recomandă D-l Pofesor J/. JMinotici o următorul *
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TABLOU 
indicând modul de apariţiune al dinților de lapte 

Incisivii centrali inferiori ..... laa 7-a lună 

» » superiori ..... » » 10-a vw 

» laterali inferiori ..... » » 18-a » 

» » superiori ..... » » 20-a » 

Premolarii inferiori ...... » 94-a » 

-» superiori ......... »» 2-a » 

Molarii inferiori .. p» 28-a » 

»  Superiori ..... cc... »w» 30-a » 

Caninii cc... » » 83-a »     
  

Din aceste tablouri se vede că la vîrsta de 2 ani 

şi "2 până la 3 copilul are 20 de dinţi şi a căror for- 

mulă dentară o următârea: 

1—1 Max.super. „22 canin 17 0 URR 
[ax Super Incisivi 9_3 Canini „24 Premolari 27 Molari 34 = 20. 

Max. infer. 

Aceşti. dinţi care portă numele de dinți primititi, 

temporali sasi de lapte se disting de cei permanenţi, 

ântâi prin. volumul lor mic, şi al doilea, prin coloraţi- 

unea lor în alb albăstrui. Căderea dinţilor - de lapte se 

face în aceiaş ordine ca și apariţia lor, adică cci 

Pântei eşiţi dispar cei dântâ, şi anume în ordinea 

următâre: la 7—7!p ani incisivii. mediani, în cursul 

anului al S-a incisivii laterali, de la 10—10' ani primii 

molari şi în sfirşit dela 10—12 al doilea molari şi caninii. 

__Nu trebue a crede că datele din aceste tablouri 

sunt matematice şi că un dinte nu'și pote face apariţia 

mai înainte sati mai târdiii de epocele arătate în ele. 

Din contra, apariţiunea dinţilor ţinnd de o mulţime 

de 'cause câre face ca, ei să apară mai de vreme sati 

mai târdiii, se va ţine socotelă de ele în darea vîrstei 

unui subiect. 

Tot referitor la apariţiunea dinţilor din acestă epocă 

trebue a, atrage atenţiunea D-lor studenţi asupra ur-
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mătorului fapt. De multe ori urmând a se stabili virsta | pe schelet, se vor înșela tot-d'auna, după cum am avuţ ocasia de a vedea pe mulţi, dacă nu vor ține socotelă de părţile moi ce au cădut cu ocasia prepărărei sche- letului. Unii din dinţi cari la început erati cu totul aco- periţi de aceste părți moi se văd fârte bine apăruţi pe schelet, în cât, căutând de a da vîvstă pe schelet, fără a ține sema de cele spuse mai sus, se vor expune de. a face erori de 4—5 luni, pâte și mai mult. A treia fasă. — Erupțiunea dinților permanenţi ce în- cepe de la 6 ani Până la 25 ani. , Erupţiunea ultimului dinte de lapte făcendu-se pe la finele anului al s-lea, iar erupţiunea primului dinte permanent pe la, al 5-lea an, urmeză că avem o pe- riodă de 2 ani în care nu se petrece nimic particular din partea maxilarului. Acesta a doua, dentiţie cu- prinde 32 de dinți, din care primii 20 începând de di- nainte înapoi, iaă locul celor de lapte din care causă, le mai dice și dinţi de înlocuire. Cei-Palţi 12 dinţi, adică adevăratele măsele, sunt dinți noi care după cum am v&dut nu ai vepresentanţi în dentiţia de lapte, ci apar pe pariea cea, de mai înapoi a maxilarului pe locul încă neocupat de vr'un dinte, ce lo este reservat. Primii dinţi care apar în acestă -a doua dentiţie sunt primii mari molari care are loc de obicei între 6-7 ani. După aceia, urmsză, cei 20 de. dinţi care înlo- cuesc pe cei de lapte şi în fine ai doilea și ai treilea mari molari. Cronologia apariţiunei lor pote fi resumată în acest tabloi: 
De la 5—7 ani... Primii?4 molari >» 6—8 » ..., Cei4, incisivi mediani D989 9.» » laterali » > 10—2 py ... » canini DD o» secund premolari oo DA o „ » » al doilea molari » 9 19-25 9.» » treilea molari sati 

măselele de minte.
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Câte odată măselele de minte nu apar de loc și 
r&mân închise în alveole. Apariţiunea acestor 32 de dinţi 
permanenţi, caraclerisâză dantura omului adult a cărui 

formulă dentară e următârea: 

Max.super. „. . 2—2 1—1 2— 3-3 
Max. inter. Incisivi 973 Canini Zi Premolari 525 3 2 Molari ST 2 

A patra tasă. — De lu 95—30 ani până la bătrânețe. 

Acestă fasă este caracterisată prin uzarea şi căderca 

dinţilor. Dinţii încep de la acâstă epocă de a se usa 

puţin câte puţin, sub influenţa ncincetată a, frecărei to- 

cindu-se pe marginea lor liberă. Apoi începând a se 

caria, pulpa lor perdend din vasele de nutriţiune, ci 

devin nisce adevăraţi corpi streini care încep de a se 

îngălbeni, misca, Și cădea. Odată cu căderea lor, alveo- 

Jele se astup, mucâsa gingiei le acoperă complect luând 

ast-fel din noi forma pe care a avuto în prima fasă 

  

   

  

. 

  

Fig. 23. Maxilarul inferior de ia bătrân. Fig. 29. Maxilarul inferior 12. copil 
Linia punetată arată forma, aceluiaș născut la termen. 

maxilar la virsta adultă. 

(perioda fetală). Cu dispoziţiunea alveolelori:mai obser- 

văm că corpurile maxilarelor scad considerabil din înăl- 

ţime, găurile lor de nutriţiune se apropie de marginile 

libere, sinusurile și tuberosităţile malare se strâng, ra- 

murile verticale ale maxilarului inferior se dati înapoi 
şi *și ia la bătrâneţe aceiași direcțiune pe care a avut'o 

în copilărie, fig. 28—29. Reproducem aci conclusiunile 

din interesanta lucrare a D-lui Merciolle :



Dr. MAURICE MERCIOLLE 

  

APRECIAREA EXAMENULUI MEDICO-LEGAL AL DENTIŢIUNEI 
IN CESTIUNILE DE IDENTITATE . 

Conclusiuni 

1. In cestiunile relative la, identitate, examenul sis- „temului dentar trebue să fie făcut întrun mod am&- nunţit. El este capabil de a, procura singur -indicaţiuni” de cea mai înaltă importanţă, 
„2. Cu ajutorul acestui examen este posibil de a: determina exact vîrsta unui embrion. De la nascere până „la epoca eşirei ultimilor molari saii dinţii de minte, semne:e nu pot da virstă sigură ; ele stabilesc peridde „limitate. Mai târdiă, noţiunile nu sunt decât aproxima- tive, însă câte odată suficiente. 
3. Dentiţiunea pâte permite recunâscerea sexului. 4. Caracterele particulare ale dinţilor, anomaliile lor, constituesc bune semne de identitate. 
5. Unele obiceiuri, câte-va, profesiuni imprimă apa- ratului dentar nişte deformaţiuni caracteristice. 
6. Istoria patologică, a, persânei examinată pste să . fie stabilită prin alteraţiuni dentare consecutive diferi- telor. afecţiuni. 

| 
7. In urma particularităţilor pe care le presintă “unele maxilare, sunt Casuri (muşcături, etc.) unde mu- lajul se impune ca fiind de o necesitate absolută. Din punctul de vedere al identităţei criminalilor, se va putea câte odată, uni la, acestă: metodă Şi Bertillonajul. 
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„CAP. IV 

SEMNE PROFESIONALE 

  

Inţelegem prin semne profesionale modificările spe- ciale, mai mult sat mai puţin durabile, ce încercă di-. ferite părţi ale corpului în urma exerciţiului prelungit al unei meserii. Aceste semne pot fi studiate din urmă- 
târele puncte de vedere: al causelor, locului, naturci profesiunei și al bâlelor speciale ce resultă în urma lor. 

Causele. — Prin causele care daii nascere acestor semne sunt: atitudinea: obicinuită a corpului per- sonei, dilnica lucrare a individului cu acelaş organ, felul instrumentului . întrebuințat, acţiunea specială a unor substanțe și în fine influenţa, mediului unde indi- „vidul 'Și exercită, meseria, (profesiunea). - 
| Locul. — În ceca ce privesce locul, aceste semne le găsim sat pe suprafaţa pielei sai asupra organelor 
interne și întrun cas ca și în cel-alt, ele dati nascere lu afecţiuni speciale și caracteristice fie-cărei profesiuni. Cum însă cea, mai mare parte din meserii sunt ma- nuale, urmeză că pe mâini vom găsi de cele mai multe ori aceste stigmate, apoi vin picidrele, cele alte regiuni - externe ale corpului și în fine organele interne (plămâni, inima, etc.). : | 

Matura. — Prin natura, semnelor profesionale înţe- legem felul lor de a; fi. Ast-fel din acest punct de ve- dere ele pot fi representate prin Dbătături, calosităţi,
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îngroșări, prin colorațiunea deosebită a tegumentelor, 
prin inţepături, deformaţii, tatuajuri, etc. | 

Profesiunea. — Cum num&rul profesiunilor este forte 
mare, nu vom căuta de a studia aceste semne la fie- 
care în parte; afară de acesta cum ele nu apar de cât 
după un exerciţii îndelungat al unei meserii, nu tre- 
buc a ne aștepta ca în practica, nâstră să le găsim la, 
toți profesioniștii. Incă până adi nu sa putut precisa, 
(afară de câte-va meserii) timpul după care, aceste 
semne pot să apară. Scurtul timp al exercitărei unei 
meserii, precum și resistența sati natura, individuală va 
face ca cle să apară mai curând sai mai târdiii. Desul 
obicei de a lucra, aprope continuii cu acelaş instrument, 
aduce după sinc, după cum am mai spus, îngroșarea 
epidermului de pe mână, producând nisce bătături, ca- 
losităţi sati burse sersse. Ast-fel după locul și natura 

acestor semne putem cunosce profesiunea pe care o 
are saii a avut-o individul. Aceste semne le găsim la 
ferari pe podul palmei drepte la nivelul basei degetelor 
din causa ciocanului; la cismari pe regiunea hipotenară, 
a mânei drepte precum şi Wasupra genuchiului drept, 
cel dintci apare din causa modului particular de a tăia 
cu cuțitul, cel de al doilea din causa loviturilor de cio- 
can; la croitori, biirbieri pe degete, corespundătore locu- 
rilor pe care se sprijină fârfecile; la scriitori din causa 
frecărei continuă a degetului mic de la mâna dreptă po 
hârtie se formeză o îngroşare pe faţa latero-dorsală pre- 
cum și o depresiune pe fața externă a degetului me- 
diului aprope de basa unghiei din causa, apăsărei cere- 
ionului saii a tocului. — Obiceiul ce l-ati ţăranii și în 
general populaţia de jos de a umbla cu picidrele gsle, 
face ca cpidermul tălpilor picidrelor să sc îngrâșe. La 
cusătorese şi în general la toţi cei ce lucreză cu acu, se 
observă pe pulpa, degetului arătător. stâng nenumârate 
înțepături negriciose; la parchetari, călugări şi alţii a 
căror meserie cere a sta des în genunchi se observă 

74760 5
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dedesubtul rotulelor câte o bursă seresă sati o îngro- 
şare a epidermului. 

Plăpiâmarii si croitorii care ati obiceiul de a sta 
turcesce, aii în dreptul maleolelor externe câte o bursă 
serosă ce atinge câte odată mărimea unei nuci. . 

Zarzacagii sai toți purtătorii de cobilițe a pe umerii 
lor îngroșarea epidermului, de asemenea purtarea ar- 
mei pe umăr la soldaţi. 

Chirurgii sati cei ce umblă cu mâinile prin subli- 
mat, aii îngroșarea, crăparea și înegrirea epidermului 
de pe ele; la alte profesiuni din contră constatăm o sub- 
țiere a, epidermului mai ales cei care umblă cu mâinile 
prin: lichide calde ce conţin sodă, potasă, leşie saii care 
îrccă continuii și ușor cu mâinile cum e: lâna, părul, 
mătasea, ctc. Ca diformităţi profesionale avem: 

Spălătoresele din causa stârcerei continuă a rufelor 
ai retracţiunea aponevrosei palmare precum și a ten- 
"donelor flexorilor din care causă nu mai pot intinde 
bine degetele de la mâna dreptă. 

Cacaleviștiă care aii un mers particular datorit în-. 
covoerei picidrelor în afară. 

Călcătoresele din contră, din causa continului obiceiii 
ce aii de-a apăsa și a netedi cu degetele diferitele cute 
ce presintă rufele, inainte de a le călca ati o extensiune 
forte pronunţată a ligamentelor palmare. In fine, înco- 
voerea, colânci vertebrale și a deformărei sternului o 
găsim la, coi a căror meserie i obligă a sta aplecaţi, ca: 
desenatori, sculptori. în piatră, în lemn, croitori, etc. 

Uncle meserii imprimă tegumentelor. o coloraţie 
particulară, care resistând adesea la spălat se va putea 
descoperi natura, sa printr'o analisă chimică; ast-fel: 
Boiangii, cărbunarii, cosarii, fierari şi alți lucrători de 
prin fabricele unde se prepară materiile tinctoriale, a 
mâinile colorate uniform cu substanțele cu care se ser- 
vesc; de asemenea și Femătorii a căror degete: indi- 
cator şi police, sunt colorate în galben. 

Diferite pulbere prin r&spândirea lor pe unele re-
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giuni de pe suprafaţa corpului pâte a ne spune meseria 
ocupată de individi, ast-fel: /ăinarii, pietrarii, tăetorii 
de lemne, măturătorii etc. prin pulberile ce se găsesc prin 
per, barbă, mustăţi, haine, pe sub unghii cte., și prin 
analisa, microscopică a acestor substanţe putem ști că- 
reia din aceste meserii face parte individul : cei ce calcă 
pâinea cu picidrele de asemenea ai făină şi cocă pe 
sub unghiile degeteloi etc. 

Blele speciale. Exerciţiul unor profesiuni pâte da nas- 
cere Ja un mare număr de bsle a căror origine o găsim în 
diferitele substanţe otrăvitâre pe care lucrătorii le mani- 
pulâză. Unele din aceste bâle sunt externe, altele interne. 
Pentru cele externe cea mai mare parte le găsim asu- 
pra pielci, mâinilor și a obrazului, cum: ulceraţiunile 
lucrătorelor ce prepară verdele de Schweinfurt, exema 
spălătoreselor, inflamaţiunile ochulare la cei ce vin în 
contact cu Gre-care corpuri iritante; rănile, crăpăturile 
şi jupuiala de pe mâini acelor ce adun ouă de furnici 
(din causa acidului-fornic) sunt de asemenea, caracteris- 
tice. Cele interne sunt caracterisate prin simptomele de 
intoxicații cu diferite substanţe ca: mercurul, plumbul 
cte., sai prin alte semne ca lisereul albastru de pe gin- 
giile lucrătorilor cu plumb, necrosa fosforică a maxila- 
relor la cei din fabricile cu fosfor; de asemenea mai 
constatăm din partea plămânilor: antracosa la mineri, 
cărbunari, turnători în cupru, tuciii și bronz ; siderosa 
la lucrători din fabricile de oglinzi, poleitori de sticlă 
etc. care lucrâză cu oxidul de fer; caticosa infiltrarea 
plămânului cu praf de silice ca, la lucrători din fabri- 
cile de faianță, din carierele de sticlării ete. 

Tot aci trebue să ţinem sema şi de semnele lăsate 
în s&ma exerciţiului unei meserii pe haine, ca diferite 
pete, rupturi şi coloraţiuni ale lor precum și cunoscin- 
țele speciale și starea intelectuală a individului. 

Nu tot-dauna, semnele arătate până aci sunt con- 
stante, unele după întreruperea meseriei, cu timpul pot 
dispare, altele din contră prin persistența lor constitue .
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adevărate probe de identitate profesionale. De aci ur- 
mâză că aceste diferite semne de identitate nu se gă- 
"ses bine înţeles cu tâte: caracterele lor definitive, de 

cât după un exerciţii profesional prelungit: induraţiu- 
nile pielei datorite acestei cause sunt în prima lor pe- 
rioda : roșii şi. durerdse. 

„In laboratorul Profesorului Lacassagne din Lyon 
precum şi în institutul nostru, după cum aţi vă&dut, 
există, o colecţiune forte bogată de fotografii represen- 
tând diferite semne ale celor mai principale profesiuni. 

Semnele profesionale 

Se vor avea în vedere: 
A) Causele ca: Atitudinea obișnuită a corpului, lu- 

crarea, (lilnică cu acelaş instru- 
ment, acţiunea unor substanţe, 
influenţa mediului etc. 

B) Locul: Pe mâini, picidre, etc. (externe), plă- 
mâni, inimă, etc. (interne). | 

C) Natura: Bătături, calosități, înțepături, de- 
formaţii ete. 

D) Profesia: Ferari, cismari, croitori, bărbieri, 
„tipografi, etc. 

E) Bolele speciale : Antracoza, calicosa, siderosa, 
saturnism, etc.    



CAP. V 

PARTICULARITĂŢI INDIVIDUALE DE NATURA 
ANATOMICA 

identificarea Anthropometrică 

Nu există costiune mai importantă, dacă nu cea 

mai importantă, pe care o ridică sciinţa penală, ca re- 
cidiva. Toţi legiuitorii chiar cei vechi, mai mult de cât 
cei moderni, ai simţit pericolul ce "1 presintă reci- 

divistul pentru societate și prin urmare ati înţeles cât 
este de important a combate acestă plagă socială cu 
totă energia posibilă; un mare interes prin urmare se 
impunea acela de a determina cu certitudine identitatea 
Gmenilor care se revoltă contra legei şi care caută să 
se sustragă de la acţiunea justiţiei. | 

Inmulţirea repede a mijlocelor de comunicare, re- 
pedea deplasare dintr'un loc într'altul, înmulţirea rela- 
țiunilor dintre diferite oraşe ale unei aceleaşi ţări, pre- 
cum și între diferitele ţări, în fine desvoltarea recidivei 
într'un -mod profesional, ne obligă agi mai mult ca altă 
dată de a recăuta pe rtii făcâtori de meserie. Când un 
rău făcător de meserie reapare înaintea justiţiei pentru 
un noii delict, el are tot interesul de a'și ascunde ade- 
v&ratul”s&ii nume, şi de a lua, un altul al unei persene 
ce n'a mai fost condamnat. EI scapă ast-fel de la o pe- 

_dâpsă mai mare cerută; de recidivă fie prin prescrip- 
țiunile ordonate de lege, fie în urma latitudinei lăsată 
judecătorului de a face să oscileze pedepsele între două 
extreme. Pentru aflarea cu certitudine a trecutului ju-
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decătoresc al unui prevenit, codul nostru penal, prin 
articolele 573, 574 şi 575, a prevtdut ținerea unui re- 
gistru special de către grefierii tribunalelor corecţionale 
şi ai Curţei cu Juraţi, oblizându-i de a înscrie în ordine 
alfabetică, numele, pronumele, profesia, etatea şi locuinţa 

„celor condamnaţi, iar în dreptul fie-căruia să se înscrie 
o notiță despre condamnare. Direcţiunea Penitenciarelor 
de asemenea e obliată a avea un registru analog. 

„Aceste registre nu sunt de loc practice. Mai întâi cău- , 
tarea individului cere timp şi al doilea dacă, 'Și-a schim- 
Dat numele, totul e în zadar. Nici odată un ri făcător 
nu greşesce de a 'și schimba numele cu al unui alt 
răi făcător, din contra daii preferința acelora a 0ame- 
nilor cinstiți. Criminalii internaţionali care sunt ares- 
taţi în ţări streine sa care se daii drept streini, le este 
încă și mai uşor și n'aii trebuință de a recurge la ase- 
menea șiretlicuri, de Gre-ce ori ce nume ar declara e 
bine primit ca adevărat și nu ati nici un mijloc de a'l 
controla. In practică prin urmare se observă, că indi- 
vidii încarceraţi să fie tot-d'auna însoțiți și de o notă 
a semnalimentelor, măsură după cum am vădut impusă 
de stat care e însărcinat cu păzirea urmelor reale a 
personei, visate printrun act administrativ sai judiciar. 
[ie vorba de o intrare sati de vr'o eșire din închissre, 
de o liberare sati transferare, sai mai simplu de vr'o 
arestare, scopul este tot-d'auna, același adică a conserva 
urmele suficiente ale personalitătei, adică, semnele sale 
pentru a putea identifica descrierea presentă cu aceia ce 
Sar putea întîmpla să, o luăm în urmă. Din acest punct 
de vedere căutarea unor mijl&ce pentru constatarea, reci- 

"divei care reclamă numai de cât stabilirea identităței 
se impunea. | 

Numerdse ati fost mijlâcele de care justiţia s'a, ser- 
„vit în trecut pentru stabilirea identităţei, dar tocmai nu- 
mărul lor precum şi neaj ungerea la un resultat satisfăcător 
ati făcut ca ele să trâcă adi în domeniul istoriei. Asa 
vom cita între alte multe, impresiunea desemnelor ce
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se găsesc pe pulpele degetelor, metodă, chinezescă, în- 
trebuințată și acum în Anglia și America; mulajul în 
gips al dinţilor propus de unii dentisti, desemnul mi- 
nuţios al irisului ochiului, impresiunea, mulajul sai fo- . 
tografierea urechci, ale cărei depresiuni și reliefuri pre- 
sintă alâtea varietăţi individuale şi sunt atât de puţin 
schimbăci6se de la copilărie până la bătrâneţe în cât 
e imposibil de a găsi două urechi la fel, luarea, anatomică 
a semnelor particulare ca: cicatrice, alunele, negi etc: 
aii fost atâtea mijlâce de care justiţia s'a servit pentru 
stabilirea identilăţoi și cu care n'aii ajuns nici odată la 
recunoscerea râilor făcători. 

Sa credut un moment că fotografia care până acum 
10—50' ani a înlocuit tote aceste mijlâce ar fi singură 
în stare de a resolva cestiunea identităței, dar pe d'o- 
parte numărul acestor fotografii judeciare crescând în- 
tun mod considerabil; iar pe de altă parte asemt- 
narea ce exista între aceste multe fotografii, precum și 
schimbarea numelor individilor, acestă colecțiune de fo- 
tografii, deveni un material impracticabil de a, regăsi 
sati de a descoperi printre cle imaginea unui individ 
care disimula numele. Ast-fel că intervenţiunea fotogra- 
[iei n'a adus serviciul ce se aștepta, şi după ca și mai 
"nainte de funcţionarea sa, recidiviștii cei mai culpabili 
şi cei mai şireţi aii continuat a, se bucura de beneficiile 
și indulgenţa pe care legile și reglementele Peniteneia- 
velo» acordă primului delict. 

Din, alăturatele fotografii se pote vedea cum un 
recidivist în timpul de un an a căutat a ne induce în 
er6re schimbându-și fisionomia de 4 ori și care numai 
graţie antropometriei a putut fi recunoscut. 

Din causa lipsei unei metode de eliminare, ana- 
logă cu cea întrebuințată în sciinţele naturale cum în 
Zoologie și Botanică, adică de a lua, ca basa elementele 
caracteristice a individualităței și nu starea civilă, care 

ar fi fost obiectul unei falsificări, prin urmare absenţa,



unei clasificări naturale, a fost aceia, ce sa imputat ce- 
lor alte sisteme de identitate cât și fotografiei. 

Quetelet în cartea sa, Antropometria a demonstrat |. 
cel d'ântâiii că niște reguli matematici presideză la r&s- | 
pândirea misteridsă a “formelor şi distribuirea dimen- 
siunilor în natură. Apariţiunea acestei lucrări ă fost de 
ajuns de a da, ocasiune spiritului inventiv al lui Ber- 
tillon, Şeful Serviciului de Identificare din Paris, pentru 
a aplica măsurătârea la recunoscerea, și reconstituirea. 
identităţei răilor făcători. Ast-fel că adi, ne găsim în po- 
sesiunea unui noă mijloc sciințific şi riguros exact, de 
a determina identitatea, răilor făcători și anume d reci- 
diviștilor cu nume schimbat. Prin ajutorul acestui sistem 

“sa r&ușit de a se stabili identitatea chiar când nu avem 
fotografia, care în unele casuri nu ne pote servi de cât 
ca mijloc de control, fără însă a, ne da indicaţiuni asu- 
pra numelui individului cel căutăm. Acâstă metodă este 
basată pe un sistem de semnalimente numite antropo- 
metrice, adică ale căror indicaţiuni. constă, esenţial în 
cunoscerea diferitelor lungimi „0S0se, tot-d'auna aceleasi, 
luate după individul de examinat înt'o ordine uniformă 
precum: talia, lungimea, și lărgimea capului etc. 

Sistemul sciinţific de identificare: prin mijlocul sem- 
nalimentelor antropometrice dă nisce resultate de o cer- 
titudine și deo precisiune matematică, întradevăr; zu- 
_riaţiunile de la un individ la altul sunt ast-fel și precisi- 
unea măsurătorei este asa de mare, încât, am putea « dice, 
că pe tot globul nu sunt doi Omeni la fel; ceia ce este 

„de: remarcat, €, că utilitatea acestei invenţiuni nu cste 
limitată numai la, recundscerea stărei civile a recidivis- 
tilor. cu nume schimbat, câmpul săi de acţiune este - 

| : ea “vast: şi cuprinde tâte circumstanţele vieţei sociale 
= .* în care, constatarea identităţei e în joc. 
a „Astfel: e vorba de a stabili identitatea, unui ne- 

bun, care fiind arestat pe drum, de frică sai de alt- 
ceva îşi ascunde personalitatea, de un nenorocit isbit 
de o paralizie subită și pus în imposibilitate de a ne 

.
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declara numele săii, de o personă grav rănită și care 
"şi-a perdut cunoscinţa, de un voiajor necunoscut cădut 
întrun lung somn etc. — T6te acestea sunt cazuri care 
reclamă utilitatea, Semnalmentelor Anthropometrice. — 
Cadavrul unui necunoscut, sinucis, victima unui acci- . 

dent sati a: unci crime găsit într'un loc ore-care, va fi 
transportat la Morga pentru a fi expus publicului un 
timp anumit, timp în care se va căuta ai se stabili 
identitatea. Dar mortea, presenţa rănilor pe obraz, po- 
sițiunea orizontală a cadavrului, putrefacţia, câte o dată 
destul de avansată, vor aduce atâtea modificări în fisio- 

nomia cadavrului în cât va fi aprâpe cu neputinţă de 

a se mai putea stabili identitatea chiar cu ajutorul 
fotografiei. Cum dar se va face actul de deces al acestui 
necunoscut? 

Oficerul stărci civile se va mulțţumi.de a pune în 

act tâte particularităţile presentate de cadavru şi cir- 
cumstanţele în care a fost găsit corpul. Actul de deces. 
va. coprinde descrierea sumară a cadavrului, un sem- 

nalment fârte vag și puţin capabil de a facilita rc- 

cun6scerea. 
In loc -de a pune inutilele semnalmente : fruntea, 

nasul, gura potrivite, faţa ovală, ochii căprui etc. ce 

sunt cu totul insuficiente, n'ar fi mai bine de a se pro- 

ceda la m&surătârea cadavrului şi a se pune în actul 

de deces  semnalmentele anthropometrice? Dacă indi- 

vidul a fost mesurat în viaţă, în ţară sati în str&ină- 

tate, identitatea va, fi îndată stabilită; dacă n'a, fost mă- 

surat menţiunea Semnalmentelor Anthropometrice vor 

fi în ori-ce cas de natură a facilita singure, chiar și 

după un timp: destul de lung rocunâscerea complectă 

a cadavrului de rude sati amici. 

Semnalimentele Anthropometrice 

Intrebuinţarea antropometrici ca mijloc de a sta- 

bili identitatea, se baseză pe următorele trei legi:
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1. Fizitatea cpr dpe absolută a scheletului omenesc 
îincepend de la vîrsta de 20 ani în sus. 

. Varietatea forte mare a dimensiunilor scheletului 
de la un îndirid la altul. 

| 3. Usurinţa și precisiunea cu care aceste dimensiuni 
se pot lua. 

Antropometria se compune din două părţi. 
î. O parte referitâre la m&surătore și portă numele 

de semmalimenlul antropometric şi 
2. Referitore la, luarea, semnelor particulare numite 

semnalimentul descriptio. 
Măsurile de luat sunt în număr de un-spre-zece, 

şi se pot repartisa ast-fel: | 
| Talia 

Trei sunt luate asupra corpului în general Ervergura 
Bustul 

Lungimea capului 
Lărgimea » 
Diametrul bi- -zigomatic 
Lungimea, urechei drepte 

Lungimea, piciorului stâng - 
Patru sunt luate Lungimea degetului mediăi stâng | 
asupra membrelor | Lungimea degetului mic stâng 

Lungimea cotului stâng 

  

Patru sunt luate asupra capului 

  

Technica operatâre 

Instrumentele de care no servim sunt următorele: . 

  

Fig. 30. Equer ce servă la luarea taliei şi a bustului.



  
. Fig. 31. Compas de grosime pentru măsurarea, lunzimei 

şi lărgimei capului.
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Fig. 32. Compas cu glissieră pentru Fig. 33. Micul compas cu măsurarea mediului, auricularului, piciorului glissieră pentru măsurarea 
și a cotului. specială a urechei.
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1. Mesurarea taliei 

Fig. 34, No. 1. 

Primul timp. — Individul fiind cu picidrele gâle, 

se asedă în posiţia soldatului cu braţele cădute natural 

de-a lungul corpului, privirea, drept înainte ast-fel ca 

tot corpul să se proecteze pe scândura gradată ce se 

găsesce fixată pe zid. Se va, aşeda individul aşa ca să 

se ia înălţimea, lui maximă observând ca călcâele să 

nu părăsească de loc pămentul. 

Al II-lea timp.— Se aplică dosul mânci drepte pe 

abdomenul individului apăsându-l ușor către: zid;. în 

acelaşi timp se ea echerul cu mâna stângă şi se duce 

dasupra capului, făcându-l să alunece repede în jos și 

în stânga liniei gradate de pe zid până la creștetul ca- 

pului. Acest al II-lea timp trebue să se facă forte repede 

pentru a surprinde pe individ mai înainte ca el să fi 

avut timp să 'şi schimbe posiţia din primul timp. 

2, Mesurarea Envergurei 

Fig. 34, No. 2. 

Envergura, este cea mai mare lungime pe care o 

pâte avea. braţele întinse orizontali, în cruci. 

Primul timp. — Subiectul fiind lipit de zid este rugat 

de a desface picidrele și a întinde braţele în cruce a- 

propiind extremitatea degetului medii stâng de o linie 

ce este fixată în zid. 3 

Al doilea timp. — Operatorul cu o aruncătură de 

ochiii de la stânga la drepta verifică pentru ultima oră : 

1) dacă extremitatea mediului stâng a, subiectului atinge 

încă, linia ; și 11) dacă tâte încheeturile pumnurilor, bra- 

țelor, și a umerilor sunt pe aceiaşi linie orizontală; 

apoi apăsând uşor către zid cu mâinele sale pe acelea 

ale subiectului citesce pe tabela gradată din drâpta, nu- 

mărul de centimetri corespunelttori.



3. M&surarea bustului 

Fig. 34, No. 3. 

Primul timp. — Se învită subiectul de a lud loc pe 
scaunul ce e fixat în zid pentru luarea, bustului după 
ce mai întâiii şi-a scos haina.. Se va avea în: vedere 
ca, spatele să atingă bine zidul, ca gambele şi câpsele 
să fie îndoite în echer şi ca, privirea, să, fie orizontală, 

Al doilea timp.— E identic cu cel de la luarea 
taliei. 

"4. Mesurarea lungimei capului 
(Diametrul antero-posterior) 

Fig. 34, No. 4, 

Primul timp. — 1. Se invită subiectul de a sta pe scăunașul mobil cu fața către lumină Şi cu capul puţin 
înclinat în jos. E 

2. Ne aședăm în stânga subiectului; punem. virful 
stâng al compasului în concavitatea, rădăcinei nasului 
şi menţinem aci cu ajutorul policelui şi al indexului 
stâng care-l împedică de a aluneca, către una din cele 2 cavităţi orbitare. 

3. Cu mâna dreptă apucăm ramura, dreplă a com- 
pasului -ast-fel ca, extremitatea ramurei să iasă cu 1-2 cm. în afară de verful degetelor pentru a putea pă- trunde prin păr. 

4. Se va, căula de a se da compasului o posițiune orizontală, apoi: | 
5. Incepem de a plimba ramura, dreptă a com- pasului în sus şi în jos pentru a, găsi diametrul maxim al capului fixând în același timp ochii asupra gradaţiei 

metrice pentru a citi numărul corespundător de mm. 
Al doilea timp. — 6. După ce am luat lungimea capului ridicăm compasul Și 1 fixăm la lungimea, ob-
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Fig. 3. Modurile de operare.
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ținută prin ajutorul unui șurub ad-hoc, după aceia 1 
aplicăm din noă asupra capului pentru a controla dacă, 
într'adev&r diametrul a, fost bine luat, cu alte cuvinte 
dacă el nu e prea mare saii prea mic. Când compasul 
e fixat la lungimea, exactă,. frecarea lui de cap trebue 
să fie ast-fel în cât, ea să fie nulă când am fixa com= 
pasul cu un milimetru mai mult și durerâsă când va 
fi cu un mm. mai puţin. 

5. Mesurarea lărgimei capului 

(Diametrul transversal) 

Fig. 34, No. 5. 

Primul timp. — 1. Se lasă subiectul să stea tot în 
aceleași posiţiuni ca, şi la luarea lungimei capului, cu 
deosebire că ne aședăm acum la. spatele lui. 

2. Compasul fiind ţinut cu ambele mâini și fixat 
- cu verful în pieptul operatorului, îl plimbăm de sus în 

- jos şi de din "nainte 'napoi spre ceafă, întorcendu-ne 
din noii în sens invers pâna când găsim Qiametrul 
maxim. 

Al doilea timp. — Acest timp are de scop, co și 
cel de al doilea, de la, luarea lungimei capului, de a ve- . 
rifica, dacă diametrul nu e mai mare sai mai mic. 

6. Diametrul bi-zigomatic 

Inţelegem prin diametrul bi-zigomatic distanţa ori- 
zontală maximă care separă cele două zigome. Pentru 
luarea lui ne servim tot de acelasi compas ca şi la 
-diametrul capului și urmând aceiaşi metodă. 

Primul timp. — Subiectul fiind aşedat pe scăunel, 
îi depărtăm picidrele unul de altul căutând a ne aşeda 
înaintea lui cât se pote de aprâpe. Se ţine compasul 
aprope de extremitatea lui și "1 aşedăm simetric la o
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mică distanţă de tragus. Ne depărtăm apoi de el im- 
primând cu instrumentul mişcări de sus în jos și de 
din "nainte 'napoi şi cu ochii fixaţi la gradaţiunea mili- 
metrică. 

Al doilea timp. — E cel de verificarea diametrului 
care se face în acelaş mod ca și la cap. 

1. Măsurarea lungimei urechei. drepte 

Fig. 34, No. 6. 

Individul găsindu-se tot pe acelaş scăunaş, pro- 
cedăm la măsurarea urechei drepte. 

Primul timp. — 1. Subiectul aședat cu faţa spre lu- 
mină, îi înclinăm capul la stânga şi înapoi ast-fel ca, 
planul feţei și al urechei drepte să se presinte în lu- 
mină, descriind un unghii obtus. 

2. Operatorul apucă cu mâna, drâptă de extremi- 
tatea inferidră, compasul şi-l] aplică înaintea, liniei de 
inserție a, urechei căutând ca urechea să fie prinsă în- 
tre cele 2 ramuri paralele ale compasului. 

Al doilea timp. — Se așâdă mâna stângă a ope- 
ratorului pe capul subiectului fixându-se în același timp 
cu policele, ramura superisră a compasului care atinge 
marginea superiră a ureche!” fără a o deprima. După 
aceia cu policele drept se împinge ramura mobilă a, 
compasului ca să atingă verful lobului fără, a'1 deprima, 
citindu-se în acelaşi timp numtrul de milimetri co- 
respundători. 

8. M&surarea piciorului stâng 

Fig. 34, No. 7. 

Se dă, individului o posiţiune ast-fel după cum e 
indicată în figură. 

Primul timp.— Se aplică ramura, verticală a com- 
pasului către marginea internă a piciorului stâng ast-fel 

71760 6
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ca piciorul să fie coprins între cele două ramuri para- 
lele ale sale. | 

Al doilea timp.— Pe când cu mâna stângă fixăm 

ramura superidră a, compasului la călcâi fără însă a 
turti tare părțile Moi, cu-mâna dreptă împingem ra- 

mura, mobilă până atinge pulpa degetului mare pe care 
căutăm a o deprima; după aceia, citim pe compas nu- 
mărul de mm. corespundători. In cas că unghia, dege- 
tului e mare, se va tăia: 

9. Mesurarea degetului mediu stâng 

Fig. 20, No. 8. 

Primul timp.— 1. Se ia compasul cu mâna dreptă 
și se fixeză cu extremitatea cea lungă a ramurci su- 
peridre în dreptul stomacului; ne aşegăm după aceia 
în fața subiectului şi] apucăm cu mâna stângă de me- 

diul stâng pe care-l întindem d'alungul ramurei verticale 
a compasului. Cât timp degetul stă întins, policele ope- 
ratorului îl fixeză pe compas din dreptul articulațiunei 
a 2-a cu a 3-a falangă. 

2. Apoi subiectul râmânend pe loc ne întorcem un 
sfert de cerc la drepta, mişcare care va avea de efect 
formarea de către medii, a unui unghiii de 90 în 
dreptul articulaţiunei metacarpo-falangiene. 

-Al doilea timp.—- După ce degctul a format un un- 
shi drept se împinge ramura inferidră până în dreptul 
încheeturei şi se citesce apoi pe compas milimetrii co- 
respundători. Dacă unghia e mare de asemenea se tace. 

10. Măsurarea lungimei degetului mic stâng 

Se urmâză întocmai după acelaşi procedeti ca și 

la luarea mediului.
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11. Mesurarea cotului stâng. 

Fig. 30, No. 9. 

; Primul timp.— 1. Se învită persâna, după 'ce şi-a 
sumecat mâneca cămășei mai sus de cot de a in- 
tinde ante-braţul și mâna pe masă, întorcendu-se cu 
faţa spre noi, după cum sc vede în figură. | 

2. Se aplică compasul apoi, ast-fel ca ramura, lui 
superidră, să vie în dreptul cotului. 

Al doilea timp. — Mâna dreptă a operatorului e 
aplicată pe dosul mânei persânei pentru a o fixa, pe 
când cu cea stângă înpingem ramura mobilă a. com- 
pasului până ce atinge degetul medii. In cas că unghia 
e mare o tăem. Atât la măsurarea degetelor, cât şi 
aceia a cotului și a piciorului, trebue să avem în vedere 
de a turti puțin părţile moi, de re-ce voim să luăm 
numai lungimea'maximă a, scheletului, iar nu împreună 
cu cea a părților moi. | 

Tote aceste măsurători, încă din momentul luăroi 
lor, sunt dictate unei persâne care le trece în aceiasi 
ordine pe dou€ cartâne, care pârtă numele de fise. Una 
se numesce fișa Antropometrică, și esto c!asată după 
mesurătore în nisce cutii ce se găsesc întrun dulap; 
cea de a doua se numesce fisa Altabetică, și se clasifică 
după ordinea, altabetică de asemenea în nisce cutii din- 
tun alt dulap. Primul dulap constitue Clasificarea An- 
tropometrică, iar cel de al doilea Clasificarea, Alfabetică, 
a unui Servicii Antropometrie. După luarea măsurăto- 
rilor, procedem la luarea semnelor particulare de pe 
corpul individului. Aceste semne sunt luate întrun mod 
cu totul sciinţifie. Ele sunt departe de a avea, aceiasi 
valore ca cele de care ne-am servit pânacum ca: nasul, 
pa, ochii potriciţi, [aţa ovală cte. ia pagina S9 se: 
pote vedea pe larg acest mod de luarea, semnelor pentru 
care numai însistăm aci. In fine, [isa Antropometrică 
este compleciatii cu o fotografie de față și profil după 
cum se vede pe figura 35 având mărimea !'4. |
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Tablourile de pe pagina 84 represintă faţa, şi dosul 
unei fișe Antropometrice ; cea Alfabetică e aprâpe iden- 
tică cu re care mici deosebiri între care și aceia, că 
nu are pe ea fotografia. Coprinsul acestei fişe, care se 
pote vedea pe pagina S5 ne scutesce de a ne mat repeta. 
Ori-ce individ odată înregistrat trebue să aibă aceste 
dou fişe care sunt clasate, după cum am vădut, în cele- 
dou dulapuri. Dacă se întâmplă acum ca un individ 
să fie din noii adus în Servicit Antropometric pentru 
un alt delict şi dacă ne va spune adevăratul săii nume 
atunci el va fi găsit imediat: într'una din cutiile dula- 
pului alfabetic. 

Acest dulap nu represintă alt ceva de cât vechiul 
registru alfabetic, cu deosebire că clasificarea din el e 
identică cu aceia a unui dicţionar. 

Dacă însă individul nu ne-a spus numele săi ade- 
vărat, dacă fiind căutat el nu se găsesce în dulapul 
alfabetic, atunci bănuiala nâstră că individul vrea să 
ne însele, ne face de a-l: măsura și după aceia venim 
de-l căutăm în dulapul cu Clasificarea, Antropometrică, 
adică, acolo unde individii sunt clasaţi după măsurătore. 
Ori-ce individ măsurat trebue neapărat ca, să fie cău- 
tat .printre toţi acei ce aii fost deja mesuraţi. Cum însă 
numârul celor noui mtsuraţi într'o zi pote fi de 30—40, 
cum de asemenea, numerul celor vechi înregistraţi pâte 
fi de 10—20000, urmeză că pentru repedea lor căutare 
o clasificare sistematică și expeditivă, se impune. 

lată acum în ce constă acâstă Clasificare Antro- 
pomctrică : Sa împărţit mai ântâiti toţi individii în trei 
grupe în: Bărbaţi, Femei, Copii. După aceia, fie care grupă 
Bărbaţi, Femei, Copii,. e împărţită dupe langimea cu- 
puli în: 

mică 
mijlocie 
mare !) 

( 
| 

Bărbaţi cu lungimea capului ! 
; 
IN   

1) Femeele și copiii urmând la rândul lor întocmai aceeaşi 
clasificare.



SI 

Fie-care lungime de cap e împărţită după lărgimea 
Capului în: 

Bărbaţi cu lărgimea de cap 

Fie-care lărgime de cap, mică, mijlocie, mare, e 
împărțită după medii în: 

. . ( 

. , | 

Bărbaţi cu medii ! mijlociii 
l mare 

Fie-care medii, mic, mijlociii și mare e împărţit 

după picior: 
( mic 

Bărbaţi cu picior ? mijlocii 

mare 

Fie-care picior, mic, mijlocii, mare, e împărţit dupe 

cot în: 
( mic 

Bărbaţi cu cot ' mijlocii 
L mare 

şi așa mai departe, după cum numârul individilor va 
lua din ce în ce o proporţie mai mare. 

__ Ast-fel, din eliminaţiune în eliminaţiune ajungem 
la o cutie unde în loc să fie cei dou&-deci mii de indi- 

vidi, găsim 10—15, încât căutarea se pote face forte 

ușor. Odată individul găsit el are pe unul din colțurile 
fizei sale un număr care corespunde cu un altul din- 
tun registru în care se trec tâte antecedentele, adică 

tte condamnările. Aceste antecedente sunt în urmă 
trecute pe următorul Buletin Judiciar de Identitate, 
care se înainteză judecătorului de instrucţie şaii auto- 
rităţei care a cerut acele antecedente.
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In acâsta constă Identificarea Antropometrică a 
unui individ, și care dă nisce resultate de o presiune şi 
certitudine matematică şi întradevăr: «Variaţiunea de 
la un îndivid la altul e ast-fel şi precisiunea măsurălo- 
ilor așa de mare, încât am putea dice că pe tot globul 

par sunt doi omeni la fel». 
Antropometria este dar o descoperire ingeni6să, 

nu mai încape îndoială nu numai, că de când func- 
ționeză, ea, a încetat de a se vedea răi-făcători scăpând 
de recăutările poliţiei; dar ce e adevărat e că recidi- 

viștii ai vieaţa dificilă; câte o-dată o fișă scosă la mo- 
mentul oportun permite societăţei de a reclama plătirea, 

"unei vechi datorii ce era trecută în comptul perderilor. 
Ca anexe la Antropometrie mai avem de studiat 

Fotografia Judiciarii, Portretul Vorbit și Recunoscerea sem- 

nalimentelor Antropometrice prin ajutorul hainelor. 

Intru cât privesce Fotografia judiciară, nu ne vom 
ocupa de ea aci ci, faţă cu extensiunea, pe care a luato 

„adi îi, vom consacra un capitol aparte. 

Semnalmentul descriptiv sai Portretul vorbit 

Până acum pentru urmărirea unei persâne, ne 
serveam de fotografie; însă pe lângă că nu este tot- 
deana lesne de a ne o procura, apoi din ceca ce cu- 
n6scem până aci relativ la stabilirea identităţei prin fo- 
tografie am vădut că e greii de a urmări cu ea pe un 

individ dispărut. Cu cât ea este bună de a confirma
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o identitate bănuită, adică atunci când individul se află, 
în mâinile nostre cu atât ea ce insuficientă ca, mijloc de 
urmărire. De câte ori nu se întâmplă ca agenţi de si- 
guranţă din cei mai buni să treacă pe stradă pe lângă 
un individ a cărui fotografie o are în buzunar, fără ca 
să-l recunscă. Fotografia va, deveni însă un instrument 
de urmărire și de recunsscere fârte bună atunci cână 
vom fi mai familiarisaţi cu modul de a ne servi de ca, 
adică de a ști să o analisăm, să o descriem și să o în- 
v&ţăm pe din afară, într'un cuvânt de a seste din ea 
tot ce e posibil de scos, căci trebue, pentru a vedea 
bine aceea ce vedi, să cunosci mai dinainte care sunt 
punctele ce trebuesc să privesc”. Cel mai bun și chiar 
singurul mijloc pentru ca cine-va să-și întipărâscă 
in memoria sa vizuală o fotografie, este de a face prin 
scris un fel de descriere-schiţă exactă și complectă a 
ci. Sa is de mult că noi nu cugetăm de cât aceea ce 
putem exprima, prin vorbire. Acelaș lucru este și cu 
amintirile rămase din vedere, nu putem revedea în 
gândirea nostră, de cât aceea ce putem descrie. 

Când cineva e însărcinat cu o misiune atât de grea 
de a urmări şi prinde pe un individ prin ajutorul unei 
fotografii, trebue să fie în stare să descrie cu gura fi- 
gura aceluia pe care îl urmărește, de a face, întrun cu- 
vânt, aceea ce se numește un portret «orbit. 

Basaţi pe principiile de mai sus, s'a creat de către 
Bertillon semnalmentul descriptiv sai portretul vorbit. 
Acest semnalment are, ca şi cel Antropometric, princi- 
piul comun de a se supune regulelor generale de fizi- 
tate la acelaş individ, și do ariabilitate de la un individ 
la altul. Cu alte cuvinte, că aceste semne, luate asupra 
unui individ, rămân totdeauna aceleași, și al 2-lea, ele 
variază fârte mult de la un individ la altul. Diferinţa, 
constă în instrumentul de apreciere care in Antropo- 
metrie e compasul iar aci ochiul precum şi în natura 
caracterelor de luat şi seris. Afară de acâsta pe când 
Antropometria cere ca individul să fie deţinut, semnal-
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mentul descriptiv din contra, vViz6ză în special pe omul liber și pâte fi descris sati aplicat în lipsa individului și de departe. Acest semnalment este bazat pe cunoaș- cerea anatomiei umane și e la îndemâna, ori-cui, fără a necesita studii preliminare ; el este între altele de o precisiune astfel că, nu se p6te aplica decât la, o singură personă, fără însă de a mat (i posibil de a-l aplica, şi la o altă şi a le confunda astfel una, cu alta. Portretul vorbit are asupra celei mai bune fotografii, avantajul de a putea fi descris şi aplicat în lipsa indi- vidului urmărit, în ori-ce loe și oră și transmis prin telegraf şi telefon. 
Portretul vorbit se compune pentru fie-care individ din vre-o dece semne inscrise pe o fişă ca cea alăturată care se pote îndoi și purta în buzunar. Nimie nu va- riază mai mult de la un individ la altul ca culorile, formele şi mărimile aparente ale fisionomiei. . După cum nu există 2 frunze care să se asemene, tot ast-fel nu există doi 6meni. Natura nu se repetă, dar pentru a determina acesta, trebue să scii să arăţi caracterele care deosebesc pe unul de altul în cas când există vro asemănare. 

Studiul acestui portret vorbiţ se compune dar din descrierea tutulor trăsurilor feţei şi ale capului, după cum se vede în alăturatele tablouri ce se referă la fie-care organ în parte. Cu âlte cuvinte în loc de a fotografia pe individ cu un aparat fotografic îl descriem cu cu- vinte obţinând ast-fel imaginea sa. Sbmnele ce se pot lua de pe un individ pot îi clasate în 2 grupe: 
|. Semme sai caractere basate pe culori Şi: 
II. Caractere descriptive Propriit-dise la cave mai tre- bucse adăogate şi descrierea, semnelor particulare ca: cicatrice, alunele şi ori-ce fel de anomalii a căror va- - lore ca semne este censiderabilă când există şi când ai fost bine observate și mai cu semă bine localisate.



CARACTERE BASATE PE CULORAȚINNE 

Inţelegem sub acestă rubrică, generală, tâte arătă- 
rile relative la culdrea, diferitelor părți ale obrazului. 
In cele mai multe casuri, culdrea va fi complectată prin 
arătarea exactă a locului săi. 

Perul capului 

( blond, roșu, castaniii, deschis, 

  

Culărea ........ închis, negru, cărunt, alb. 
Tonul culdrei .... . '£ deschis, de mijloc, închis. 

Natura sai gradul f drept, ondulat, buclat, frisat, 
ondulației.. .. .$  creţ, lânos. 

Linia de insertii f circulară. | înia d 0 „înserție ! dreptunghiulară. 
3 pe frunte - | ascuţită. 

Ş ( torte abundent.  ( frunte. 
d creştet. o - 9 RA a | Andenfă ..... 3 | laturi. 
a rar. 5 | totală 

Pieptenătura.. . . .£ dupe moda dilei. 
Diferite particula- f şuviţe de culori diferite; albi- 
UP... . nos; cănit; perucă, etc. 

Culdrea feţei 

Pigmentaţie. ..... 4 mică, mijlocie, mare. 

Sângerdsă ... .....4 mică, mijlocie, mare. 
pa pârlită, galbenă, palidă, pistrui, 

Particularităţi . . . | diferite bube, etc., etc. 

| Negru, mulatru, 
Rasa. . . Tipul sai Caractere etnice . . chinez, arab, 

UL ţigan, etc.
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Barba 

Culâr ( blond, roșu, castaniii deschis, 
MO n... închis, negru, cărunt, alb. 

Tonul culdrei.. . . . .4 deschis, de mijloc, închis. 

, tari, moi; drepţi, buclaţi. 
( Natura perilor. » moi; drepți, buclaţ "1 frezaţi, creţi. 

( abia crescândă. ) 
“mustăţi. 
favoriţi. j 

barbă de țţap. t abundentă, 

sgardă. 1 sati rară. 

întregă. 
fără, barbă, 

  Locul crescerei și 
abundența . .... 

  
J 

! potcovă, muscă, sgardă, cioc. 
Tăiotun cioc ameircan, barba rasă. 
dei a... diferiţi favoriţi cu sati fără mus- 

A ț tăți, etc. 

Ochiul 

NO. clase. ..... (1, 2, 3,4, 5,6,7, 

(Forma ... 4 dinţată, rotundă, cu raze. 
au Culgvea ... J Palidă, galbenă, portocalie, 

castanie deschisă, castanie. 

LTonul culorei.€ deschis, de mijloc, închis. 
f azurie, intermediară, violacee, 

cenușie ; 
gălbuie sati verdue (cu sati fără 

| pigment). 

Tonul culdrei.€ deschis, de mijloc, închis; 

(pestriţ; semi-cerc galben, por- 
tocaliti, castaniii deschis, cas- 
taniu; | 

ochii ceacâr (să se arate co- 
| lorea irisului drept); 

Particulavităti. . . „4 Zona concentrică cenuşie, arcul 
” “|  b&trâneţei; albeţa; 

Pupilă dilatată, în formă de pară 
mişcată din mijloc; nu vede, 
ochiul scos (chior); ochiu de 

LU sticlă. 

7 

Peri. | Culorea. . . . 
feria 

   



CARACTERE DESCRIPTIVE BASATE PE FORME 

Fruntea 

dArcadele sprincenilor 4 mici, mijlocii, mari. 
f oblică 

Inclinavea . . . , intermediară : = rca n. ! verticală —- proeminentă (sau 
t_ Dombată), 

Iălțimea | mică, mijlocie, mare. 
Lăvgimea ......, 1 mică, mijlocie, mare. 
Particularităt; ... „€ proeminenţa sinusurilor, bosse- ” (lor frontale, profil curb. 

Nasul 

Rădăcina (profunrlimea) 4 mică, mijlocie, mare. - 
Dosul / concav, rectilin, convex, papa- 

(gal. Varietate: ondulat. 
Basa... oa ridicată, orisontală, scoborită. 
Inălțimea. ( mică, mijlocie, mare, 
Mărimea „! mică, mijlocie, mare. 

Lăvgimea. ! mică, mijlocie, mare. 
rădăcina nasului forte strimtă sai largă, înălțimea târte mică, sati forte mare; rădă- 

cina turtită. 
dosul nasului în formă de S; 

dosul turtit, dosul subțire sati 
larg; nasul turtit; dosul strim- Particularităţi. bat la stânga sai drâpta. ” vâriul ascuţit, gros, bilobat, tur- 
tit, verful stâimbat la stânga sati di'epta, acoperit cu bule, despărțitura nărilor descope- 
rită, nedescoperită, nări gro- 
se, mobile, îndouite înăuntru, UL dilatate, apropiate.  



Urechea (dreptă) 

a € (nulă. „a ( turtită. 
[ Ss E ] mică 2335] mică. 
| EP ) mijlocie. S2AE3 mijlocie. 

Marginea ) 3 | mare, & = mare. ... s ia = . 
a Es [ turtită, Za | deschis 
| 25Es d mifiseie 2353 4 intermeaiar. 

1250 mare, asa N aderent, 

. ( nodorâsă, largă, tubercul darwinien ; ȘI . | 
s_ margine turtită, scobită ; margineu posteridră contopilă (la nivelul ver- 
3 fului inferior al fosei naviculare) ; _ | 
z3 contur superior ascuţit, contur supero-anterior equer sau ascuţit; 
g | contur supero-posterior equer sau ascuţit; contur superior cu două 

4 unghiuri. 

[ 8  (scoborind. —  ( traversat. 
3 + equer, 2 1] inteiimnediar, 

| E 1 intermediar, g ) unit. 
Lobulul 5 i golf. _ 4 cărnos, 

) 23 (reunită. . mie 
| ga J] intermediară. =2 | mijlocia 

357 1 străbătut SE mare. | 
L 3 Lisolat în partes. total. = e 

af 
s_| 
32 
ss ! ob cu șanț, cu virgulă: 
aj a oi 
&  ;  sbâreituri. 

i . 

[84 f orizontală. . 
| = 9 intermediară. 

, | £ 4 oblică. 
Antitragusu . . : 

3 3 ( scobit. 
| geo. 

e 1 intermediar. 
Ls | ridicat. 

Pa
rt
ic
u-
 

la
ri
tă
ţi
 

Indoiturile și 
form generală 
auvechei 

a
 

îngustă 

Pa
rt
cu
la
ri
tă
ţi
 

m
 
—
r
—
 

f Antitrazus contoșit cu helixul ; PI | | _ 
1 tragus forte ascuţit, bifurcat; tragus “sati antitragus, acoperit cu per; 
4 tăeturu postantitragienă, canal intertragien forte strimt. 

i concavă, 

     

o C A 
ss intermediară. 
Be 4 convexă, 

SE] stirsă, 
"5 Fă . - 
ES ) intermediară. 

4 pronunţată. 

sau larză 3 : 

10b găurit, spintecat; strimt sati larg, ascuţit sau pătrat; 
10b cu înclinare oblică internă sau externă, lob sucit anterior ; 

îndoitura oblică posterior», unică, indoituri multiple ale lobului sati 

întors. 
intermediar. 
drept. n

a
r
e
a
 

m
 
p
a
 

Ră
st
ur
- 

nul. 
mic. 
mijlocii. 
mare, Vo

lu
mu
l 

| triunghiulară, 
4 vectangiulară, 
3 ovală... 
| rotundă, 
( superidră,. 

) posterioră. 
3 inferioră. 
(totală sau pediculată. 

Fo
rm
a 

ge
ne

ra
lă

 

  

De
pă
r-
 

ta
te

 

Conca jos sai sus, strimtă sau largă, cșită, străbătută, ete.; ureche 

șanțurile orisinale ale helixului și antehelixului unite sau separate; 
indoitura superioră cu mai multe ramuri, atingând marginea, hema- 
tom al îndoiturei superiore ; . o . 

ureche cu inerție verticală sati fărte oblică ; ureche lipită sati sus sau 
jos ; ureche stricată, la antitragus. Tubercul supratragien (His). 

e
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Buzele 

Inălţimea naso-labială .€ mică sati mare. 
. f — Superidră proeminentă. Proeminența ....... — inferidră, proeminentă, 

Mică, (sâti — puţin mărginită). Marginea... a. =! mare (Sai — mult mărginită): 
i | mică (sai — subţire). Grosimea... ( mare (Sati — grosă). 

[ Detecte de | — Superidră r&sbuzată, 
| aderent | inferidră atârnândă. 
' Şanţ median pronunţat. 
buză crăpată, buzat. 

| buză de epure. 

Obsereaţiuni ......, 

Gura 

Mărimea mică sati mare. 

— 
a
 

( — închisă sati căscată. | 
+ — Cu colţurile în sus sat în jos; | gura ca inima. | | Scoborârea, colţului st. saă dr, --- Observaţiuni . .+ oblic la stânga, sati la drepta. 
SI! incisivi superiori descoperiţi largi. 5, încălecaţi, colţaţi, absenţa lor, dinţi 
&) falși, etc. Strungăreţă, dinţi ca 

L ferăstrău, dinți cu dungi. 

Bărbia 

Inclinarea. . . .$ — oblică sati proeminentă. 
Inălțimea . . . . 4 mică sai mare. 
SSE mică, (sati — ascuţită), mare (sati — Lărgimea . . . ( țită), (sc pătrată,). | 

a [— turtită „cu crâsta, (profil) largă, 
54 (faţă). , 
“cu gaura lungă, împărțită în două, șanț mare d'asupra bărbiei. 

Obserzaţiuni . . 

. 
T
e
 

R
A
R
 
A
 

A
R
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Forma generală a capului vădută de profil 

continuii sai sfirâmat, paralel 
sati unghiular. 

Par ticularităţi: arcat, ondulat. 
Profilul fronto-nasal . 

ților. 

proeminenţa maxilarului inferior 
singur. 

( 
) 

i 
L 

| naso-prognat; proeminenţa din- 

Profilul naso-bucal . | 

L 

In general. ...... 
! prognat. 
ortognat. ' 
față întrată înăuntru; semi-lunară, 

Inălţimea capului . „4 Capul jos. 
: i capul înalt. 

Rele conformaţ iuni și ( forma de bonetă de păr, forma, 
particularităţi ale de car enă, lorma, de dăsagi. canului , occiputul turtit, occiputul bornbat 

PU e ah. “| (&ati proeminent). 

Conturul general al capului vădut de faţă 

Cap piramidă. 
— rombic. 
— pară, 
— biconcav. 

1. In general ..... — pătrat saii larg. 
— rotund. 
— oval. 
— rectangular (sati lung). 
— neregulat. 

_
 

fălcile depărtate sati apro- 
piate. 

zygomele depărtate saii a- 
propiate. 

| parietali depărtaţi saii apro- 
LU piaţi. 

( pometele proeminente. 

( 
| 

| 
J 

2. In detalii ..... ;   
Starea de grăsime a / faţa, plină (sati grasă). 

fețe ...... . .. d sața os6să (sati Slabă). 

—
 <a
 

=
 

o
 

-
a
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Direcf iunea . 

Forma... 

Dimensiunea . . 

Desimen . .., 

Culorea .... 

Mă
ri
me
a 

de
sc
hi
dă
tu
re
i 

P
d
a
 

, „f 
Orisontalii. if 

Sprîncenile 

/ apropiate saii depărtate. 
"1 jos sati sus. 

f oblică internă. 
“1 oblică externă. 

( — arcate. 
— drepte. 
— în zig-zag. 

| 
l 
If — scurte. 
| ( — lungi. 
| — înguste. 

( — largi. 

f — împrăștiate, 
| ( — dose. 
] ş — îmbinate. 

( — cu codă. 
(— ca peria. 
— ca pensula. 

— roşiatice. nu are culârea părului 
4 — negre.  j capului. 

| 
4 

/ — blonde. ) să se noteze numa! când 

Pleoapele 

Mică (sati — puţin spintecată), 
mare (sai — mult spintecată). 

Vertical ! mică, (sati — puţin deschise). 
mare (saii — torte deschise). 

Forme ale pled- f — acoperite 
pei superidre . i 

Observaf iuni 
| 

, roversare externă sa 

1 

-— descoperite. . 

unghiul extern ridicat sa scoborât. 
ochi cu friti. 
— superidră, stângă sai drâptă atâr- 

nând. 
i internă a— 

superidrei. a 
— inferidră cu pungă. 
cu mâncăluri, roşii. 
lipsite de gene, urdurâse.
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Globii ochilor 

mică (sai — înfundaţi). 
Proeminența . mare (Sati — cșiţi).. 

Particularităţi ochiul șaşiii, drept sat stâng, înăuntru 

i irisul ridicat. 

| sati în afară. 

Orbitele 

Sus sati jos. 
Scobite sai pline. 

Spaţiul între ochi 

Mic sati mare. 

" Increţiturile 

Eronale ... ....4 t6tă fruntea, sati la mijloc. 
( verticale (și mediane); verticale, 

(şi la o parte) la st. sai la dr. 
oblice, triunghiii sati trapez. 

| orisontale şi circonflex. 

Intre sprîncene . . . . 

— temporale (sai laba de gâscă). 
șanțul naso-labial. * 

m
 

Diverse. . 4 șanțuri verticali sati orisontali ale 
gitului. 

îndoitură la, câfă. 

Corpolenţa 

[ Lărai ( gâtul subţire (sati slab). | Lingimea. « » - - -€ săţ gros (sati gras). 

Z ? Lungimea... 4 scurt, lung. 
| Pavticularităti m&rul lui Adam eșit, bărbie * L avticularităţi dublă, gușă. 

_ [| Ielinay orisontală, intermediară, oblică. 
za HOREA e n. . umărul stâng sati drept mai jos. 
3 ] Lărgimea. .... .€ mică, mijlocie, mare. 

Centura. ...... ( mică, mijlocie, mare.
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Atitudinea 

Țepănă, aplecată, leneze, capul înclinat înainte sati 
înapoi, în drâpta, sati stânga ; spinarea, rotundă ; umeri 
ridicați; ţinuta obicinuită “a braţelor și mâinilor ; Di- 
cidre crăcănate, etc. 

Umbletul şi expresiunea obicinuită a fisionomiei 

[ încet, cu paşi mici, ușure, săl- 
tat, paralitic. 

schiopătind la stânga sati la 

( 

Mersul ..... IE 

| drepta, piciorul sucit, etc. 

4 
N 

i 
din, degete, din mâini, din cap, Gostui., a. stângaci, ctc. 

dreplă, sai oblică, pătrundătâre 
sau stinsă. ! 

_| fixă sati mobilă, încâtă sati re- 
Pricivea. ......„4 pede, sinceră sati pe furiș, 

"etc. 
mi6pă, presbită,; elipesce; pârtă 

L ochelari, etc. 

U
m
b
l
e
t
u
l
 

1 din sprincene, pleâpe, nas, 
gură; 

rode unghiile, fumeză, trage 
L U  tabac. 

Ticuvi şi mimică .     
Fzpresia  obici- £ mirată, suridendă, nepăsătore, 

nuită a fisionomiel. | suferindă, gândilore, etc. 

Vorbirea şi vocea 

Defect în articulaţie | Pălbiială vorbire, repede, pe + . nas, înlocuirea, lui S prin Z, “Tai ( aludJşi Scu$. 

Pinul / voce gr6să, ascuţită, femeiască 
( la om şi invers. 

Vorbire... = + -€ dupe diferite regiuni ale ţărei. 

Accent străin ......4 origina sa.
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Observaţiuni sociologice şi îmbrăcămintea 

( nouă sati veche; guler, cravată, 
încălțăminte, baston, mănuși, 

SR inele . Inbrăcămintea. ..... ! pălărie: Cea sa, | 
| picptănătura înainte sati înapoi, 
| la drepta, sati la stânga. 
! origina națiunei sati socială, 

Obsereaţiună sociologice. 4 educaţia, profesia. 
L antecedente de ori-co natură. 

Semne particulare 

Luarea semnelor particulare aparente ale indivi- 
dului, ca cicatrice, alunele, tatuajuri, etc., este indis- 
pensabilă, pentru ca luarea semnelor să fie complectă. 
Cundscerea, acestor: semne și a locului lor permit, în 
adevtr, de a stabili întrun mod sigur identitatea unui 
om. Pentru a obţine acest resultat,. trebue ca fie-care 
din aceste semne să fic catalogate cu o precisiune ast- 

"fel, ca nici o îndoială să nu fie posibilă, ceea ce cere 
ca fie-care semn să fie separat descris, apoi localisat. 

a) natura, semnului ; 
1. Descrierea va co- ! V) tormo, sa; - 
prinde arătările: | c) mărimea; 

4) direcţiunea dacă are loc. 

2. Localisarea: cere întrebuințarea de puncte de 
plecare apropiate de partea, corpului de care ne ocu- 
păm și se complecteză, prin arătarea feţei corpului pe 
care se găsesce aședat semnul, subiectul fiind tot-d'a- 
una considerat în posiţiunea, soldatului fără arme. 

Ori-care ar fi partea corpului ce luăm în conside- 
raţie, putem distinge 4 feţe: una anteridră, una poste- 
rioră, una, internă și una externă. 

Descrierea 

a) Natura. — Se va arăta, dacă, semnul este o ci- 
„catrice, alunele, neg, pată roşie, un tatuaj, etc.
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In casul unde origina unei cicatrice se pste pre- 
cisa (arsură, buboiăă, furuncul), să se noteze origina, 

„Numirea unui tatuaj va fi tot-d'a-una, însoţit de 
descrierea, minuţi6să a, subiectului ce represintă. 

; b) forma.—lIn cas unde forma semnului descris 
nu indică natura sa, să se arate acestă formă. Ast-fel 
o cicatrice va putea fi rectilinie, şerpuită, sfărimată, 
curbă, în acest cas se arată faţa subiectului către care 
cicatricea întrece concavitatea sa: curbă cu scobitură 
superidră; curbă, cu scobitură inferidră; curbă cu sco- 
bitură externă; curbă cu scobitură internă ; curbă cu 
cavitatea anteridră; curbă cu cavitatea, posteridră ;. ro- 
tundă ; ovală; etc., după casuri. | 

C) Mărimea. — Mărimile semnelor se exprimă în 
centimetri și milimetri. 

In cas când un semnare o lărgime însemnată, 
atunci se noteză şi lățimea. 

In cas când este un semn de -forma rotundă, se 
va da diametrul lui, 

d) Direcțiunea. — Afară de casurile când semnele 
ai o formă rondă, se va, arăta direcţiunea ori-cărui 
alt semn luat, direcţiune care va trebui luată de la 
punctul cel mai înalt la cel mai de Jos. 

După cum linia generală a semnului se îndrepteză 
oblic de sus în' jos, către una din cele patru feţe ale 
corpului, direcţiunea sa, se dice: 

Ollicii anteridră 
» externă 
» internă 

»  posteridră 

Localisarea 

Localisarea unui semn particular coprinde : 1) dis- 
tânța semnului până la punctul de plecave ales; 2) direc- 
fiunea dupe care este mesurată acestă distanță, plecând 
de. la punctul ales; 3) numirea punctului de plecare la
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care se rapărtă; 4) arătarea, dacă este loc, a felei cor- 
pului pe cure se qiisesce semnul descris. 

Punctele de plecare alese sunt următârele : 
Pentru obuz. — Bosele frontale, dveptă sati stângă ; 

— verful intern saă extern al sprincenilor; — mijlocul 
sprincenilor; — jumâtatea saii sfertul intern sati extern 
al sprincenilor; — unghiurile pledpelor; — rădăcina, na- 
sului; — pometele obrajilor ; — nara drepta, sati stânga; 
— tragusul sai lobulul; — maxilavele ; — unghiurile gu- 
rei; — verful bărbici; — laringele. 

Pentru mâini. — Incheitura pumnului ; — încheitu-. 
rile degetelor, pe cari le numerotăm de la 1—3; ânteia 
fiind cea mai aprâpe de pumn; falangelc, care se nu- 
merot6ză ca mai sus. 

Pentru piept. — Furculiţa pieptului; — sfircul ţiţelo» 
drept şi stâng; buricul; şi o linie imaginară trecend 
prin mijlocul “corpului pe fața anterioră, şi care ia nu- 
mele de mediană. Distanţa unui semn particular la linia 
mediană, se mă&soră tot-dVa-una orizontal. Acestă dis- 
tanță, trebue tot-d'a-una arătată. Semnele aflate pe piept 
au ast-fel două -puncte de plecare. 

Pentru spate. — Cea de a 7-a, vertebră, saiă vertebra 
proeminentă, și şira spinărei are acelaş rol pentru lua- 
rea, semnelor pentru spate ca şi linia mediană. 

Dacă se găsesc semne pe alte părţi ale corpului şi 

cari trebuesc luate, se vor localisa, conducându-ne după 
principiile de mai sus.



RECONSTITUIREA SEMNALMENTULUI ANTROPOMETRIC 
prin ajutorul hainelor 

Studiu Medico-tegal al relaţiunilor de formă şi dimensiune 
între principalele lungimi osâse şi oblectele de îmbrăcăminte 

- (ca: pălărie, ghete, etc.). 

„Se ştie că rolul medico-legal pe care Lai jucat 
hainele pănă mai acum câţi-va ani, nu se mărginea, 
decât Ja acela, relativ la diferite rupturi si mai ales la 
petele” ce se aflaii pe ele. In 1892 studiul medico-legal 
al hainelor intră într”o nouă fasă; în acest an apare o 
lucrare importantă datorită d-lui Dr. G. Bertillon 1), fra- 
tele d-lui Alfonse Bertillon, şeful serviciului Antropo- 
metric din Paris, în care autorul arată cu multă com- 
petenţă mijlâcele prin care putem stabili identitatea, 
unci persâne prin ajutorul unui obiect de îmbrăcăminte 
ca pălărie, gheată, haină, etc. Nimeni nu contestă as- 
tădi marele rol pe care îl jâcă în justiţie atât hainele 
criminalului cât şi ale victimei. Adesea ori un obiect de 
îmbrăcăminte ca o pălăric, o haină etc., găsite la, o crimă, 
constitue la început singurul punct de plecare al cer- 
cetărilor pe care le facem. Aceste obiecte pât aparţine 
sai criminalului care sa desbrăcat de ale lui şi a luat 
pe ale victimei, saii pote să fie găsite împachetate și 
închise întrun cufăr, în niste circumstanţe care de multe 
ori dai de bănuit. 

  

1) Georges Bertillon: De la reconstitution du sienalment an- 
thropomâlrique au moyen des vâtemenis,
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In tote aceste casuri se naște întrebarea, cui apar- 
ţia aceste haine? — Pană acum câţi-va ani obiceiul era, 
de a expune aceste haine la, vederea publicului cu scopul 
de a da re-cari indicaţiuni, obiceiii care de cele mai 
multe ori nu avea, nici un resultat satisfăcător. 

De cind cu întinderea Antropometrici, acestă ches- 
tiune intră pe o nouă cale. Intradevăr, în orașele mari 
unde există câte un serviciii Antropomctric, se găsesce 
un forte mare număr de individi deja măsuraţi (la noi 

" în Bucuresci peste 16000), indivigi compusi din vaga- 
bondi, pungasi, criminali şi din alţii mai mult Saă mai 
puţin predispuşi de a deveni. De aci urmeză că dacă 

la o crimă găsim un obiect ore-care aparţinend unui 
individ care se găsește deja măsurat, vom putea, grație 
acelui obiect, de a, reconstitui lungimile sale os6se, cu 

Gro-care aproximaţie, care ne vor permite de a-i găşi 
(iza sa antropometrică. Ceva mai mult, studiul relaţi- 
unilor ce există între diferitele obiecte ale îmbrăcămintei 
şi lungimile osose ce constitue semnalimentul. antropo- 
metric, ne conduce la o aplicaţie practică şi mai im- 
portantă. 

Se întâmplă fârte adesea ori ca deţinuţii, mai ales 
recidivişti, după ce ai fost liberaţi din închisâre, să co- 
milă imediat un noii delict. Prima lor grijă este ca din 
banii furaţi să se îmbrace din noă distrugând hainele 
vechi. Cum ori-ce deţinut este măsurat în inchisâre nu 
avem decât de a determina cu ajutorul lor dimensiunile 
fie-cărui obiect de îmbrăcăminte ale presupusului, şi a 
ue. adresa la diferite magazine, întrebând dacă a fost 
vindut ceri un costum, o pălărie, de culre, mărime, etc. 

Dacă vrun magazin ne răspunde afirmativ, atunci 
mai putem căpăta şi data asupra culorei şi formei hai- 
nclor şi a pălăriei ce purta precum și caracterele ex- 
teriorului individului. 

Două sunt problemele ce se pot pune cu ocasia re- 
“constituirei semnalirhentului antropometric prin ajutorul 
hainelor:
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Prima problemă : Fiind date obiectele de îmbrăcă- 
minte ale unei persone — «hete, pălărie, pantaloni, haină 
și mănuși, să se reconstitue principalele lungimi osise ale 
Semnalimentului Antropometric, — și 

A doua problemii: Sennalimentul Antropometric al 
unui individ fiind cunoscut,: să se determine măsura sui 
dimensiunea. fie-căruia din obiectele sale de imbrăcăminte: 
“hete, pălărie, puntaloni, haine și mănuji. 

Nu vom căuta aci de a trata, pe larg acest subiect; 
ci vom da numai câte un exemplu de resolvarea a fie- 
căreia din aceste 2 probleme pentru ca elevul să'și facă 
idec de modul cum se procedeză, rămânând ca în urmă 
când ocasia i se va, presenta de a apela la un specialist 
sati la lucrarea d-lui dr. G. Bertillon. 

Pentru resolvarea primei probleme să luăm de 
exemplu: ghetele: 

Fiind dată o gheatii şă se caute care este lungimea 
corespundetore piciorului. : 

Pentru a răspunde la acâstă întrebare, trebue a 
avea în vedere următorele trei lucruri: a) felul ghetelor, 
D) dacă sunt sai nu ujustate pe picior, şi c) a măsura 
lungimea ei. 

a) Felul ghetelar. De sigur că lungimea piciorului 
va, [i egală cu aceca, a ghete! mai puţin o anumită can- 
titate pe care trebue să o determinăm. Acestă, cantitate 
nu este constantă, ea variază după felul încălțămintei; 
pentru aceea sa admis 3 feluri de ghete, după popu- 
laţiunc, și anume: ghete ordinare sa mitocănesci, ghete 
line saii de lux și ghete intermediare. 

| D) Dacă ghetele sunt sai nu ajustate pe Dicior ? —. 
Pentru a ști acest lucru observăm că o ghetă cu vârful 
talpei întors în sus, cu pielea de pe dosul ci traversată 
de mai multe increţituri, largi și mai profunde, e o 
&hctă largă. Un al treelea semn de mai mică impor 
tanță ar fi și tocirea inegală a tocurilor. In ceca co pri- 
veşte o gheată strâmptă, ca se distinge de cealaltă prin 
tocirea extremităților ci, adică a vârfului talpei și a to-
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cului, lucru ce se observă mai ales la copil. La o gheată 
strâmptă, sati prea mică, tot restul talpci rămâne aprope 
netocit. 

O gheată bine ajustată se deosibeşte prin lipsa sem- 
nelor ce le caracteriză pe cele 2 de mai sus categorii. 

C) A măsura lungimea ghetelor. Pentru mt&surarea 
ghetelor ne servim de compasul întrebuințat în antro- 
pometrie (fig. 32). In caz că avem amendouă ghetele 
vom măsura pe cea stângă pentru cuvântul că în .An- 
tropometrie se măsâră acest picior. De alt-fel mar fi 
nici o erdre mare de a se măsura şi cea, din drepta de 
ore-ce de obiceiă ambele ghete ce se găsesc gata în co- 
merţ ati aceeași mărime. Pentru a proceda. la măsură- 
rătore se aș6dă gheata pe o masă, se aplică ramura 
fixă a compasului către călcâiul ei ast-fel că marginea 
inferioară a ramurei fixe să vie în dreptul cusăturci ce 
desparte tocul de călcâit. 

Apoi marea axă a, compasului fiind aşezată paralel 
cu marca axă a ghetci şi către marginea ci internă 
facem să alunece ramura mobilă pănă ce ca se aplică 
exact pe extremitatea anteridră, a ghetci, ast-fel că mar- 
ginea inferiâră a acestei ramure să intre între cusătura 
dintre talpă şi vârful ghetei. După cum se vede din 
acestă descriere, compasul nu atinge de loc masa; cl 
e ridicat la spate cu o înălțime egală cu a tocului iar 
la vârt cu o înălţime ce variază cu a talpei. 

Acestă măsurătâre terminată se va căuta în ta- 
bloul alăturat lungimea probabilă a piciorului.
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TABLOUL I 
Fiind dată o gheată, să se determine lungimea piciorului, 

z „ce APROXIMAȚIE 

î . E Numerul ni FELUL , Calitatea 2 casurilor a jamăi- a tota- 
INCALȚĂAMINTEI | ajustărei 5 observate | imser | a 910 [lulur ca- 

. 5 fel surilor 

= 

mm . mm. | mm. | mm. 
Fină ajustală | —16 92 318 10. 

(| prea N | 
SI | ajustată |. —0s.! s 4 | — 2 De mărime api Spe i 

. ) u | . : 
interme- „|“ | 

) ă —: -9 | 7 . diară | ajustată, 19 i 93 3 | 7 8 

| prea | i 
(| lungă | —31 | 21 2 5 6 

Mare, 1 aprope! : | 
| ajustată | — 30 3 | i 
i ă i i             

Acest tabloă ne dă mijlocul de a reconstitui lun- 
gimea piciorului prin ajutorul ghetei, cu 3 mm. aprope 
în jume tatea, casurilor și cu 7 mm. aprâpe în 9/10 din 
casuri. 

Pentru resolvarea ce:ei de-a doua probleme ne vom 
servi tot de .gheto: 

Dându-sc lungimea; în centimetri a unui picior, să 
se determine care ec m&sura ghetci co i se potrivește. 

„Pentru acâsta trebue mai întâi de a ști care e 
valorea, unităţei de măsură întrebuințată de cismari în 
raport cu unităţile metrice și apoi de a traduce unită- 
țile metrice care exprimă lungimea piciorului în cele 
obicinuite de cismari. | 

O m&sură de a cismarilor este egală cu 000675, 
saii mai bine egală cu 6 mm. și 34. Am putea dice, 
făcend -o erâre de aprâpe '4 mm. că 3 măsuri de ale . 
cismarilor fac 2 ctm. De aci resultă că pentru a tran- 
sforma in măsuri cismărești o lungime a piciorului ox- 
primală în centimetri, nu avem decât de a mai adăoga,
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acesteia din urmă încă jumdtatea ci. Ast-fel un picior 
de 26 ctm. va avea = 26 + 13 = 39 măsuri de ale cis- 
marilor. in casul când voim a avea lungimea piciorului 
exprimată în măsuri cismărești nu avem decât să scă- 
dem din ea a treia parte, adică o gheată ce măsoră 39. 
(măsură, cismărescă) face în centimetri = 39 — 13=95 
ctm. 

CAP. VI. 

PARTICULARITĂŢI INDIVIDUALE DE 
NATURĂ FISIOLOGICĂ 

Aceste particularităţi scapă mai lesne controlului 
nostru din causa ușurinţei cu care persânele la care 
voim să le constatăm caută să ne înșele. Printre aceste 
particularități avem de ex. a constata o funcţionare 
anormală a simţurilor speciale ca zederea saii audul, 
constatarea forței musculare, precum de asemenea și 
studiul caracterelor pe care le presintă sfângacii, 

In cât: privesce cele 2 de la început un examen 
asupra organelor și mai ales supunerea individului la, 
nisce experienţe în ceca ce privesce vederea și audirea 
de la distanțe mari, sati vice-versa, ar putea să ne 

convingă, atunci când individul nu caută să ne inducă 
în erore. 

Pentru: forţa musculară, aplicațiunea dinamome- 

trului pote să ne dea în multe casuri o idec exactă a 
forţei pe care o are individul. In casul acesta fie că 

individul e de bună credinţă sai nu, resultatul dina- 
mometric va putea fi interpretat întrun sens sati altul 
după cum va crede medicul. Ast-fel întrun cas de 
dublă, asasinare prin ștrangulare cu mâna 1): exami- 

nând cu dinamometrul forța musculară a criminalului, 

am r&măs surprinşi căci pe când la noi, și la gean- 

2) Crima din Str. Eroului al căreia autor era Ştefan Deju.
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darmul ce-l însoțea, dinamometrul arăta 104 și 120 ker, 
la criminal care era mult mai voinic ca NOI, nu arăta 
de cât 4—5 kgr. 

Dacă în acest cas am avut a, face cu un individ 
care a căutat să ne inducă în erdre în altele din con- 
tra putem verifica ca, bune afirmaţiunile unor persâne 
pe care le credeam la început de rea, credință. Ast-fel 
într'un proces în care o persină fusese acuzată că lo- 
vitura aplicată pe capul unei alte persâne nu a fost cu 
pumnul ci cu boxul, punându-i-se înainte după cererea, 
sa, un cranii, a fost sfărămat cu o singură lovitură 
dată cu 2 degete. 

De asemenea într'o crimă recentă în care o fe- 
mee după ce și-a ucis pe barbatul săă, la dus de Ta: 
ascuns în pivniţă, dând de bănuială că singură nu ar 
fi putut să-l ducă, cu alte cuvinte fiind bănuită că ar 
fi avut complici, Prof. Minovici punend'o să-l ridice de 
jos și să-l transporte, femeea după 6re-care esitare, 
reuşi. 

Bine înţeles în casurile acestea trebue a se ține 
socotelă de starea, de surescitare a criminalului în mo- 
mentul severşirei crimei. : 

In cât privesce caracterele stângacilor ele at o 
mare importanţă în 6re-cari afaceri de loviri şi răniri. 
Numărul perssnelor ce presintă acestă particularitate 
este destul de mare; ceea ce e mai greu e că numărul 
ambi-dextrilor, care e şi mai mare, vine de complică 
câte odată acestă problemă. Dintre aceştia din urmă 
sunt unii care se servesc de preferință de un braţ pen- 
tru lucrările grele şi de celă-Talt braţ pentru actele co- 
munc vieţei. Examenul comparativ al forţei musculare 
al ambelor braţe prin ajutorul dinamometrului nu are 
„valbre decât când bănuitul nu caută să înșele pe ex- 
pert. Pe cadavru, stăngaciul, din lipsa unci cause pa- 
tologice, nu se va putea distinge de dreptaci; câte-va 
lucrări interesante fiăsute. pentru resolvarea acostei pro- 
bleme prin măsurarea şi cântărirea, comparativă a unor
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organe ale jumătățci corpului, ca: creer saii membre, 
nu ati dat nici o conclusiune care să potă fi utilisată, 
actualmente în medicina legală. 

Tot aci trebue a avea în vedere semnele intelee- 
tuale şi morale. Există în sufletul fii-cărui individ, tot 
aşa de bine ca și pe figura lui, ceva particular care îl 
distinge de cei alţi. Fodârâ a atras de mult atenţiunea 
asupra utilităţei acestor semne : «Coldrea sufletului, adică 
impresiunile ce a primit din educaţiune, sunt pote ace- 
lea care dispar mai puţin, ele sunt acelea care, la oca- 
siune, pot să facă a se distinge un om de un altul. 

Intradevăr educaţiunea imprimă caractere care 
rămân și care nu se imiteză. Timpul însă, imprejură- 
rile, nenorocirile, viţiurile, alterză și șterge acestă si- 
tuaţiune morală. O stare patologică ca demenţa, la, în- 
inceput, pote de asemenea să facă ca viţiul să suceâdă 
moralităţei. Desvoltarea intelectuală, o instrucţie spo- 
cială de la care rămâne urme, cunâscerea unci limbi, 
pot procura date asupra identităței ; aceste semne sunt 
în raport cu cetatea și dă măsura unei culturi intelec- 
tuale care caracteriseză o pers6nă. 

| Diminuarea memoriei relativă la cuvinte, apoi la 
fvase, pote să mergă, până la uitarea, personalităţei chiar 
a numelui, a domiciliului, a situaţiunei actuale, cum și 
a tuturor antecedentelor, o turburare mintală persistentă 
pote din contra să caracterizeze o persână. 

Sunetul vocei, accentul naţional, modul de a pro- 
nunţa Gre-care cuvinte, bâlbâeala sai alte defecte de 
pronunciaţiune, procură indicii, ținând semă de o si- 
mulajie posibilă şi de alteraţiuni'e vocei și ale vorbirei 
prin progresele etăţei. 

Cestiunea, identităței vocci sa pus cu _ocasiunea 
furturilor, prin telefon. 

Scrierea este asemenea un caracter care > pote să 
dea ore-care date asupra identităţei unci persâne şi 
acesta se constată dilnic în falşificările iseălitur elor și 
scricrilor.



SAP. VII 

PARTICULARITĂŢI INDIVIDUALE DE 
NATURĂ PATOLOGICĂ 

“Ele aii o valore egală atât pe vi cât şi pe mort. 
Aceste semne pot să se raporteze: la o b6lă recentă saii 
să nu aibă de cât o importanţă retrospectivă. 

Acestă din urmă clasă este cea mai interesantă, 
prin varietățile şi frecuența aprecierilor sale judeciare. 
In studiul acestor particularităţi patolozice intră o mul- 
țime de semne din cari unele sunt congenitale, altele 
dobândite. Printre cele dântâiii putem cita: buza, de epure, 
strabismul, deformarea colânei vertebrale sati a mem- 
brelor, polidactilia, sindactilia, potele din nascere, pig- 
mentare, pilose sati vasculare etc. Unele din aceste semne 
sunt indelibile; iar altele din contră pot fi, mai mult 
sati mai puţin, modificate printr'un tratament. Cu tâte! 
acestea, adesea ori ori-ce tentative de a le face să dis- 
pară, lasă în locul lor o cicatrice sai un alt semn. 

Printre semnele patologice dobândite putem nu- 
mâra pe cele ce resultă în urma unor bâle interne sati 
externe, a unei paralisii, lesiuni ale 6selor, mutilaţiunile 
diferite, cicatrice rămase în urma unor operaţiuni chi- 
rurgicale. Pe cadavru identitatea patologică pete de ase- 
menea să, fie stabilită print”un studiii serios al diver- 
selor organe, studiii împedicat, dar nu imposibil, în prin- 
cipiii, prin putrefacţiune; în câte-va expertize celebre, 
examenul scheletului singur a fost suficient pentru a 
fixa identitatea unui individ, constatând existenţa unor 
lesiuni osose ale căror semne erai aparente în timpul 
vieței.
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Dintre tote acestea, rolul cel mai important, atât 
din punctul de vedere al identităţei, cât si al cestiunilor 
medico-legale la care se referă, îl are cicatricele. 

Cicatricele 

Din causa durabilităţei ce o ai cicatricele, ele ati 
Jucat si jocă un mare rol în identitate, cu ocasia sta- 
bilirei căreia ele sunt căutate și descrise împreună cu 
cele alte semne particulare de pe corp. 

La descrierea unci cicatrice trebue a avea în ve- 
dere următorele puncte: 

«) Locul. Se va căuta de a se descrie cu precisiune 
locui unde ea se găsesce, fiiră însă a perde din vedere 
de a se adăoga faţa organului pe care se găsesce pre- 
cum şi distanţa de la ca la un punct 6re care luat de 
râpere. 

() Forma. Se va, descrie pe cât imprejurările per- 
mit, forma pe care cicatricea o are şi anume dacă e 
punctiformă, rotundă, liniară, curbă semi-lunară, ste- 
lată sati neregulată. Se mai pote compara în unele ca- 
suri cu accia a diferitelor obiecte. 

c) Mărimea. Se va măsura. de la un cap la cel-alt 
atât lungimea cât și lăţimea pe care o are cicatricea, 
exprimând tot-Vauna mărimea ci în "/,; când.ea ce 
rotundă atunci se va, lua, diametrul ci. Une-ori sc pote 
face comparaţie cu mărimea unor. obiecte pe care le! 
cun6scem deja, în special cu a monedelor. | 

(d) Inclinarea. Când cicatricea are o formă liniară, 
atunci mai ales vom căuta de a da și direcţia ci în ra- 
port cu linia mediană a corpului, adică, se va spune 
dacă, e orizontală, verticală, oblică internă sati externă, 
inainte sai înapoi !). 

e) Natura. Prin natura unci cicatrice înţelegem felul 
leşiunci saii instrumentului care a produso. Când un 

') Oblicitatea se va considera, tot-d'auna de sus în jos. 

71760 | : ş
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instrument e înţepător, cicatricea produsă de cl e puncti- 
formă și abea visibilă,; cele cu instrumentele tăetâre sunt 
liniare ca şi-a rănilor care le-a produs, adică cu mar- 
ginile netede și regulate. 

| O cicatrice stelată, cu colţuri, sati neregulată, in- 
dică un instrument contondent. Cele din jurul ganglio- 
nilor cervicali, sati inguinali, arată de multe ori o in- 
tervenţie chirurgicală. - . | 

Nu trebue a perde din vedere că de multe ori ci- 
catricele făcute cu un instrument contondent pote avea 
tote caracterele uneia făcute cu un instrument tăetor. 
Acesta mai ales în casurile de lovituri aplicate asupra 
capului sa și în alte regiuni, unde pelea vine imediat 
în contact cu o suprafață ossă. . 

Cicatricele produse de o armă cu foc sunt carac- 
terisate prin deprimarea lor mai mult sati mai puțin 
Și prin aderenţa, de părţile profunde. Forma, rotundă o 
găsim mai ales când lovitura a. fost dată de la o mai 
mare distanţă, pe când din contră o formă, neregulată 
precum și încrustarea erbei de puşcă împrejurul ci, 
indică că lovitura, a avut loc de aprâpe. | 

Multe lesiuni patologice lasă în urma, lor diferite 
cicatrice care prin aspectul lor extern precum şi prin 

„sediul ce-l ocupă ne indică bâlele care le-ati dat nascere. 
Ast-fel cele de vărsat, de scroiuri, de antrax, de 

acnee, de vaccin, de sifilis, de ulcere cronice, etc. 
[) Vechimea. In ceia ce privesce vechimea, cicatri- 

celor, diferitele împrejurări prin care ele trec ne opresc 
de a putea să ne pronunțăm tot-d'auna. cu precisiune : 
Expertul, dice Profesorul Tourdes, se va mulțumi nu- 
mai de a, dice că e veche sati recentă. O cicatrice ce la 
început are o culdre roşie sai rosă, din causa unei 
bogate reţele vasculare, devine treptat, cu timpul, de o 
culore alhbici6să, sidefie, în urma disparițiunei vaselor. 
Timpul după care o cicatrice numai pote fi considerată, 
ca, recentă, diferă după autori ; ast-fel se admite că după 
câte-va săptămâni sati luni (Tourdes 3 luni) o cicatrice
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recentă pergendu-și roșşâţa, începe a [i considerată ca, 
veche. 

Ca consecință, medico-judeciară a vezhimei unci 
cicatrice precum şi a provenienței ei, putem cita ur- 
mătorul cas al Prof. Lacassagne. D-sa fusese însărcinat 
să examineze o rană de la mâna stângă a unui individ 
ce era arestat pentru furt de cărbuni şi abus de încre- 

dere. Martorii declaraseră că văzuse o rană sângerândă 
la mâna stângă ; ori, inculpatul pretindea, că, cicatricea 

pe care o avea a fost făcută cu 1 an mai nainte și că 
era resultatul tăerei cu un briceag. Judecătorul puse 
atunci întrebarea expertului, să determine data acestei 

răniri. La examinarea acestuia se constată o cicatrice 
acoperită cu o crustă şi pigmentată cu negru, la una, 

„din extremităţile sale. Nu mai departe de ca se găsiră, 
2 mici puncte negre care nu eraii de cât incrustaţiuni 

de cărbune. Conclusiunile fură că, data rănei era aprope 
de 2 luni, ea coincidea cu data furtului de cărbuni, şi 

acuzatul recunoscu în urmă, că ca, fusese făcută în con- 
dițiunile indicate mai sus. 

Cu timpul o cicatrice pote deveni mat mică şi une 
ori chiar invidibilă. Ele ati une-ori tendința de a se re- 

tracta devenind mai mici. Durata retracţiunei pote 
merge până la 2 ani. | 

Altă dată, din contra, o.cicatrice pte lua parte la 
crescerea generală a corpului, cum e de ex. la copii, 
devenind mai mare. | 

Când o cicatrice e mică, lineară, şi se găsesce mai 

ales într'o regiune unde ţ&sutul e format din elemente 
cu tendinţa la proliferare, cum e de ex. pielea, unde 
țăsutul epitelial se poate reproduce la loc, ca, poate să 
dispară sati să facă dificilă distingerea, țăsutului cica- 
tricial de cel normal. Microscopul, în casurile acestea, 
dificile, şi mai ales pe cadavru, pste să ne spue cu mai 
multă precisiune, dacă, o cicatrice e veche sati recentă, 

pe baza țesutului cicatricial. "Țesutul conjunctiv al unci 
cicatrice recente ce ce format la început de un ţăsut de
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granulațiune, diferă forte mult de țesutul conjunctiv 
normal, după cum de asemenca diferă şi de cel dintr'o 
cicatrice veche, carc arc o structură fârte densă. 

Pentru examinarea unei cicatrice, atunci când ea 
„e puţin aparentă, se recomandă de a. freca, regiunea 
pe care ca, sc găsesce, sai de a produce prin vre-un 
mijloc Gre-care, cum de ex. prin o legătură, conges- 
tiunca, părţei pe care ca se găsesce. Cicatricea, după 
cum am văgut mai sus, fiind lipsită cu totul de vase, 
nu ia, parte la colorarea în roș a acelei regiuni. 

Complectăm acest studiii al cicatricelor, reprodu- 
când interesantele conclusiuni din tesa D-lui Dr. Ale- - 
xandre Vialette, — conclusiuni ce privese aprope tote 
cestiunile medico-legale ce se pot pune cu privire la 
cicatrice. 

Dr, ALEXANDRE VIALETTE 

DESPRE CICATRICE DIN PUNCTUL DE VEDERE MEDICO-LEGAL 

Conclusiuni 

Din punctu! de vedere etnic, cicatricele voluntare 
sunt în raport direct cu civilisațiunea popărelor. Rare 
și accidentale la naţiunile civilisate, cele sunt din contră 
frequente şi cu bună-voe la poporele puţin civilisate, 
primitive, unde sunt, ca Şi tatuajele spre exemplu, un 
mijloc de a comunica, şi de a materialisa gândirile lor. 
Superstiţia, ignoranța, vanitatea, care predomină la 
aceste popore, ne daii causele originci şi a, gencralisărei 
obiceiurilor, cari în tot-dVauna ascmănătâre, saii cu 6re- 
care deosebire, se întâlnesc cu toate acestea la, popore 
cari nai avut nici un raport între ele. 

Ele sunt resultatul instincturilor cari manifestă ac-
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țiunea lor întrun mod general și continui asupra ac- 

telor individilor, neputând cşi din :aceste obiceiuri de 
cât prin progresul intelectual şi moral. 

Cicatricea este indelebilă, ea păstrează chiar după 
ani particularităţi de formă, de aspect de coloraţiune, 
care permit de a deduce causa ei. 

Ori-ce cicatrice este expresiunea causei vulnerante 
ba şi mai mult, am vădut că se putea determina în 

Gre-cari limite, epoca de când sa produs cicatrisarea 

unci răni. Am împărțit cicatricele în recente, cele de 
un roş mai mult sati mai puţin violet şi în cicatrice 
“vechi care sunt albe-vinete. 

Graţie acestor trei caractere, cle ocupă un loc a 
„parte ca semn de identitate. Cicatricea, nu este un simplu . 
semn indelebil, ca permite afară de acestea să se do- 
vedescă un fapt în existenţa unui acusat, de a recon- 
stitui circumstanţele unui eveniment. Tot ast-fel ca este 

de o mare importanţă din punctul de vedere medico- 
legal: fie că ar fi vorba de a stabili indentitatea unor 
individi dispăruţi de mult, fie din contră că ar fi să se 

combată sati să se dovedescă pe aceia a unui acuzat, 

de a reconstrui circumstanțele unui eveniment. Tot 

ast-fel ea este de o mare însemnătate din punctul de 
vedere medico-legal. Fie că ar fi vorba de a stabili 
identitatea unor indivici dispăruţi de mult, fie din contră, 
că ar trebui combătut saii dovedit aceia a unui acuzat. 

Cicatricele mai fac încă parte din medicina ju- 
diciară, ca aprecieri a gravităţei rănilor. O cicatrice 
pote fi aderentă și să jeneze mișcările; ore cari cica- 
trici viciose- aduc perderea unui membru, unui organ; 

ele pot deveni o gravitate particulară, posiţiunei sociale 
a individului; de asemenea, o rană e cicatrisată numai 
atunci când medicul expert va putea judeca asupra 
turburărilor funcţionale cari pot resulta din ca. 

Din aceste două circumstanţe medico-legale resultă 
două consecinţe: Sa 

1) Ori-ce cicatrice -va trebui examinată cu cez
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mai mare grijă, va trebui să se noteze tote caracterile 
particulare, de formă și situaţiune, Numai graţie acestei 
exactiţăți în descrierea cicatricelor (procedeul lui A 
Bertillon) ele vor avea o valâre reală, în semnalimente. 

2) Medicul legist va trebui să aștepte până să se 
pronunțe asupra gravităţei uncă răni, pentru ca, lucrarea 
cicatrisărci să fic terminată, pentru a puleca constata 
turburarea ce o va aduce după sine în funcționarea, 
unuj organ, fără a uita particularităţile pe care 6re-cari 
condițiuni patologice, hygienice saă speciale regiunei 
atinse, le-ar putea, imprima. cicatrizărei. 

Tatuajul 

Inţelegem prin tatuaj introducerea sub epiderm a 
materiilor colorante vegetale sati minerale, cu scopul 
de a, produce desenuri variate ce persistă mult timp în 
urmă, 

Tatuajul prin răspândirea lui atât de mult în stratul 
de jos al populaţiunei, cum: meseriași, militari, masri- 

„nari, condamnaţi, etc., pote veni în ajutorul justiţiei, a, medicinei legale in ceea ce privesce identitatea. Prin 
ajutorul lui putem până la un punct re care stabili 
identitatea unui individ, precum și a recunosce țara, ocupațiunea şi principalele evenimente din viața indi- vidului. Aceleași aplicațiuni le pote avea, și asupra ca- davrelor. Pentru medicul legist tatuajul este nu numai un semn de identitate, ci el pote să ne arate mediul social unde individul a trăit, el pâte să ne dea preţiose „lămuriri asupra gusturilor preferate, intrun cuvint el pote.să ne arate saii să ne facă a recunosce starea sa, sufleiescă. Tatuajul ca scop e de mai multe feluri : 

„IL. Tatuajul estetic. La început omul primitiv, pentru a se face frumos, sa tatuat, apoi puţin câte puţin, el a
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servit a caracterisa o clasă, un somn de nobleță, sati 
„o distincţiune între membrii unoi aceleași familii, ete. 

II. Tatuaj cu scop terapeutic. In acest cas el e re- 
presentat mai mult prin arsuri. Ast-fel. în Asia, popoa- 
rele din Casmir și Baltistan practică pe copii lor încă 
de la vârsta de 5—6 o arsură ce ocupă saii centrul 
frunţei, saii vertextul, tâmplele şi alte regiuni, acesta 
cu scop de a preserva, copii de bolele epidemice. 

Din următârele figuri împrumutate din lucrarea 
D-lui ioaugquent 1) se pote vedea diferitele desenuri ale 
acestui tatuaj si care c făcut cu scopul de a vindeca 
diferitele bole. 

--
,    

Fig. 3. 

Figura 36 și 37 represintă tatuajul făcut la închee- 
turi pentru reumatism. 

II. Tatuaj în scop religios, 1 găsim la popsrele din 
„cele alte continente și mai ales la preoţi aparţinend dite- 

ritelor rituri. La Ebrei si Turci tatuajul e cu totul în 
oposiţie cu preceptele religiunei lor. 

IV. Tatuaj în scop r&sboinic. La un mare număr de 
popore omul destinat războiului avea un sistem special de 

  

) Dr. Fouquel. 'Tatuaj medical la Egipţieni și antichitate și 
epoca actuală.
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tatuat. Aceşti omeni sunt destinaţi a da prin presența 
tatuajurilor lor, o fisionomie teribilă și a inspira frică ina- 
micilor; ast-fel erati hordele lui Atila, care aveai foțele 
acoperite de cicatrice profunde. 

V. Tatuajul triburilor. EL cavacteriseză câte odată. 
diferitele triburi, așa în Algeria anumite triburi pârtă o 
cruce pe frunte sati alte 2 dungi pe aripa dreptă a na- 
sului. 

Tot în Africa e aplicat asupra sclavilor care aii 
pe obraz, umer sai braţ marca, particulară a proprie- 
tarului sti. Cum însă sclavul pote în viaţa sa trece 
de la un proprietar la altul, ajunge ca la cel dântâiă 
tatuaj să se adauge marca celui al II-lea proprietar, 
putându-se ast-fel vedea cam de câte oria fost vindut. 

VI. Tatuajul profesional. Acest mod de tatuaj are o 
mare importanţă din punctul de vedere medico-legal. EI e 
forte mult r&spândit în Europa și constitue un fărte bun 
semn pentru identitate. Nu facem de cât a'l cita aci 
remânând de a ne ocupa mai pe larg la capitolul res- 
pectiv. Acest obiceiii "1 găsim şi la alţi individi de prin 
Asia a căror. meserie e de a pescui bureți, corali și al 
căror corp e acoperit în totalitate cu tatuagiuri cu scop 
de a speria, pescii cari se daii la meni. 

VII. Tatuajul aparț inend societăţilor. Diteritele socie- 
tăți secrete adoptă un sistem de ornamentaţie specială 
fie-căreia. Asemenea societăţi există şi.adi în Europa cum 
sunt unele din cele francmasonice. 

VII. Tafuajurile familiare. Câte odată tatuajul a 
servit între familii de a, distinge copii unii de alţii. Acest 
mijloc ?] găsim nu numai la poperele din cele alte con- 
tinente dar chiar și pe al nostru: 

Ast-fel Românii din Macedonia tatuati copiilor la 
antebraţe saii mâni câte o cruce pentru a sei că sunt 
creștini, precum şi numele lor din causa obiceiului ce 
aveaii Turcii de a" omori pe stradă. 

Tatuajul mai pote fi întrebuințat în medicină pen- 
tru verificarea unor lesiuni, asupra cărora nu se putea



121. 

pune cu siguranță diagnosticul. Se scie de ex. greu- 
tatea pe care o încercă chirugul în unele casuri pentru 
diagnosticarea, unor fracturi a colului femoral, sati luxa- 
țiunia coxo-femorală, ete. Ast-tel pe timpul frecuentărei 
nostre a clinicei Pofesorului Severeanu, presentndu-se 
tocmai un cas de factura colului la un bătrân de vre-o 
80 ani și asupra căruia eminentul nostru chirug nu era 
sigur de diagnostic, am propus și am obținut voe dea 
tatua, în dreptul lesiunei bănuite cuvintele «/ractura-ro- 
lului» (fig. 38) cu scopul ca individul care cra un om 
de jos, murind şi gășindu-se pe vre'o masă de autopsie 
a vre unui spital să sc potă verifica diagnosticul. Sur- 
prinderea nostră fu mare, când după 5 ani indivi- 
dul fu găsit de noi pe masa de autopsie a Moreei, 
cu care ocaşie am putut constata cea mai tipică fractură 
a colului, după cum se pote vedea în alăturata figură 39. 

Procedeul operator. — Procedcurile întrebuințate 
pentru facerea, tatuajurilor citate până aci: diferă forte 
mult între ele. Printre aceste putem cita cel: prin 
înțepături, prin sacrilicare, prin cicatrice, prin ulcera- 
țiuni, arsuri, tatuajuri sub-epidermice și mixte. Proce- 
deul prin înţepături e cel mai răspândit pe suprafața 
p&mântului şi este aprope singurul care sa propaaat zi 
persistă și adi in Iuropa. Acest procedeii cuprinde: in- 
strumentul, coldrea și operaţiunea. 

a) Intrumentul. Acest instrument e forte simplu si 
constă dintrun bă, analog cu al unui toc de scris sati 
creion în care,la una din extremităţi după ce mai întâi 
a fost crăpat, se întroduce şi se fix6ză cu o sforă 2-3 
ace (fig. 40). Extremităţile din afară a acelor nu sunt tote 
la acelaș nivel; din contră sunt aşedate oblic, cu scopul 
ca operatorul săși rezeme mâna mai bine şi de-a urma 
cu mai multă preciziune desemnul. Une ori instrumentul, 
conţine numai un ac sati e înlocuit cu un toc cu peniță. 
Câte odată instrumentul e înlocuit cu un singur ac ce
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are în gaură o aţă, înmuiată în materia cvlorantă şi care 
ac se introduce sub cpiderm ca şi când am c6se. 

FRAL TURA 
COLULUI 

  

Fig. 99, 

  

    
  

  

  

          

Tiz. 3, 

  

  

D) Materia colorantă. Următorea, listă reprezintă mai 
tote materiile colorante ce ai sarvit sati care servă și
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adi la facerea tatuajului. Ast-fel sunt: Cârbanele pisat, 
cernelă de ori-ce culore, cinabrul, iurba de puscă, negru 
de fun, funingine, sineală albastră, cenuse de figară, 
zarul, precum și sînele, ctc. 

Acesle culori mai tot-MVauna sunt amestecate cu 
un lichid ce constă din alcool sub ori ce formă (ţuică, 
rachit) apă, urină, bilă, ete. 

Or care ar fi materia colorantă din cele descrise 

mai sus, colGrea tatuajului se reduce la una din urmă- 
torele 3 și anume: neagră, albastră și roşie. Cele albastre 

sunt cele mai frequente, cele roşii sunt cele mai rari. 

Se citeză casuri şi de alte culori afară de cele de 

mai sus. Asa sunt tatuori de profesiune, artişti adevăraţi * 
cari daii tatuajurilor un număr variabil de culori, ca 
galben, verde, negru, alb. Un profesionist din Londra 

spune că tatuajurile sale, representând brățări făcute 

cu diferite culori, imitatii forte bine de la distanță pie- 
trele de la o brățară. 

C) Technica operatăre. După alegerea, fiaurci pe care 

voesce să o represinte tatuajul precum si a regiunci 
corpului unde are să vic, cei ce nu sunt îndestul stă- 
pâni pe arta desemnului o desemneză mai ânteiă. Alţi 

pentru a'l executa cu mai multă artă "1 desemnâză pe - 
o hârtie și apoi găurind cu acul conturul desemnului, 
formeză un fel de tabloii sati tapet, pe care aplicându-] 
pe piele "1 îvccă pe dasupra cu grafit sati cu o materie 
coloranlă ce străbate prin găuri şi ajunge a colora 
pielea. | | i 

In urmă, cu intrumentul descris și înmuiat într*o 

culore, începe a sgâria sati a înţepa desemnul până la 
-complecta lui colorare, fără a face să iasă sânge. Un 
bun operator scie că tatuajul nu reusesce când prin 

sgârâiturile făcute, sângele %ă face apariţiunea, la exte- 
vior. De aceia, acul introdus oblic în epiderm nu trebue 
să intre mai mult de 14 mm. în piele pe care trebue a 
avea, grijă să o intindem pentru a evita durerea. Un 
alt procedeii ce se usiteză de asemenea, însă mai rar
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e cel numit sub-epidermic. Acest mod de tatuaj constă 
în a introduce un fir de aţă lung prin ajutorul unui 
ac sub-epiderm, după ce mai întâi a fost uns cu o 
materie grasă, cum de ex. ulei de peste, amestecat cu. 
negru de fum. introducerea se face de obiceiii în stratul 
superficial al epidermului căci dacă se întroduce numai 
sub epiderm tatuajul riscă a se sterge prin primineala 
neîncetată a epidermului. 

Acest procedeii se execută după ce sa tras pe piele 
cu creionul forma ce trebue să o aibă tatuajul și care 
în general constă din nisce ornamentaţiuni simple ca 
linii paralele curbe, cruci, stele, etc. Acest procedeti a, 
fost găsit întrebuințat de curând la noi la, 2 prostituate. 

Tatuajul din punct de vedere medico-legal. — Ta- 
tuajul.e un semn de indentitate individual, preţios a'l 
căuta nu numai pe viii ci și pe cadavre. EI pâte să ne 
dea după natura, şi locul unde se găsesce noţiuni im- 
portante și câte odată decisive asupra condiţiunilor so- 
ciale, virsta, sexul, naționalitatea, gustul şi mai ales 
profesiunea, actuală sati anteridră a, persâbelor tatuate. 
Medicul-legist pote găsi în tatuaj un indiciu de recidivă 
sai condamnare, mai ales dacă "1 constată la un indi- 
vid ce nu e marinar sati militar. El trebue a trage fol6se 
din tote acestea. Dacă cicatricele sunt câte odată semne 
preţiose după aspect şi locul lor, permiţendu-ne cel 
mult a recun6sce circumstanţele unui eveniment, tatua- 
jul din contra prin varietatea și numărul ne arată 
adesea, stadiurile vieței unui individ și câte odată natura. 
sa morală. — Sunt, cum le numesce Profesorul Lacas- 
sagne cicatrice xorbitore. 
„In medicina legală nu există un mai bun semn 

de indentitate prin caracterul permanenței, al duratei 
şi al dificultăţei de al face să dispară ca tatuajul. 

Din punctul de vedere medico-legal trebue a studia, 
influenţa vîrstei, sexului, profesiunele, apoi valârea, lor 
medico-legală după locul unde sunt aședate, caracterele | 
lor exteridre și în urmă schimbările survenite tatuaju-
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lui, tatuajurile involuntare sati accidentale, și tatuajurile 
pe cadavre. 

1. Virsta. — "Tatuajul aparţine tutulor virstelor, 
ia” facerea lor nu ce fixată la o anumită etate, acesta 
depindend de scopul lor, de obiceiurile poporului, de 
aplicaţiuni individuale, de gradul de cultură, de ocu- 

paţiuni, mediu, etc. 
După D-nii Lacassagne și Lombroso executarea tatua- 

“jurilor la o virstă tînără aparţine criminalilor care se 

disting prin acestă precocitate. In cât privesce ţara nostră 

ele nu ai fost găsite la o vîrstă mai tînără de 15 ani. 

La Românii din Macedonia, după cum am mai 

spus, există obiceiul de a tatua copii mici cu .0 cruce 

sa inițialele numelui copilului pentru a-i recundsce. 

Acest obicciii care nu există la noi e destul de întins 

în alte părți. Profesorul Lacassagne citâză următorul cas: 

O tinără femce elegant îmbrăcată sa presentat într”o 

s6ră împreună cu un copil la un hotel cerând o ca- 

meră. A doua di dimincța, un servitor atras de ţipetele 

copilului intră înauntru. El găsi pe masă un bilet pe 

care scria: «Prefer maă curând a te abandona de cât a 

te omori. Mai târdiii tu cei purta un nume pe care nu 

ţi-l pot da adi». Micul copil purta pe braţul drept un 

tatuaj ce represinta un «zuav». De la 40 ani în sus ta- 

tuajul e mai rar pote din causă că virsta, experienţa, 
și reflexiunca imprimă, vietei o direcţie mai bună. 

2. Sexul. — In general tatuajurile se găsesc la băr- 
baţi, cu tâte acestea unele femei în scopul cochetăriei 
'si fac pe obraz mai multe «aluniţe», acesta cu deosebire 

la prostituate şi ţigănci. Din 400 prostituate examinate 

de noi la 28 am găsit tatuate aluniţe pe obraz. 

3. Profesiunea. — Din punctul de vedere profesional 
tatuajul a jucat şi jocă un rol considerabil în identitate. 
Dacă în alte ţări ele sunt fârte mult respândite, la noi 
în ţară însă asemenea tatuajuri sunt forte puţine. Un 
mare număr de meseriași 'și tatuază pe ci monograma 

sati emblema meseriei lor.



4. Regiunile ocupate de tatuaj. — Locul ocupat de 
tatuajuri merită de a fi studiate nu numai din punctul 
de vedere medico-legal dar și al psiehologici şi al an- 
tropologici criminale. 

Antebraţele sunt de obiceiti locurile cele mai de 
predilecţiune ale tatuajurilor. In ceea ce privesce faţa 
ea c fârte rar, cu excepţie, alunele de la prostituate. 
| Suprafeţele mai întinse ale corpului cum e pieptul, 
sunt păstrate pentru tatuajuri mai mari, mai compli-" 
cate, ast-fel sunt tatuajurile din fig. 41 şi 42 ce represintă 
“pe M.M. L.L. Regele și Regina, ce aii fost găsite pe 
pieptul unui deţinut. - 

Apoi vin membrele inferidre. Unii, cum sunt cei 
ce se expun în public, sati a căror meserie cde a 
tatua, aii corpul de sus până jos acoperit cu tatuajuri 
și acesta mai ales la acesti din urmă, care adesea se 
desbracă pentru ca clientul săi alegă unul ca dintrun 
album. 

In' general unde civilisaţia e mai mare, acolo con- 
rupţia și perversitatea e mai în flâre. Asa sunt casuri 
numerose unde tatuajul ocupă abdomenul, organele ge- 
nitale și fesele, tatuajuri ce constă mai -tot-de-una din 
subiecte și inscripţiuni pornogralice precum: 

Robinet d'amour; Plaisir des dames; Venez, mes dames, 
au robinet d'amour”; Elle pense & moi, etc. | 

Asemenea tatuajuri sunt forte rar la noi. Fig. 53, 
54%, 55, represintă specimene din colecţia nestră. 

5. Caracterele exteri6re ale tatuajurilor. — Sub acest 
titlu trebue să inţelegem următârele două lucruri: data, 
desenul, reproducerea și clasificarea lor. 

4) Data. Asupra timpului de când un tatuaj este 
făcut e forte grei de a ne-pronunţa, căci dacă de la 
începutul executărei unui tatuaj până la complecta lui 
fixare pe piele, trece un timp de o septămână, timp 
în care am putea să ne pronunțăm că e recent, apoi 
de la acâstă dată în sus, când e bine fixat, vechimea 
lui e imposibil de determinat.



Unele substanţe colorante întrebuințate, ati propric- 
tatea de a irita pielea, în cât eritemul și inflamaţia 
din jurul tatuajului, câte odată pâte ţine și o lună. 

V) Desemnul. Aruncându-se de cine-va o privire 
asupra unei colecțiuni de tatuajuri, rămâne uimit de 
„modul cum aceste desemnuri sunt representate. De multe 

ori departe de a da seriositatea subiectului ce vrea să 
represinte, din contra îl caricatureză și acâsta fără vre-o . 
intenţie rea din partea autorului. Majoritatea acestor 
desemnuri fiind făcute de individi lipsiţi de talentul de 
a desemna, nu ne putem astepta la mai mult din partea 
lor. In centrele mai mari însă, unde există vr'un pro- 
fesionist, ele sunt lucrate cu ore-care artă, lăsând să se 
vadă în ele noţiunea de desemn și gust. 

__€) Mijlocele de reproducere ale tatuajului. Pentru re- 

producerea tatuajului de pe pielea unui individ, ne ser- 
vim de următorele procedee: dacă tatuajul e de culore 
nâgră cl pote [i reprodus cât se pote ile fidel prin fo- 
tografie; cum însă în majoritate, ele sunt albastre sati roșii, 

culori ce nu pot fi bine reproduse prin fotografie, atunci 
ne servim de calchiere. Pentru aceia cu ajutorul unci 
hârtii transparente aplicate Vasupra lui şi urmând cu 
ercionul' conturul desemnului, vom reuși de al repro- 
duce exact și în acciași mărime. Cei dotați cu talentul 
desemnului, pot al reproduce direct și exact, după na- 

tură. Când voim de a păstra de la, un cadavru un ta- 
tuaj cu piele cu tot, atunci procedăm în modul următor: 
mai întâiti de tote înscricm tatuajul într'un pătrat, prin 
ajutorul unui creion dermograt sai cornelă. Măsurăm 
apoi laturile pătratului şi după aceia, disecăm pielea. 

“In fine cu ajutorul unor ţinte o întindem pe o scândură 
subţire căutând ai -da, aceiași mărime și formă, pe care 
a avuto patratul la început când am disecat-o. Pielea 
ast-fel întinsă o întroducem într'o soluţie de formol 5 
sati 10%, sati o lăsăm afară la aer câte-va dile pentru 

a se pergamenta. 
d) Clasificarea tatuajurilor. Căutând de a da o cla-
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sificare, nu am putea găsi.0o alta mai bună de cât aceia 
a Profesorului Lacassagne, adoptată de mai toți autorii 
şi în care tatuajurile sunt împărțite în următărele 7 
clasc: | - 

i. Embleme patriotice și religi6se fig. 41, 42, 43, 
41 și 45. 

2, » profesionale fig. 46, 47. 
3. » inscripțiurii fig. 48. 
4 » militare fig. 4). 
d, » amorose și erotice fig. 50; 51, 52, 53 

51 și 55. 
6. » metafore fig. 56. 
1 » fantastice şi istorice fig. 57 și 58. 
Modificările aduse tatuajurilor. — Urmele tatuajurilor 

nu sunt tot-dVauna neperitore: sunt unele care se sterg 
fără ca să [ie posibil de a fixa limita duratei. Dispariţia 
lor se găsesce după t6tă probabilitatea, in raport cu 
profundimea înțepăturilor, natura materiei colorante în- 
trebuințate, în fixarea mai mult sati mai puţin a ci în 
“părţile tatuate. Pentru Tardieu nu vechimea tatuajului 
este causa dispariţiei lui, ci mai ales protunditatea in- 
crustaţiunci și mai ales natura materiei colorante; de 
asemenea după Prof. Lacassane natura, substanţei ar 
avea un rol mai important de cât adincimea ințepătu- 
rilor. Din punctul de vedere al modificărilor pe care le 
pote suferi tatuajul, le împărțim în: fatuajuri dispirute, 
sterse, substiluile, simulate și tatuajuri ascinulend sait 
mascând cicatrice sai alte modificări ale pielei. 

Dintre tote substanţele întrebuințate, cernela de 
China, este fiiră îndoială accea care nu se sterge nici 
„odată, pe când vermillonul este cel mai puţin resistent. 
Trebue a menţiona şi albastrul de Prusia ce e fărte r&- 
pândit în Germania și care după un iimp își perde cu- 
lorea, sa închisă, devenind mai târdiii mult mai deschis. 

Când o causă patologică accidentală, precum şi pu- 
trefacția modifică starea pielei, tatuajurile suferă, si ele 
schimbări, în cât abia pot fi recunoscute; ast-fel se în-
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Fig. 5$. Acest tatuaj represintă pe Minai-Vilâzu.
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tâmplă când aceste părţi sunt sediul a vre-unui emfisem, 
oedem saii când pielea e umflată şi macerată ca la înc- 
caţi. Când ain contra pielea e sbârcită, cum de exem- 
plu la Gmeni slabi sai la, bătrâni, trebue pentru a avea 
o idee exactă de tatuaj, a întinde pielea, adică de a o 
pune în condiţiunile în care se găsca când: tatuajul a : 
fost făcut. 

MijlOcele de a face să dispară un tatuaj. — La 10 
Septembrie 1849, se găsi în apropierea Berlinului cada- 
vrul 'unui om, al cărui cap era cu totul separat de 
corp, şi alât de desfigurat în cât cra imposibil de re- 
cunoscut. Se credea că individul asasinat era un 6re-: 
care G. Ebermann și că fusese omorit de individul 
Schall.. Rămase a se stabili că dacă cadavrul era acel 
al lui Ebermann, Schall era omoritorul și deci inocenţa 
sati culpabilitatea acestui om era, legată de stabilirea 

. identităței. — Un martor afirmă că Ebermanu avea pe 
antebraţul stâng un tatuaj de culdre roșie, representând 
o inimă şi literile I. E., pe când alţi martori între cari 
şi medicul ce examină cadavrul, diceaii că nu aiă vă&dut 
nici un tatuaj. Se pune atunci medicului legist între- 
Darea: dacă tatuajul ar fi ezistat, ar fi putut dispare? 
Un expert răspunde că tatuajurile bine făcute nu dispar 
nici odată, iar alţii nu îndrăsniră a se pronunţa. Casper, 
medicul legist care fu însărcinat cu resolvarea acestoi 
chestiuni şi care nu avea.pe atunci documente satisfă- 
către pentru a răspunde, conchide că la Ebermann 
tatuajul putuse forte bine să dispară, asa în cât Schall a 
trebuit să fie condamnat la mârte. 

Citarăm acest exemplu pentru că de -cl se legă 
aprope tot istoricul mijlâcelor de a face să dispară un 
tatuaj. Acest cas a făcut aşa mare sgomot în cât nu- 
mer6se lucrări ca ale lui: /utin, Tardieu, Berchon, Variot, 
Perent, . Duchâtelet şi alţii în care se expuneati diferite 
procedeuri pentru dispariţiunea tatuajurilor nu încetară 
de a-şi face apariţia. 

De la început trebue a mărturisi că un procedei
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prin ajutorul căreia să facem să dispară un tatuaj 
fără ca să nu lase în locui vre-un alt semn nu există. 
Tote mijlâcele întrebuințate fac să r&mâie în urma lui 
o cicatrice destul de aparentă, care disimul6ză tatuajul, 
cicatrice care din punctul de vedere medico-legal devine 
un semn de identifate tot aşa de indiscutabil ca și în- 

săși tatuajul. Mai tote procedeurile se reduc la intre- 
buinţarea, de substanţe caustice, fie sub formă de po- 
medi, fie licide, substanţe prin ajutorul cărora epider- 
mul distrugendu-sc ridică impreună cu cl şi tatuajul. 
Următorele procedee ati fost întrebuințate de diferiţi 
experţi: 

1. Se reincepe înțepăturile pe desenul tatuajului 
după ce acele ati fost imbibate cu acid sulfuric hidratat 
(fără a faco să iasă sânge). In loc de acid sulfuric se 
pote întrebuința, acidul clorhidric, azotic sati oxalic. 

2. Se extrage cu acul prin înțepături, materia co- 
lorată întocmai după cum se face extragerea ierbci de 
puscă din rănile cu armele cu foc. 

3. Procedeul Variot (tanin şi nitrat de argint) Se 
varsă peste părţile tatuate o soluţie de tanin concentrat 

si apoi cu ajutorul acelor înțepăm ca şi când am voi. 

să facem un tatuaj. Se întroduce ast-fel o cantitate de 
tanin în părţile superficiale ale dermului. După acccia 
dăm cu creionul de nitrat de argint peste conturul ta- 
tuajului, lăsăm cea soluţiunea să lucreze puţin asupra 
dermului și epidermului până când tatuajul apare nc- 
gru închis si în urmă spălăm. După 3—4 dile părțlie 
tatuate iai o colâre negră formând un fel de crustă, 
fărte aderentă de părţile profunde. Aceste cruste, după, . 
14—18 dile se deslipesc spontaneii şi lasă, în loc o ci- 
catrice superficială roșcată care cu timpul devine pu- 
țin aparentă. 

4, Procedeul Tavrdieu. Se aplică în timp de 21 ore 
un strat de pomadă compus. din axonge 2 grame, acid 

acetic 2 grame. A doua di se spală de mai multe ori 
regiunea cu 0 soluţie de potasă caustică 0.10, apă
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100.0. Eritemul merge câte odată până la vesicaţie; în 
dilele următâre se aplică de 4—5 ori o cârpă îmbibată 
în o soluţie de: Apă 100.0; Acid clorhidric 5.0. In urma 
unci ulceraţiuni — după câte-va dile. va rămâne o ci- 
catrice ce persistă mult timp. 

Procedeele citate până aci nu ai dat tot-d'auna : 
resultate positive, şi prin urmare căutarea unuia mai 
bun se împune.!) 

Referitor la cele ce am spus mai sus, ani putea cita 
casul unui artist din Londra, care întrebat de o demnă 
jurnalistă dacă tatuajul se pâte şterge a răspuns: «Pot 
face să dispară desemnurile, îmfrumusețându-le Usor, 
dar când am gravat un tatuaj nu "| mai pot șterge. Am 
vădut frte multe din clientele mele, care avend în dreptul 
inimei lor tatuat numele iubiţilor lor, vencaii să mă 
râge să'l schimb. Tot ce puteam face cra de a pune 
noi iniţiale alături de cele vechi.» 

Tatuajuri transformate sati supra încăreate.— Sunt 
casuri în care'din diferite împrejurări unii individi caută 
de a'şi schimba, tatuajul. Ast-fel: o inscripție care nu”y 
mai place, un portret, numele unci'persâne, ctc., adose- 
ori sunt schimbate în altele. 

Medicul-legist nu trebue a se înşela şi a observa, 
ca în general cu tot adausul celui de al doilea tatuaj, 
cel dintâi încă, se mai pete vedea. Acest obiceiii "] 
găsim mai ales la Gmenii certaţi cu justiţia, pentru care 
tatuajul constitue un semn sigur în urmărirea și sta- 
bilirea, identităţei lor. Un as de cupă, sati de treflă, o 
figură geometrică ca: patrat, dreptunghită sati cerc, un 
arbore stufos, un buchet, frunză de viță sa de palmier, 
ciorchină de strugure, ete. sunt desenuri care ascund sub 
ele pe altele. Ast-fel un corp de femee a fost înlocuit 
cu.0 pansea; un cap de om, acoperit cu un ghiveciii 

  

1) Verdi descrierea altor procedee în lucrarea: «Tatuajurile în 
România» de A. Minovici: -
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avend în el o pansea. Un penis înlocuit cu o nicovală, 

semnele profesionale sunt înlocuite cu flori diverse. 

| De obicciti, aceste tatuajuri sunt intens colorate și 

scamănă mai mult ca nisce pete. 

Patologia tatuajului 

Accidente, complicaţiuni şi consecinţele tatuajului. — 

Primul dintre accidente e durerea care presintă o inten- - 

sitate variată . după condiţiunile în care se face operaţia. 

In Londra, unde tatuajul sa întins în aristocrație, dure- 

rea, e înlăturată prin anestesierea cu cocaină. Că, tatua- 

jul e însoţit de durere şi că acestă durere pote fi căte 

odată forte intensă nu mai încape îndoială. 
Studiul patologiei tatuajurilor pote să se. refere: 

In accidente inflamatorii: ca, roșeţă, ocdem, limfangite, 

inflamaţia ganglionilor, febră etc.; la gangrena pielci 

din regiunea tatuajului, la amputaţia vre unui deget 

saii a mânei;.la mârte (Berchon citează 3 casuri); 

complicațiuni tardive; ca intiamația latentă şi continuă 

a ganglionilor limfatici din causa substanțelor colorante 

acumulate în ci. 
In fine mai putem adăuga cause diverse și con- 

diţiuni operatorii în care intră: 1. Necurăţenia instrumen- 

tului cu.care se practică tatuajul; II. Materiile colorante, 

şi III. Accidente din causa substanţelor topice, ca urină, 

apă cu sare, zemă de tutun, ete. care întrebuințate în 

scop de a potoli durerile şi a grăbi vindecarea, irită și 

dă nascere la accidente. Intre bâlele ce sc pot trasmite, 

sifilisul j6că primul rol. Numerse observaţiuni de acest 
fel abundă în literatura, tatuajurilor. 

Tatuajurile involuntare. Aceste tatuajuri, "si ati im- 

portanța medico-legală din causă că interpretarea, lor 
pâte da nascere la contestaţiuni în expertise. Ele iati 
nascere sati accidental ca : încrustaţiunile ierbei de puşcă 

sati a vesicătorilor, etc. în urma unsi explosiuni, saii în
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urma exercitărei unei meserii cum sunt cei ce lucreză 
în minele de cărbuni, ete. Dintre acestea, cele cu iarbă 

„de pușcă sunt cele mai importante, ele permiţendu-ne 
„dea determina distanţa, și direcţiunea descărcărei armei. 
Ast-fel din experienţele Dr. Poix ') distanţa de la care 
lovitura, a, fost trasă pote fi determinată pentru revol- 
vere de calibru superior (11—9 mm.) până la 1m. sat 
80 cm.; iar pentru revolverele calibru mie (7—5 mm.) 
până la 45 cm. Direcţiunea în care lovitura a: fost dată 
pote fi determinată pentru revolverele de calibru su- 
perior până la 25—30 cm., pentru cele cu calibru infe- 
rior până la 10—15 cm. 

Examenul tatuajelor la cadavre. — Ca şi la omul 
viă, tatuajul pe cadavru pete fi privit cam din aceleaşi 
puncte de vedere, însă în acest din urmă cas ele şi ati 
importanţa lor mai ales din punctul de vedere al identităței 
Pe un cadavru prâspăt tatuajul se distinge forte bine fără 

“a suferi nici o modificare. La cele înecate însă, dacă la 
început din causa umflărei tegumentului apar mai vizi- 
bile, mai târdiii când circulaţia, postumă a, început, adică 
când coloraţia, verdue a pielei şi arborisaţiunea vascu- 
lară ati început, imaginea tatuajului abia se mai observă. 
In casul acesta o secţiune microscopică a, pielei din locul 
bănuit pote a ne lumina. E cunoscut de asemenea că 
ganglionii regiunei vecine, conţin în interiorul lor păr- 
ticele din substanța colorantă, identică cu ceea .care se 
găsesce și în tatuaj şi ceea ce e mai important e că 
acestă localisare a. materiei nu se face de cât forte în- 
cet, așa că la un tatuaj recent nu găsim ganglionii tot- 
dauna, colorați; ceva mai mult, contrar unor autori, 
dice Virchow, «nu se vede nici odată că, acestă materie 
să trâcă de ganglioni pentru a merge mai departe în- 
trun organ profund.» 
A 

1) Dr. Poiz. Studiu medico-legal asupra plăgilor de întrare 
produse prin revolver. 'Tesa 1855.
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Regulele de expertiză și consecinţele 
medico-judiciare 

Expertisa într'o afacere de tatuaj consistă în de- 
scrierea, şi luarea desemnului pentru a pune în evidenţă 
identitatea, sa. Dacă tatuajul e bine făcut, lisibil, de- 

scrierea. desemnului lui va fi forte usor. In cas însă 
când e nevoe de a presenta tatuajul magistraţilor sai 

juraţilor, atunci procedeul pe care "l-am descris și re- 
comandat de Profesorul Lacassagne va fi suficient. De 
asemenea . fotografierea, pote fi utilisată cu ;succes une 
ori. Greutatea e mai mare, când tatuajul a suferit o 
suprapunere. 

Dacă e vechii, sai palid e uşor de al urmări cu 
lupa. In ceca ce privesce virsta tatuajului după vro 
S săptămâni este imposibil de a ne pronunța. 

In cât privesce consecinţele juridice, diferitele pe- 
depse privesc pe cei din a căror nedibăcie aii. resultat 
lesiuni dăunătâre sănătăţei tatuatului. 

Tatuajul la nebuni.—D-l Fevrier recunoscând: ca 

'cause frequente ale tatuajului instinctul de imitare, do- 
rința de a place, trebuinţa de a se împodobi, tinde a, 

considera, aceste sentimente ca porniri către o stare. 
patologică, luându-le în general ca acte ale istericilor, 
nervoşilor, degeneraţilor, întrun cuvânt tatuajul nu 
exercită atracţiunea sa de cât asupra creerilor slabi sa 
de o cam dată desechilibraţi. | 

Existenţa unui raport între simbolul exprimat de 
tatuaj și natura delirului pe care unii autori ai voit 
să-l arate, aprope nu există sati e forte rar.
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Dr. N. MINOVICI 

TATUAJURILE IN ROMÂNIA 

Conclusiuni 

1. Tatuajurile nu intră în obiceiurile poporului 
Român. Ele ai fost importate de străini, şi anume de 
Grec, după cum se vede din statistica nostră. 

2. Ele pot fi făcute prin înţepături, scarificări, in- 
ciziuni, cicatrice, ulcerațiuni, arsuri saii subepidermice 

și mixte. | | 

3. Tatuajul pote fi produs şi întrun mod acciden- 
tal, prin explosia unei aime sati provenind din exer- 
citarea unci meserii. (Tatuajuri involuntare). 

4. Tatuajul pote fi întrebuințat în scop estetic, the- : 
rapeutic sai medical, religios, resboinic, profesional, fa- 
miliar, etc. 

5. Tatuajul servă la stabilirea identităţei atât ace- 
lor vii cât și asupra cadavrelor. In caz însă de dispa- 
riția tatuajului din causa, putrefacţiei, ganglionii limfatici 
vecini vor servi pentru căutarea pigmentului. 

6. De când serviciul identificărei, este stabilit pe 
base ştiinţifice, adică pe anthropometrie, tatuajul ca mij- 
loc de a stabili identitatea a remas pe un al II-a plan. 

. In caz de dispariţia unui tatuaj, prin mijlece 
mecanice, chimice, cicatricele lăsate în urmă e un semn 
tot așa bun ca şi tatuajul. 

8. Lesiunile anatomice ale tatuajului stă în derm 
fără a atinge nici epidermul nici părţile profunde ale 
pielei. 

9. Tatuajurile pot fi modificabile. Ele pot dispare



prin acţiuni mecanice, chimice saii lesiuni anatomice 
ale pielei. 

10. De şi actul tatuajului î in cl însusi nu ne pe- 
mite a conchide la o categorie specială de omeni care 
Sar distinge psichologicesce de: cci-lalţi, cu tote acestea 
la noi în ţară cl aparține mai mult deliquenţilor. Din 

10 individi tatuaţi aprâpe 8 trebue să fi fost deţinuţi. 

11. Faptul că un deţinut a fost tatuat, nu indică 

absolut natura sa criminală, după cum absenţa tatua- 
jului mar vorbi în favârea moralităţei şi inocenţei sale. 

12. Frequenţa tatuajurilor la deţinuţi e mai mult 
resultatul causelor exteriore de cât a causelor interne. 

13. Subietele tatuajurilor la criminali nu formeză 
un ce caracteristic, care să se distingă dea individilor 
din cele-lalte clase ale societăţei. 

14. Cea mai mare parte din deţinuţi sunt reci- 
divişti. i 

15. Tatuajul se găsesce forte puţin răspândit la 
alienaţii noştri. Mai tot-d'auna însă, el a fost făcut în 

afară de asi. 

16. Nu există nici un raport la alienaţii noștri în- 
tre simbolul exprimat de tatuaj și delirele lor, de și nu 
excludem posibilitatea existărei unui asemenea raport. 

17. In ceia ce privesce prostituatele la noi ele sunt - 
forte puţin tatuate. 

18, De și tatuajul în cele- Valte țăui se găsesce r&s- 
pândit și în lumea mare, la noi însă, nu sa observat 

de cât forte puţin și care constă în alunele pe obraz 
(Grains de Beautâ). 

19. Imitaţiunea, neocupaţiunca și indemnul opera- 
torilor, alături cu lipsa de cultură a latuatului ati servit 
ca cause la răspândirea tatuajului la noi în ţară.
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Se scie că examenul sistemului osos nu permite 
numai de a reconstitui caracterele generale ale corpului . 
unui individ, ci şi pe acelea a istoriei sale patologice. 
Prin urmare, pe schelet, câte odată mai mult ca pe 
viă, particularităţile de natură patologică ati o mai mare 
valore. Ca, și pe viii ele pot fi congenitale sait doben- 
dite. Printre cele dinteiii cităm hidrocefalia, microcefalia, 
plagiocefalia, scafocefalia, polidactilia, etc., caractere ce 
sunt uşor de diagnosticat. La copiii idioţi, câte odată 
şi la cei bine conformaţi şi născuţi la, termen, găsim 
defecte de osificare la sole craniului, care de multe 
ori pot da nascere la mari erori. Ast-fel se observă, pe 
osele craniului, regiuni, în dreptul cărora 6sele sunt 
subţiri, transparente, în dreptul cărora există chiar per- 
deri de substanţă. Une-ori. se observă în regiunea pa- 
rietalelor şi a occipitalului, crăpături osâse ce m&soră, 
2-—3 cm. lungime, și care sunt datorite unei lipse de 
osificare. 

Tot printre lesiunile congenitale trebue a trece şi pe 
acelea datorite sifilisului ereditar la, noii-născuţi şi care 
sunt caracterisate prin lesiuni profunde ale cartilagelor 
epifisare. Lesiunile os6se dobendite, care lasă urme pe 
schelet, sunt multiple. Cele mai multe sunt datorite trau- 
matismului și bâlelor generale. Când o fractură care. 
sa consolidat a avut loc, atunci avem calusul care ne 
divulgă traumatismul suferit. In lipsă de consolidare, 
avem 0 pseudo-artrosă care se caracteriseză, prin to- 
cirea extremităților os6se, prin subțiimea şi ascuţimea, 
lor, încât-pare că a avut loc o resorbțiune. Une-ori 

„ găsim extremitățile unite printr'un ţesut fibros. In urma 
unci consolidări putem avea de multe ori o scurtare 
de membru. Hutschinson a observat că nici un os nu 
suferă o oprire în desvoltare așa de considerabilă ca 
humerusul, mai ales când traumatismul a, fost aplicat 
la extremitatea superidră, a, epifisei. 

După traumatisme vin apoi lesiunile datorite dife- 
ritelor bâlc, ca, tuberculosa, rahitismul, osteomalacia,
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guta, sifilisul, etc. La adulţi, lesiunile sifilitice le găsim 
de obicciii localisate la cranii, pe osele membrelor, 
coste şi clavicule, unde ating diferite grade, cum de 
exemplu: 6sele sunt mai grele, sunt acoperite de o cu- 
I6re galbenă ca paiul, iar canalul mădular micşorat în 
urma, unei producțiuni os6se centrale. Ingroşarea 6selor 
se vede mai ales la acelea ale basinului şi a omopla- 

„telor. Tot aci trebue a enumăra lesiunile colânei verte- 
brale, ca: cifosa, scoliosa, lordosa, ce pot aduce după 
ele şi deviaţiuni ale basinului, etc. | 

Surditatea de asemenea pâte fi constatată pe schelet. 
Intr'o expertiză făcută de Profesorii M.. Minovici Şi V. 
Babeș, relativ la, scheletul unui individ ce fusese găsit 
ascuns pe câmp, între nisce coceni de porumb, şi care 
nu se scia al cui este, observându-se ambele stânci 
cariate, aii conchis că el aparţine unui individ surd. In 
urma, cercetărilor făcute de autorităţi, s'a putut afla că 
ei aparţine unui surd dintrun sat vecin, care dispăruse 
de câtă-va vreme. i 

Câte-odată, raporturile fisiologice dintre sistemul 
osos și cel muscular, sunt așa de intime, încât o alte-. 
rațiune a unuia aduce după sine și pe a celui-talt. Se. 
scie că crestele os6se ai o desvoltare proporţională 
cu a muschilor. Acest fapt permite, în unele casuri, 
medicului legist, dacă nu a diagnostica, cel puţin de a 
explica anumite turburări funcţionale observate în tim- 
pul vieţei. " 

Arsurile produse asupra 6selor aii o mare impoi- 
tanță în medicina legală. Cu tâte acestea, studiul lor 
care nu constă decât în câte-va observaţiuni a diferi- 
ților autori, lasă încă de dorit. Aceste arsuri le găsim 
maâi ales în urma unor mari incendiuri, precum şi cu . 
ocasia crimelor, atunci când criminalul voind a face 
să dispară cadavrul îi dă foc. In primul cas, acolo unde 

« numerul victimelor dintro familie a putut peri, se pote 
cere medicului legist de a determina ordinea în care 
membrii acelei familii ai încetat din viaţă (cestiuni de
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mostenire. Când osele sunt .supuse la o temperatură 
ridicată, se scie că se produce asupra lor diferite fracturi, 
care aii un aspect particular. Ast-fel se observă pe su- 
prafaţa fracturei un uşor grad de. arsură, iar pe 6sele 
late, care devin mai subţiri, se întâmplă unc-ori să se 
producă pe ele 6re-cari crăpături ce îşi ati locul numai 
pe una din tablele osului şi mai rar pe amândouă. Unii - 
autori aii observat pe craniurile arse, găuri identice cu 
acele făcute cu 'o armă do foc. Acestor găuri, Prof. 
Hottman le-a dat aceeași interpretare că și Siâbold, care 
admite că substanța osesă devenind în acele regiuni ca 
0 cocă, cedeză uşor sub acţiunea, vaporilor ce iati nas- 
cere în cutia cranienă din causa substanței cerebeale. 
Printre resturile de schelet ce resistă mai mult arsu- 
rilor, sunt dinţii care r&mân albi chiar la o temperatură 
ridicată. 

Inainte de incheerea acestui capitol, vom căuta 
de a r&epunde pe scurt la următorele trei întrebări, ce 
sunt aprope nelipsite dintre cele puse de magistrați 
medicului însărcinat cu examenul 6selor, şi anume: 

1. Osele găsite sunt de om sati de animale? 
2. Osele aparţin unui singur individ ? 
3. Care e data îngropărei saii a morţei ? 
Prima întrebare. — Confusiunea între 6sele de om 

şi cele de animale cste aprâpe cu neputinţă de și Sali 
observat câte-va erori. Aceste eroi nu se întâmplă 
decât când osele şunt examinate cu puţină atenţiune 
şi mai ales când aparţin vre-unui animal domestic 
ca pui de găină sati alte pasări, în care cas sunt 
confundate cu cele de copil. De asemenea câte odată 
când 6sele sunt reduse în fragmente prea mici, dife- 
vențiarea lor e aprope cu: neputinţă, ori-câtă silință 
ne-am da și ori-cât am apela la cunoscinţele anatomice. 
Ast-fel am avut ocasia de a vedea în: Institutul nostru 
pe Prof. M. Minovici, pus în imposibilitate de a răspunde 
acestei cestiuni cu ocasiunca unor resturi, de 6se ce se
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pretindeaii că aparţin unor ciobani, cari după ce ati: 
fost omoriţi li sati dat foc. 

A doua întrebare.— Pentru a răspunde la acestă 
întrebare procedăm mai înteiă la alegerea 6selor, asi- 
gurându-ne că 6sele de acelaş fel aparțin, unul părței 
din drepta şi cel-Palt din stânga corpului. Cemparăm 
apoi mărimile şi greutăţile lor i în fine Ne asigurăm 
dacă corespund tâte la aceeași talie. 

A treia întrebare. — Acesta este cea mai grea, și asu- 
pra ci nu ne putem pronunța decât cu mare aproxi- 
maţie. Sunt atâtea cause care grăbesc sa întârdiază” 
descompiinerea cadaverică, încât cu grei sar găsi cine- 
va care să afirme cu certitudine data mortci. Așa se 
ştie că individii cari ai murit în urma unci boli in- 
fecţiose ca: septicemie, pioecmic, difterie, scarlatină, ete, 
putreclesc mai repede; din contra, unele intoxica- 
(iuni, ca, aceea alcoolică, întârdiază descompunerea. De 
asemenea îmhbălsămările. 

Terenul în care a fost pus cadavrul, va face ca 
distrugerea, acestuia să se facă mai curind saii mai 
târdiii. Ast-fel e cunoscut obiceiul la noi că nu se pot 
desgropa morţii de cât după 7 ani, timp ce ar corespunde 
cu complecta lui distrugere. După Reinhardt, întrun 
teren silicios, descompunerea sar face după 7 ani, iar 
după 9 ani întrunul argilos. După 10—15 ani, 6sele ex- 
puse la aerul liber sunt aprope cu totul distruse; când 
sunt îngropate în pământ, din contra, pot să se con- 
serve mai mult timp. 

Starea diferitelor obiecte ca îmb răcămintea, încăl- 
jămintea, resturi din cosciug, etc., co se găsesc alături 
de cadavru, ar putea să ne dea indicaţiuni precise asu- 
pra modului lor de conservare, asupra datei morţei. 
Cu tote acestea medicul legist trebue a fi forte circum- 
spect în conclusiunile sale, care pot avea în multe ca- 
suri o importanţă capitală. 

Următorea expertiză ce a avut loc acum câţi-va 
ani aci în Bucureşti, ne pote servi de exemplu, de ma- 

71760 
10
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rea, rezervă, pe care trebue să o avem în determinarea 
timpului de când osele ai fost îngropate saii de când 
individul a murit. 

Se găsesc într'un puț din oraşul Târgoviște arun- 

cate şepte schelete omenesci. Bănuiala cade asupra 
unui domn proprietar: din localitate că ar f autorul 
dispariţiunei acestor persâne — dispariţiune, ce se qicea 
că, data de vr'o 7 ani. Se instituesce o comisiune medi- 
cală de 5 specialişti pentru a, se pronunţa asupra ve- 

chimei 6selor. Un chimist care făcea parte din comisie 
şi căruia i sa dat să analizeze 6selc, a spus, dupe Gre- 
care substanțe grase: ce a găsit în ele, că vechimea, lor 
nu e asa mare şi că pote data. de vr'o 7 ani. In timpul 
acesta făcându-se nişte săpături în catea spitalului 
Colțea pe lângă biserică şi dându-se peste mai multe 
schelete ce aveati o vechime mult mai mare ca cele 
din puț, unul din membrii comisiunei care susţinea că 
e cu neputinţă de a se pronunța asupra vechimei 
acestor 6se, ast-fel cum ele se presentati, luă câte-va 
din aceste din urmă și dupe ce le însemnă, fără ca să 
ştie nimeni le amestecă cu cele din puț, înaintându-le 

din noi chimistului pentru a se pronunţa asupra ve- 
chimei lor. De data acesta D-l chimist conchide că cele 
de la Colțea, sunt cele mai noi!! 

“In ceea, ce privesce vechimea 6selor trebue a se 
şti că pe Justiţie o intereseză dacă vechimea e mai 
mică de 10 ani, pentru că în cas contrarii vechimea 
nu mai are nici o importanţă, afacerea fiind preserisă 
dupe 10 ani. 

Incheind acest capitol, reproducem aci conclusiu- 
nele din interesanta tesă a D-lui Dr. Louis Tourtarel 
asupra stabilirei identităţei prin studiul scheletului:



Dr. LOUIS TOURTAREL 

DESPRE IDENTITATEA STABILITĂ PRIN STUDIUL SCHELETULUI 
  

Concluziuni 

|. -— Se pote ajunge, în primele periâde ale vieţci, 
să se determine, la câte-va săptămâni sati aprope la 

"câte-va luni, virsta unui foetus, cărui i se examinează, 
scheletul. Modificaţiunile pe cari le suferă, ulterior sis- 
temul osos în constituţia şi morfologia, lui, ne permit 
să ajungem la concluziuni din ce în ce mai puţin 
rigurose. 

II. — Un 6re-care număr de semne generale, daă 
Oselor caractere sexuale bine hotărite. Mensuraţia, di- 
feritelor diametre a basinului, pote singură să dea re- 
zultate sigure. 

III. — Există între lungimea 6selor lungi şi talie, 
raporturi sensibil constante. Ne vom apropia cu atât 
mai mult de adevăr, cu cât mensuraţiile vor fi ficute 
pe un mai mare număr de 6se. 

IV. —In 6re-cari ţări pâte fi fârte folositor să se 
caute cărei rase aparţine un individ. Ore-cari carac- 
tere generale și mensuraţii antropometrice ne permit, 
de cele mai multe ori, să ajungem acest scop. 

V.— Alteraţiunile patologice cele mai diferite, lasă, 
pe schelet urme cari nu sar putea, descoperi de cât 
cu multă grijă. 

In cazurile când cercetările sunt afirmative și 
sunt bazate pe date sigure, se pâte face diagnosticul 
retrospectiv a turburărilor funcţionale cari se găsesc 
în istoria pathologică a, individului. 

VI. — Determinarea epocei la care a avut loc 
mortea, e fârte grea. Va, țrebui să se ţie cea mai mare 
semă de consideraţiuni extra-medicale şi să ne mul- 
țumim în tot-deauna, de o aproximaţie forte vagă.
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VII. — Examenul sistemului osos nu va putea fi 
făcut cum trebue, dacă scheletul n'a fost supus prea- 
labil unei preparaţiuni bune și care cere adesea mai 
multe luni. 

Tot la particularităţile individuale de natură pa- 
tologică, trebue a ţine s6mă de di/erite anomalii ce ni 
le presintă Dentiţia și referitore la: 

Numărul dinţilor. — Se constată lipsa complectă a 
lor 1) (congenitală). 

Forma. 

Volumul (prea mari sau. mici). 

Fracturi. . 

Iplantarea (pe cerul gurei, pe planşeul limbei). 
Divecțiunea (încălecaţi, prognaţi). 
Disposițiunea (reuniți). 
De/ormări patologice ca în: 

- Sifilis (Dinţii Hutchinson). Sifilisul nu alterează nici 
odată, un singur dinte. 

Diabet = Gingivita expulsivă osteo- -periostită al- 

veolo-dentare. 
. Guta = Osteo-periostită alveolo-dentară.. 
Atazia locomotrice = Căderea prematură a dinţilor. 
Hemiplegia = Depunerea de tartru pe dinţi de care 

nu ne servim. 
Dentiţia la Idioți. 
Dentiţia la. Alienaţi. 

Rachitismul. 

Inainte însă de a termina cu acest capitol, 6re-care 
regule pe care medicul legisit trebue a le avea în ve- 
dere la desgroparea ori-cărui cadavru sati schelet, se 
impune. 

De multe ori medicul trebuind să asiste la des- 
groparea unui cadavru, fie de curând sai de mult în- 

5 Dr. F. Iloussay. (Anomalies dentaires), citsză mai multe 
casuri de lipsă complectă a. danturei la persâne care ai ajuns 
vârsta de 50 sau 60 ani. -
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gropat, sati chiar și la aceia a unor oseminte, și asupra, 
identităţei cărora, e nevoe a se pronunţa, urmează că 
el trebue să cunâscă diferitele precauţiuni ce se cer în 
asemenea casuri, pentru a le pune în vederea 6menilor 
însărcinaţi cu desgroparea. Cei care aii asistat vr”o 
dată la asemenea operaţiuni, ai putut să se convingă 
de nedibăcia și lipsa cu desăvirşire de cunoscință, a re- 
sulelor pe care groparii trebuo să le aibe. Nu adesea- 
ori am avut ocasia de a primi în Institut, osemintele 
vrunui schelet găsit cu prilejul vre-unci săpături, re- 
dus în mii de fragmente de către cei ce ati fost însăr- 
cinați cu desgroparea lor, necunoscend importanţa in- 
tegrităţei lor. De multe ori craniuri sai schelete vechi 
sunt înto stare de fragilitate care cere multă aten- - 
țiune. | | 

Primul lucru ce trebuc să avem în vedere este de 
a păstra cât se pote de intact, atât cadavrul cit și sche- 
letul saii fragmentele ce ai rămas din el, precum Și 
hainele sati alte obiecte cel înconjră.— In cas că cu- 
n6scem locul și posiţiunea pe care o ocupă cadavrul, 
cum de exemplu într'o surpare de mal, sai de vrun 
edificii, etc., ori când e vorba de un schelet, nu trebue 
de a începe cu săpăturile chiar din dreptul lor. Vom 
începe desgroparea, din vecinătate şi vom merge treptat 
până la descoperirea, lor. Pământul din prejurul cada- 
vrului va fi depărtat cu precauţiune şi examinat cu 

„mare băgare de semă, pentru că în el vom găsi lucruri, 
ca resturi de haine, păr, unghii, 6sele mâinelor și altele 
referitore la identitatea, lui. Cadavrul sai scheletul des- 
coperindu-l complect vom nota, posiţiunea, îmbrăcă- 

- mintea, cte. ” 
Greutatea e mai mare atunci când avem a, face 

cu resturi de schelet. Adesea-ori aceste resturi aparţi- 
n6nd animalelor, sunt confundate cu cele omenesci. Așa: 
nu de puţine ori ni sa întâmplat dea ni se trimite 

„asemenea 6se în Institut, cu deosebire 6se de pasări, 
și care ati fost luate drept de copil, acesta cu atât mai
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mult cu cât, de multe ori aceste oseminte, aii fost în- 

gropate în urma unor descântece sati fermece, împreună 
cu câte un pantof sati alte obiecte ale copiilor. — De ase- 
menea 6sele altor animale domestice ca: gâște, curcani, 

porci, vițel, miel, etc. sunt luate drept 6se de om. In 
Museul Institutului nostru se pot vedea câte-va speci- 
mene de asemenea natură, cum e cela din fi. 52.. 

  

  
              

Fig. 59. 

In ceasurile când ne sunt date mai mutte oseminte 
de examinat, vom căuta de a sci, mai întâiti dacă sunt 
de om, apoi dacă aparţin unui singur cadavru saă mai 
multor, dacă ele formâză un schelet întreg sai nu și
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în cas contrariă care sunt presinte sai absente și în | fine vom. proceda, la identitatea, rasei, sexului, etc. Printre osemintele ce ne sunt trimise ca să le exa- minăm, de multe ori se găsesc și cele ce formâză sche- | letul propri al mâinilor Şi picidrelor. Cu deosebire găsim aceste ose singure saii amestecate cu cele de animale „în urma săpăturilor saii a, perchisițiunilor. Ele servesc mai ales Țiganilor la fermecele şi descântecile lor. 
Alăturatele figuri ce aparțin museului nostru re- presintă 2 mâni momificate, găsite cu ocasia unor per- 

  

  

       

  

        

NJ 

Fie. 60, Figo! 

chisiţiuni. Cum însă suntem ţinuţi nu numai de a deo- schi aceste 6se între ele, dar și a reconstitui cu ele sche- letul mânei sati piciorelor, urmeză că trebue a cunoşte caracterele ce ne permit de a distinge pe fie-care în parte. 
, 

In ceea, ce privesce mâna, deosebirea trebue să -o facem între metacarp și falange.
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Tâte caracterele diferenţiare ale metacarpicnilor 
sunt scâse din morfologia extremităților .lor superidre. 

Aceste caractere sunt resuriate în următorul tabloi : 

TABLOU 
(TESTUT) 

indicând caracterele diferenţiare ale celor 5 metacarpiene 
  

1. Nici o faţelă articulară, laterală l-iul metacarpien 

a) Aședaltă înăuntru cu 3 fațete su- 
2. O singură faţetă arti- poridre 2-lea metaravpien 

culară laterală b) Aşedată în afară cu osingură fa-- 

U țetă superiră d-lea metucarpien 

(a) Cu apofisă stiloidă 
3. Dou& fațete articulare | 3-lea melacarpien 

laterale | Fără apofisă stiloidă, 
Alea melacarpien   

    
Pentru falange caracterele diferenţiare privesc am- 

bele extremităţi şi ele sunt resumate în următorul tablou: 

| TABLOU 

indicând caracterele de diferenţiare a celor 3 feluri 'de falange 
  

  

(a) Una infericră comună, alta supe- 
rioră. scobilă pentru a se arlicula 

=
=
 

1. Dou8 extremităţi arti- cu un cap I-a falangă 

culare 5) Una, interioră comună, alta supe- 
4  rirădivizatăîndouă. 2-a falangă 

| 2 O singură extremitale articulară 3-a [ulangiă | 

  

Ca și la mână, caracterele de diferenţiare ale me- 

tatarsienelor se baseză pe morfologia extremităţei poste: 
riore și în special al numărului .şi disposiţiunei feţelor 
articulare laterale. Ele sunt resumate în acest tabloi:
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TABLOU 
(TESTUT) 

Indicând caracterele de diferenţiare acelor 5 metatarsiane 
  

Situate în afară, nu e constantă 
f-iul metalarsian 

Siluate înăuntru, constante 
L | 5-lea melatarsian 

O singură faţetă laterală 

a) Suprapuse în sensul vertical, una 
suporidră, cca-laltă infordră, sâ- 
parate printr'un șghiab 3 fațete laterale, din care |. 3-lea melatarsian dou situate în afară V) Suprapuse în sensul antero-pos- 

„erior, una posteridră, alta ante- 
ri6ră neseparate 

Ț 4-lea melatarsian 6 fațete laterale, 4 în afară, 2 înăuntru 2-lea melatavsian 

        

Printre osemintele ce formeză obiectul unei exper- tize se găsesce adesea, ori Și parte din vertebre. Cum aceste vertebre, fie întregi sai numai părți din ele trebuesc a le identifica regiunea cărei aparține, vom recurge tot-d'auna la următârele 2 tablouri, ce ne vor spune repede și uşor, regiunea cărei aparține și anume: la primul când e vorba. de o vertebră sai maj multe întregi şi la secundul când avem a, face cu resturi din vertebre. 

  

    

LI. TABLOU 
(TESTUT) 

1. Apofisa tvanstersă străbătută de o gaură Y. Cervicale 9 . i | 
. : i 

| 2 Apofisa nus Ja) Faţete articulare pe corp V. Dorsale | vevsă fără. - b) Fără fațete articulare pe corp Y. Zombare gaură. l 
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Existenţa unui calus ne permite de a diagnostica “că unele lesiuni traumatice asupra scheletului, ca de exemplu: fracturi, a fost făcute în timpul vieţei. Ast-fel din alăturata figură 62 se pote vedea începutul formărej unor calusuri în dreptul celor patru fracturi de câste. Ele aparţin unui individ care în urma unut traumatism su- ferit în timpul vieţei de la un altul, încetând din viaţă, 
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Fig, 62, 

“a fost înmormântat, Peste câte-va, luni, în urma unuj denunţ ce sa primit, procedându-se la. desgroparea lui se constată de către Prof. M. Minovici, presența acestor calusuri. 
Tot asemenea, o alteraţiune patologică ca caria, sa necrosa, ne indică o lesiune care a precedat mârtea. Une- ori fracturi ale Osclor, de și aii fost făcute în timpul vie- ței, nu pot fi diagnosticate cu siguranţă, dincontră ele pot fi luate ca făcute post-mortem. Ast-fol într'o fractură a craniului de şi extravasația sanguină sa făcut în dreptul fracturei, cu tâte acestea din causa une; putrefacţii înaintate acest extravasaţ, pâte dispare, și: vice-versă, o fractură făcută post-mortem, din causa hipostaselor, pote să se infiltre cu sânge și să fie luată ca făcută în timpul vie- ței. Tot aci trebuo să se țină s6mă de fracturi produse asupra scheletului de către gropari și care ne pot ex-
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pune Ja erori. Aceste fracturi, prin marginile lor fârte 

dinţate, iar nu tocite, și cu o suprafaţă de coloraţiune 

care diferă forte mult de aceea a restului suprafeţei 

osului, sunt suficiente pentru a îndepărta ori-ce con- 

usiune. 

RAPORT MEDICO-LEGAL 

referitor la stabilirea identităţei prin ajutorul 

6selor 

  

Noi, Orfila, Mare şi Boys de Loury, având în vedere rechi- 

“sitorul d-lui Cardon de Montigny, Consilier la curtea regală, din 

Paris, ne-am transportat astă-di 27 Aprilie, ora 9 dimincţa, într'o 

casă situată pe strada, Vaugirard, No. 81, unde fiind d-l Montagny> 

ne-a, remis o comisiune rogalorie prin care ne invită a verifica 

şi a constata: 
1. Dacă osemintele. care aii fost găsite eri în grădina casei . 

unde ne aflăm, aparţin unui corp omenesc și dacă ele formezi în- 

tregul schelet. | 

2, Care era sexul personei căreia aparțin aceste oseminte, 

3. Care putea să fie virsta şi talia sa, 
1. Osemintele aparțin cele unui .corp. omenesc? Aceste ose- 

minte aparţin evident unui cadavru uman: forma, craniului, aceia 

a 6selor, membrelor şi dimensiunile lor nu lasă nici o îndoială în 

privința acâsta. - | 

Capul este, în întregime separat de maxilarul inferior şi de: 

atlas. Noi găsim o colână vertebrală compleclă, cu escepţie de 

prima, vertebră lombară, osul hioid, ale căror părţi sunt sudate, 

tote câstele, un stern frânt în 2 părţi, separat de un cartilaj xifoid 

osificat.. : 
Noi constatăm că 6sele principale ale membrelor sunt com- 

plecte, dară că, lipsesce mâna drâplă, scafoidul, falangele ungueale 
ale primului, ale celui de al doilea, al treilea şi al patrulea deget, 
și falanga întâia şi a doua, ale degetului al cincilea. Trapezul, tra- 
pezoidul, unciformul, falanga a 3-a a degetului mare și falangele 
unguiale ale degâtului al 2-lea, 3-lea și al-4-lea de la mâna stângă 

nu aii fost găsite.
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La piciorul drept lipsesc: prima falanga a degetului mare, 
falanga a 2-a și a 3-a de la, cele 4 din urmă degete; la piciorul 
stâng: cele 4 ultime falange și cele două 6se sesamoide. 

Dimensiunile 6selor sunt aceleași pentru 6sele păreche; co- 
ldrea, este pretutindeni aceiași. Acoste oseminte aparţin unui ace- luiași individ, și-l constitue în întregime, afară de un fârte mic 
număr de părţi care n'aii fost regăsite. 

2. Care cra sexul persânei căreia aparțin aceste oseminte ? 
Oasele sunt mici, subțiri, acelea ale membrelor n'ai fost 

alterate în forma lor prin acţiunea mușchilor; inserţiunile muş- 
chilor n'aii lăsat de cât impresiuni slabe. Craniul este mic, alun- 
git dinainte înapoi; claviculele sunt mici și puţin curbate; 6sele 
basinului sunt larg deschise, escavaţiunea basinului este puţin 
profundă; “fața anteridră a sacrului este concavă; găurile sub- 
pubiene sunt triunghiulare; cavitățile cotiloide depărtate una de 
alta; în fine strâmtorea superidră a, basinului presintă exact dia- 
metrele cele mai ordinare ale unui basin de femee bine confor- 
mată, caracter care unit cu precedentele, indică că acest schelet 
este acela al unei femei. 

3. Ce virstă şi tulie pulea să aibă? 
Suturile sagitală şi lamdoidă sunt incă aparenle; totușt apropierea, 6selor este așa, de complectă, pe cât e posibil mai ales în nivelul suturei sagitale. Dinţii sunt albi, insă corânele lor sunt usate la ambii; smaiţul este aprope cu desăvirșire distrus pe fața internă a, incisivilor și a caninilor maxilarului superior; faţa anteridră a incisivilor şi a caninilor maxilarului interior este usată pieziș prin frecarea dinţilor superiori; molarii mici și cei de-al doilea molari mată suni de asemenea, usaţi. 
Corpul mai multor vertebre dorsale presinlă la -parlca an- tericră o turtire care nu se intălnesce inainte de o virstă destul de înaintată. 
Cornele osului hioid sunt sudate de corpul osului, cea. ce nu se întâmplă înainte de o virstă câptă. 
Dacă, pe de o parte, noi găsim în scheletul supus exame- nului nostru nisce caractere care aparţin adultului, dacă pe de altă parte găsim altele care denotă o virstă destul de inaintată, noi nu descoperim nici un caracter care să arâle bătrâneţea,; intr'adevăr, în 6sele late nu e nici o micșorare de grosime prin absenţa diploei, nici o deviaţiune, turtire, considerabile în totalul col6nei vertebrale, nici o urmă de sudură între. ose. Noi credem deci că scheletul a aparținut unei persâne de 60—70 ani; starea, de sutură a craniului, usura dinţilor, turtirea, corpului câtorva vertebre, sudura, părţilor hyoidului, tâte aceste caractere înlăreşc părerea nostră fără ca totuși să o facă, decisivă,
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Nu e tot asa pentru partea a doua a cestiunei; t6te osele 
membrelor aii fost măsurate mai intâii separat, apoi în totalitatea 
lor,.cu multă atenţiune; şi prin ajutorul tablelor întocmite de unul 
din noi (d-l Orfila), am recunoscut că talia scheletului de la ver- 
tex până la calcanei era de i m, 3% cm., măsură care a fost re- 

produsă exact când 6sele scheletului aii fost adunate și legate. 
Dacă se adaugă grosimea părţilor moi, talia persânei nu trebue 
să întreacă 1 m. 6l cm. 

4. Care sunt , semnele după cave sar putea recunâsce îdenti- 

tatea sa? 
Capul are o formă alungită dinainte înapoi, comparată cu 

scheletul, el este de o grosime mijlocie, el putea în timpul vieţei 
să pară mic, dacă persâna cra grasă. 

Cavilatea toracelui 'este strâmptă; totuşi grăsimea ar fi 
putut să impedice de a aprecia acâstă stare a, acestei regiuni. 

Corpurile femurelor sunt curbate înăuntru, acelea ale tibii- 

lor înafară, ceia ce ar face să presupunem că persna era cră- 

cănată. 
Mâinele, după 6sele care ai rămas, eraii mici, unghiile eraii - 

bine făcute şi indică o mână care nu era exercitată cu lucră- 

rile grele. 
Piciorul este forte mic. 
Noi am căutat pe 6se urmele vre-unei lesiuni sait fractură, 

dar care nu există; de unde urmeză că mersul a trebuit să fie 

sigur şi regulat, afară numai dacă în mod accidental vr'o durere 
reumatismală saii vr'o altă causă n'ar fi determinaţio momentan. 

Resumând conchidem: 
1. Că aceste 6se aparţin unui schelet omenesc; 
2. Că este un schelet de femee; 

3. Că acestă, femee atinsese o vîrstă inaintată, de 60—70 ani; 

4. Că talia nu trebuia să fie mai mică de 1 m 61, și că ea 

nu putea, să treacă, peste 1 m 65; 
Că în timpul vieţei, 6sele n'aii suferit nici o lesiune. 

Semnat: Ortila, Marc, 3. Boys de Loury.



RAPORT MEDICO-LEGAL 
referitor la Stabilirea identităței prin ajutorul 

oselor (Tardieu) 

  

La 23 Iulie 1846, se descoperi, în Com. Clichy, un schelet care se presupunea a fi aparţinut unei femei, a cărei disparițiune în 1837, atunci când ea era însărcinată, dăduse loc la o înstruc- țiune judecătorâscă. D-l Dr. de Laures şi eii (Tardieii) am fost în- sărcinaţi a proceda la degropare şi a constata, dacă era, posibil, sexul, virsla, talia individului căruia i se găsise remășiţele, și tote semnele proprii să lumineze identitatea sa, de a căuta în special dacă există în vre-o parte a scheletului vr'o urmă, de violenţă, și dacă, printre aceste resturi, nu ar fi unelo care să provină de la un fetus uman; de a căuta, în fine, a stabili la ce epocă, fusese ingropat cadavrul. 
Ne-a fost presentată o cutie cu sigiliul primăriei din Clichy, care culie fiind deschisă, noi am găsi! (urmeză enumerarea, diver- selor 6se). 
Aspectul general. — Osemintele pe care le-am enumerat se pre- sintă sub un același aspect. Pământul care aderă de suprafaţa lor le comunică o culsre uniformă cu care se amestecă un ton de un galben-roșielic, datorit incrustaţiunei de oxidi metalici. — Po mai multe fragmente stărămate, prospăt, se vede osul pe secţiune de o culore aprope albă sau galben-rozat. E lesne de a recun6sce, in același timp, că țesutul osos este complect redus la, partea sa, fosfatică, și calcară și nu presintă decât o tramă areolară extrem de slabă, pe care cea mai mică presiune o reduce în pulbere. Pe mai multe puncte ale scheletului există soluțiuni de continuitate mai vechi, și suprafaţa lor presintă aspectul teros comun osemin- telor putredite în păment. 

Nici una, din aceste fracturi nu pole să fie atribuită unor
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violenţe care ar fi fost comise în timpul vieţei, și a căror urme nu sc găsesc pe nici o parte a scheletului. Nu a remas nici cea mai mică urmă de părţi moi aderente de os; nu se maj găsesc nici peri. In fine, pământul care acoperă suprafeţele osâse le aco- peră, în câte-va, locuri, cu un inceput de vegetaţiune. 
” Examenul terenului unde zăceaii osemintele. — După ce sa ex- pus resullatul îndoitului nostru examen, ne va fi ușor de a ajunge 
să determinăm sexul, virsta, talia și semnele particulare ale indi- vidului căruia aă aparținut osemintele, precum și data ingro- părei lor. | 

Determinarea sexului. — Afară de dimensiunile crâniului, care 
sunt destul de mici, 6sele sunt în general volumin6se, impresiu- nile musculare adânc marcate, claviculele fârte grâse presintă pe lângă acâsia, o curbură perfect desemnată. Basinul, din care noi abea putem a-l reconstrui numai pe jumătate, insă integritatea, sacrului e destul de exactă pentru a ne fi uşor de a-i măsura dia- melrele, este extrem de strâmpt şi puţin deschis, Ischionul lipsesce și nu ne.pulem face o idoe de forma Săurei obturatore. Noi” gă- sim, pentru diametrul antero-posterior, mâsurat din unghiul sacro- vertebral la, pubis, 9 cm. (la femee ar fi 12 cm.); pentru diametrul transvers 11 cm. (la femce ar fi 13 cm). Curbura colului femuru- 
lui esto fârte puţin marcată, și unghiul format de col este cu totul 
drept. Din aceste consideraţiuni reosă în mod evident că esemin- 
tele pe care le-am examinat sunt ale unui bărbat. 

Determinarea virstei. — Dacă, so observă că osificaţiunea este 
pretutindeni forte înaintală, că în special la cranii, cele 2 porţiuni 
ale frontalului sunt reunile și suturile bi-parietale aprope complect 
osificate, și tot ast-fel pentru tâte extremităţile epifisare ale 6selor 
lungi, că dinţii, dintre care numai unul singur este cariat din 32, 
presintă toţi o tocire considerabilă a corânei lor, -așa în cât că 
corona, molarilor este cu totul plană și că chiar incisivii sunt mult 
usaţi, trebue să conchidem că, persona examenului nostru era 
adultă și că trebuia șă fie de vr'o 50 ani. 

Determinarea taliei. — M&surile tuturor oselor luate forte exact 
ne-aii dat ca resullete: 

„Femur 42 cm. Peroneu 3% cm. 
e Tibia 359 Humerus 33 » - 

„2. *..Noi am 'raportal apoi aceste cifre la' tablele dresale de d-l 
Ovfila; şi după ce am luat mediu pentru fie-care os in particular, 
noi am. luat o mijlocie prin care am ajuns să recunâscem, adăo- 
gând 6'cm. pentru a representa diterinţa dintre schelet și corpul 
întreg imbrăcat în părţile moi, că talia acestui individ trebuise să 

- fie de 1 m. 71 cm. adică mult deasupra, mijlociei taliei la femee. 
Semne particulare. — Nici un semn iparlicular proprii pentru
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verificarea identităţei n'a fost observat pe oseminte. Am dis că un singur dinte lipsea sai era cariat în parte, acesta era al 3-lea molar drept. Vom adăoga că maxilarul inferior cra forte mult desvollat. Nu există urme de violenţă pe nici o parte a sche- letului, 
| Data îngropărei, — Caracterele exleridre ale oseminlelor, colo- * rațiunea. lor, schimbarea pe textură datorită dispariţiunei întregei substanţe organice, aspectul lor teros, absenţa perilor și a tuturor părţilor moi, disposiţiunea terenului în jurul osemintelor, tote aceste circumstanţe raportate la natura, terenului, demonstră că îngroparea, scheletului lrebue să fi avut loc la o epocă fârte de- părtată, 30 ani cel puţin. 

- in fine, noi nu avem trebuinţă, de a adăoga că n'am găsit nici cea mai mică urmă despre vre un fetus uman. În resumat osemintele pe care le-am avut spre examinare, În acestă afacere, aparţineaii aprope tote unui schelet omenesc din care ai fost regăsite aprâpe tsle părţile. Cu aceste oseminte „a fost amestecate câto-va, resturi provenite dela animale do- meslice. 
" 

CAP. VIIL.. 

STABILIREA IDENTITĂȚEI PRIN AJUTORUL 
„ ANIMALELOR | 

„Utilisarea animalelor cum de exemplu câinii în recunoșterea .personelor, sai în descoperirea, locului unde o crimă 6re-care a avut loc mai ales când e vorba că ea sa săvârşit într'o pădure sati pe câmp, ne pâle da une-ori bune resultate. 
Cine nu cunâște cu ce iuțelă, câinele, perdendu-si stăpânul îl caută Şi-l găsesce numai decât prin mul- țimea, de 6meni ce populeză o stradă sai o piaţă. Ceva „mai mult, facultatea de care acest animal se bucură recunoscend dupe câţi-va ant de absenţă pe iubitul să stăpân sati pe o altă pers6nă asupra căruia avea ore- 

11200 
Ul
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care antipatie, constitue un element de individualitate 
Şi piin urmare de recunâscere care scapă complect 
simţurilor omului. Homer ne povestesce că dupe 20 ani 
de absenţă, Ulise deghisat în cerşetor nu a fost recu- 

„noscut decât de fidelul săi câine Argos. | 
Cu ocasia crimelor de: multe ori sa putut căpăta 

indicii asupra, autorului crimei, numai grație vre-unui 
câine al victimei, care a fost martor ocular la mârtea 
stăpânului săă. Ast-fel în practica nâstră cunâștem 2 
casuri de asemenea natură. Primul cas mai recent a 
avut loc acum 2—3 ani în Judeţul Ilfov cu ocasia, eri- 
mei din Vereşti-Obedeşti. 

Doi Turci (pândari) ce trăiaă în fârte bună armo- 
nie luându-se într'o di la certă pe când se aiaii pe 

„câmp, unul din ci omorâ pe cel-Lalt şi-l îngropă chiar . 
acolo. Victima avea, un câine de care era mai tot-d'a- 
una ne despărţit. Credinciosul animal, care a fost față 

„la mortea şi îngroparea stăpânului săi, nu numai că 
nu a voit a urma pe criminal dar cu nici un preţ nu 
Sa depărtat de mormântul stăpânului săi. Fără a se 
știe ceva asupra acestei crime, ţăranii eşind cu lucru 

la câmp aii observat câte-va, dile pe acest câine care 
ședea locului şi urla într'una. Descoperindu-se în urmă 
cadavrul şi anunţându-se -autorităţile soseşte și Judecă- 
torul de Instrucție care începu numai de cât primele 
investigaţiuni chiar la locul crimei. Judecătorul trimi- 
țând să cheme şi pe cel-Palt Turc, prieten al mortului, 
care nu fu mirarea atât a lui cât şi a mulţimei de spec- 

“tatorii ce se adunase, când câinele până aci tăcut şi li- 

niștit, la vederea asasinului începu a-l .lătra și a se re- 
pedi să-l muşte. : 
„Acest fapt dete numai decât de bănuit inteligen- 

tului Judecător că el. ar fi pote autorul şi într'adevăr 
investigaţiunile sale îndreptate în acest sens, avură de 
consecință mărturisirea, autorului. 

Al doilea, cas e mai vechii şi se referă la o domnă 
bogată din Bucuresci care se dice că a fost asasinată



163 

de un comisar de poliţie şi care ca și în casul de mai 
sus când Procurorul însoțit de comisarul asasin, făcea primele cercetări un câine al dâmnei nu mai înceta de 
a se da şi a lătra într'una, pe comisar. . . 

Autorul se dovedi în urmă că e însuși comisarul, 
care fu condamnat la munca silnică pe t6tă viaţa. 

CAP. IX. 

FOTOGRAFIA JUDICIARĂ 

Cerinţele justiţiei cunoscute aqi de cei-lalţi cerce- 
tători sunt luate în sâmă de ej și printi”o muncă activă 
și roditâre, sistema, criminologiei devine adi din ce în 
ce mai aprofundată și complectată. O parte însemnată 
a acestei activităţi o formâză fotografia, judeciară care 

„din di în di câștigă not terenuri. Astă-di am putea, dice 
că nu e nici o artă, nici o sciință care nu.a recurs la 
fotografie și care să nu-Y datorescă, bine-faceri preţi&se 
şi chiar incalculabile. Dacă am căuta să enumerăm ca- 
surile în care fotografia e necesară, și chiar dacă am 
rcuși a le înregistra adi, mâine lista..nu va, mai fi com- 
plectă. In general ea se pâte întrebuința când voim a 
ne procura piese de convingere, permanente şi ușor de 
controlat. Placa sa sensibilă, dice Prof. Vogel, constitue 
noua retină a omutui de sciință. Sa dis că pote cine-va 
să, întrebu'nţeze fotografia ori de câte ori este în drept 
de a admite că aparatul fotografic vede mai mult ca 
ochiul nostru saii.ori de câte ori trebue să fixeze obiec- 
tul pentru viitor. 

Câștigarea unui câmp așa de mare, plin de acti- 
vitate de către fotografie, ca ajutore a Poliţiei şi a Jus-.
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țici, a făcut ca. întrebuinţarea ci să ia din di în dio 
întindere forte mare. Fără îndoială că în oraşele mari, 

autorităţile prin. numerul şi felul faptelor criminale ce 
se petrec şi prin mijlocele de a le descoperi care le statii 
la îndemână, întrun mod îndestulător, sunt tot-d'auna 

pusi în posiţiunea, de a urmări crimele făptuite cu un 
succes vădit; însă, la noi în ţară unde mai ales lipsa 
unor ast-fel de mijlâce se resimte şi mai cu semă lipsa 
unor persone cu o școlă specială poliţienescă face că 
atât judecătorul, cât şi omul poliţiei, într'o crimă să 
primescă un material. crud, iar activitatea lor din causa 
acestor lipsuri trebue să se desvolte cu mai multă ener- 
gie şi cu mai multă jertfă, şi să întâmpine mai multe - 
greutăţi decât semenii lor din străinătate. In ceea ce pri- 
vesce fotografia, se înţelege de la, sine că atât medicul 
cât şi judecătorul, şi funcţionarii poliţiei, pe lângă cele- 
alte cunoscinţe trebue să posedă şi pe acelea ale fo- 
tografici, spre a-şi putea da singur sema dacă este fo- 
lositor sati trebuincios a se fotografia un cas dre-care 
şi dacă în acest cas se pâte aştepta vr'un resultat satis- 
făcător după urma fotografiei; acesta cu atât mai mult 
cu cât adesea ori împrejurările cer ca medicul, judecă- 
torul sati omul poliţiei să facă însuși pe fotograful, 
cum de exemplu la ţară, într'o anchetă, unde nu pu- 
tem. lua, fotograful. 

Intr'adevăr unii medici precum și judecători de 
instrucţie ati recunoscut importanţa fotografiei şi adesea 
se văd ataşate la câte un proces-verbal, făcut cu ocasia, 

vizitei locului crimei, o fotografie pe care a făcuto ju- 
decătorul în calitate de fotograf amator şi este inutil 
de adăoga că procesul-verbal dresat la faţa locului a 
câștigat enorm în claritate și în simplicitate. 

De asemenea, în oraş fotografierea de către agenţi 
de Poliţie a unui fapt sai a făptuitorului în momentul 
făptuirei, sunt adesea ori cerute. Nu se pote tăgădui 
adi că fotografierea casului din urmă a dat resultate 
satisfăcătore, fotografiindu-se făptuitorul cu bastonul
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rădicat ca să lovescă, pungașul cu mâna în buzunarul altuia, şi în asemenea, împrejurări nu aă putut tăgădui. La exposiția din Buffalo era instalat un aparat cinematografic care reproducea între altele diua atenta- tului contra Preşedintelui Mac Itinley, gesturile sale, Şi mișcările mulțimei, care se înghesuiaiă împrejurul săi. Pe pelicula aparatului ce a, fost examinată, sa putut recunosce în mulţimea publicului, fisionomia, asasinului. Pe acâstă peliculă se destingea forte bine Czolgosz (asasinul) şi modul cum căuta, aşi face loc printre mul- țime pentru a se apropia de Președinte. Se observă de asemenea că la un moment dat privirile sale rătă- cite, păreati a căuta printre asistenţi pe cine-va, pote un complice!). ă 
La Bruxelles într'o mişcare de stradă ce a avut loc cu ocasia, căsătoriei Prințului Croy, sa, arestat mai mulţi tineri, care pretindeati că nu at luat nici o parte la fluerături şi că ati fost atrași din întâmplare şi contra, voinței lor în mijlocul mulţimei. Un agent de poliţie însă,. a observat din întâmplare, că un fotograf amator nu a lăsat să-i scape ocasiunea de a lua de la o fereastră o instantanee a, acestei mişcări de stradă : ast-fel sa putut descoperi fotograful şi a i se cere o probă, care a, fost mărită în urmă considerabil. Intradevăr câţi-va din băeţi arestaţi (care diceati că erati spectatori pasivi) se găseaii pe portret, se recunosceaii bine şi din neno- rocire erau „representaţi cu gurele deschise pentru a striga şi cu bastânele în aer gata a lovi. In-urmă ei re- nunţară îndată la sistemul lor de apărare susţinend numai că ati fost atrași acolo fără voia lor?). 

De asemenea instantanea care represintă pe Im- păratul Germaniei stând întrun Landau pe cândo nebună aruncă cu o bucată de lemn asupra Monarhului, deveni 

  

9 Dr. P. Zasource. La vie medicale. lanuarie 1904. 
:) Friedrich Paul. Handbuch ! der kriminalistischen Photo- graphie. Berlin 1990.
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“celebră. Acestă fotografie fu luată de un amator foto- 
graf ce se găsea, instalaţ la, ferestra unei case vecină 
cu locul crimei. Intâmplarea făcu ca instantaneeca să 
fie luată just tocmai în momentul atentatului. 

Adevărata introducere a fotografiei în Justiţia și 
medicina legală dateză de la 1862 epoca în care Tour- 
des din Strassburg o aplică la identitate şi mai ales de 
la 1882 de când D. A. Bertillon a creat Serviciul Antro- 
pometric. Studiul Fotografiei Judiciare îl putem împărți 
în 3 părți: A) Fotografievea personelo» vii, B) Fotogra- 
fierea cadaevelor, C) Fotografierea obiectelor». 

A. Fotografierea pers6nelor vii 

Cu privire la persânele vii, fotografia a fost utili- 
sată pe o scară fârte întinsă mat ales Ja stabilirea ide n- 
tităței răilor făcători; afară de acesta, o mulțime de alte 
casuri cer de asemenca fotografiarea persânelor în im- 
prejurări cu totul altele, cum de exemplu în casurile 
de loviri, răniri, simulaţiuni, etc. 

De aci impărţirea fotografierei persânelor în 2 părţi, 
în : Fotografierea delicuenţilor Și al casurilo» medico-legale. 

1) Fotografierea delicuenţilor. 

Măsurătorile ântropometrice, împreună cu semnele 
particulare de pe corpul unui individ, nu sunt suficiente 
pentru stabilirea ulteriră a identităţei lui, de cât atunci 
ând ele ai fost luate de pe individ la o vârstă adultă. 
Cum între individii m&suraţi un mare număr sunt dintre 
aceia care aparţin unor virste mai tinere, atunci semnele 
de mai sus nu ne sunt suficiente. Adăugarea fotografiei 
la cele-Palte semne devine cu atât mai necesară cu cât 
voim a stabili identitatea către copilărie. E cunoscut ca 
regulă, astădi în Antropometrie, că este grei de a face 
o verificare “la o virstă mai jos de 21 ani,:și absolut 
imposibil la o virstă de 18 ani fără ajutorul unei foto- 
grafii de profil alipită la cele-Palte semne.
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La o virstă tîntră, luăm profilul, și în special cel 
drept, de 6re ce se pune mare preţ în descrierea lui 
care constitue (împreună cu culdrea irisului) cel mai 
bun şi aprâpe singurul element pe care ne basăm a 
stabili identitatea, minorilor mai mici de 48 ani. Când 
din diferite împrejurări nu putem lua posa de profil, 
atunci o luăm pe cea de trei sferturi, însă din partea 
dreptă, — scopul fiind ca să avem urechea dreptă cu 
tote detaliile ci. In casurile când nu dispunem de un 
aparat fotografic, o schiţă exactă de desomn' ne pote 
servi astă-di fârte bine. ” 

Instrucţiuni technice. — Instrucţia technică. referi- 
tore la, fotografierea, unui deţinut sunt următsrele: 

1. Fie-care individ trebue fotografiat: 1) de faţă, 
2) de profil (cel drept), în condiţiunile următore: a) lu- 
minatul, b) mârimea fotografiei, c) posa, d) formatul si 
lipirea fotografiei. o 

a) Luminatul 

2. Posa de faţă e luminată de o lumină ce vine 
din stânga subiectului ast-fel ca, partea dreptă să ră- 
mâe într'o umbră relativă. 

3. Posa de profil va fi luminată deo lumină care cade perpendicular pe figura sa. | 
4. Se va căuta ca fundul pe care se. va proiecta individul în momentul fotografici să aibă un ton mai închis pentru ca profilul să reiasă mai bine. 

b) Mărimea fotografiei 
5. E stabilit adi peste tot, în Antropometrie, că, atât posa de faţă cât şi cea de profil trebue să aibă mărimea 1 din cea naturală. Aparatul fotografic de care ne servim în Antropometrie e cel din fig. SG. 

c) Posa 

"6. In ambele fotografii individul va fi representat 
cu capul gol.
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Altă dată, tot din aceşţi răi făcători pentru a atrage 
mai mult indulgența Judecătorilor asupra lor “şi pro- 
vâcă singuri contusiuni pe care le aruncă în sarcina 

- Poliţici, ca făcute de către agenţii ci. Ast-fel e individul 
din figura 71 care cu acul unei seringi de Pravaz in- 
trodus prin gură în falcă 'şi injecta acer, căpătând o 
fisionomie ca cea din figura 72 destul de asemănătore 
cu aceea pe care o are un individ când a fost  întra- 
devă&r bătut. | 

Obiceiul de a se travesti îl mai găsim la unii pun- 
.gaşi tineri cu ocasia furturilor de prin piaţă unde pentru 
a nu da de bănuială, se îmbracă ca o fetiță dupe cum 
șe vede în figurile 73—74. 

“Când avem. a compara fotografiele unor persânc, 
se pote întîmpla următârele casuri : a compara un por- 
trei cu altul, un portret cu un deţinut, un portret cu 
o persână care e urmărită, și un portret cu suvenirul 
sati fisionomia persânei remasă în memoria n6stră. 

a) Compararea unui portret cu altul 

Când ambele fotografii ai aceeaşi mărime prin 
mâ&surătore se pote face comparaţia. Dacă însă avem 
a compara 2 fotografii ale unui aceluiaș individ, din 
care în una, portă barbă şi părul capului abundent, iar 
în cealaltă e tuns şi ras, atunci trebue ca pe o asemenea 
fotografie să acoperim părul capului și părţile unde 
cresce barba, — cu condiţiune ca fotografiile să fie 

egale ca mărime şi în aceeași posiţiune. lată proce- 
deul care e fârte simplu: Se pune fotografia la fereastă 
şi peste ea o hârtie albă sati de copiat, peste care tra- 
gem cu creionul linia de inserţie a părului pe frunte, 
tâmple şi obraji. După aceea, tăem cu fârfecele acestă 
linie. Se procedeză în același mod și cu cealaltă foto- 
grafie cu capul ras. Dacă fotografiile sunt pe carton, 
atunci se pun în apă și se deslipese sati le copiem di-
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rect cu hârtie de calk. Când ambele hârtii ai fost” 

tăiate, se” asedă peste fotografii şi se compară. Dacă 

ele 'sunt identice efectul e surprindetor, dupe cum se 

vede pe alăturatele fotografii fig. 75 şi 76. Când fotogra- 
fiile nu aii aceeaşi mărime, trebue de a, aduce pe cea 

mai mică la aceeași mărime ca cea-laltă şi căutăm de 

a înlătura din ele tot ce ne pote jena în comparaţie. 

b) Compararea unui portret cu dețţinutul 

Pentru a face acestă comparaţiune trebue a căuta, 

să fotografiem pe deţinut în aceeaşi posiţie şi mărime 

ca în fotografie, căci e tot-deauna mai usor de a com- 

para 2 fotografii între ele, decât o fotografie cu o personă. 

c) Compararea unui portret cu a unei pers6ne ce 

este urmărită 

Vedi orteetul vorbit (pag. 89). 

d) Compararea unui portret cu suvenirul sai ima- 

gina remasă în memorie 

Acestă, comparaţie are valâre numai atunci, când 

martorul cun6sce bine pe acel individ. Dacă nu la 

„v&dut decât o singură dată, cum de ex. cu ocasiunea 

că i-a furat ceva, atunci cuvântul de «da» sati «nu» pe 

care îl va pronunţa va avea puţină val6re. Cea mai 

mare atenţiune trebue a avea când martorului i 

se va da să caute pe individ în mai multe fotografii 

si când mai ales el nu e obişnuit cu compararea, lor, 

atunci de” teamă dă a găsi mai repede pe. individ i se 

pare că mai toţi semănă cu cel pe care ?] căută.
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e) Reproducerea unei fotografii în mai multe 
exemplare 

E de prisos de a mai insista asupra marelui avan- 
taj ce-l pote avea repedea răspândire a mai multor 
decimi de fotografii ale unui deţinut dispărut. Pentru 
acest scop saii construit mai multe aparate care mai 
de care mai simple și mai expeditive. Unul din acestea 
e și cel din fig. 77, adoptat de serviciul nostru foto- 
grafic și care într'o-oră pote să ne dea până la 60 fo- 
tografii. 
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De cât-va timp sa propus fotografiarea persânelor 

de prin bănci, căile ferate şi alte Administraţiuni ca: 
Creditul Industrial, Compania de Gaz, Compania de 
Drum de fer de Nord din Franţa precum şi din diferite 
bănci din Anglia. Aceste fotografii scose dupe cum se
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obișnuesc în Antropometrie și însoţite si de semnele 
particulare luate după Sedla de Antropologie sati Portretul . 
vorbit, sunt scose în 2 exemplare din care unul se li- 
pesce p6 dosarul personal al funcţionarului; iar cel-Palt 
române în archiva administraţiunei, Acestă măsură a, 
dat deja excelente resultate. 

Ea a permis de a regăsi la Orlean pe autorul fur- 
tului a 23,000 lei comis în prejudiţiul Socictăţei Generale. 

Autorul unui furt mai important de 200,000 lei, fu 
de asemenea arestat graţie fotografici lipită la dosarul săi. 

Dacă fotografia sar mărgini numai la recunsseo- 
rea sati stabilirea identităţei răilor-făcători, „le sigur că 
ca nu.ar avea o așa mare importanță, dar numerose 
alte aplicaţiuni referitore la practica de tâte qilele a 
Medicului Legist, ne obligă de a da o mai largă descriere 
acestui capitol. 

. 

II. Fotografiarea persânelor cu privire la casurile 
medico-legale, 

Afară de deliquenţi un mare număr de ceasuri, 
după cum am dis, cer de asemenea fotografiarea dife- 
ritelor persone. Ast-fel în casuri de loviri și răniri, sati 
arsuri cu diferite substanţe (cum de ex. vitiiol), nu 
trebue a perde din vedere de a recurge la fotogralie. 
Când e vorba de rănta căror provenienţă nu o cunoscenn, 
când nu suntem siguri dacă ele aă fost fiicute în timpul 
vieţei sai după morte, în casurile de echimose, când 
avem tema că ele vor dispare curend, sai când ocupă 
o mare parte din suprafața corpului, ete. ete., o fotografic 
a lor ne va scuti de o lungă descriere și ne va mai 
servi în urmă pentuu verificarea unor lesiuni dispărute. 
Ast-fel o echimosă pe un individ, puţin aparentă la în- 
ceput, pote dispare mai târdii după ce individul a tost 
arestat. Câte odată urme abea vizibile de pe corpul 
criminalului, rămase în urma unei lupte cu victima lui, 

71760 12
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apar fârte clar pe fotografic. Fig. 78 represintă spatele 

unui individ pe care se văd nenumărate echimose fă- 

„cute cu o venă de boii; iar fig. 79 represintă o rană 

    

  

  

  
  

a 

ce traversează faţa palmară:a. mânci drepte, făcută în 

timpul unci lupte, prin smulgerea unui cuţit ce-l ţinea 

victima: în 'Mână * a 
da 

  

  

    
  

Fig. 79. 

Fig. 80-81 ne arată urmele unor cicatrice viţiose 

ale feţei in urma unci arsuri.
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E cunoscut ai că placa fotografică e mai sensi- 
bilă ca ochiul nostru şi mai ales pentru unele nuanţe 
de culori, făcendu-le ca ele să apară chiar atunci când 
ochiul nu le pote percepe. Următârele casuni vor [i su- 
ficiente de a.ne da o dovadă despre acest lucru. Ast- 
fel Profesorul Strassmann ') citză casul unui Domn, 

  

A
N
 

=
 

p
 

  
  
      
  

Fig. 80. 

care fotografiindu-se cu familia, sa, avea pe acca foto- 
grafie tipul unui mulatru. Fotografului i-a, fost ncexpli- 
cabilă acestă înfățișare a Domnului, care în momentul 
fotografierei, avea aceeași culdre a feţei ca și a celor 

    

') Prof. Strassmann, Berlin 1903. Die Photographie im Dienste 
der gerichtlichen Medizin,
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alţi: membri ai familici ; ori-ce causă de natură teh- 

nică fotograful o respingea. Co se întâmplase însă ? 

Împrejurările dovedi că numitul Domn după fotogra- 

ficre căpătase gălbinare. Placa fotografică deci, a sta- 

bilit schimbarea, culârei înainte ca ochiul să-o fi per- 

-cepul. 
Un alt cas ce cel citat de D- Dr. P. Lasource 1). O 

  

  

    
  

Fise, SI. 

Domnă, voind a se fotografia se duse la un fotograf. 

Pe clişeii (negativ) era forte bine reuşită, dar de și 

clienta avea o faţă fârte curată, cu tote acestea figura 

» Dr, Pi Lasnuvee, La Photographie Judiciare. La Vie Me- 
dicale, 190+ Janvier. (Luat din tratatul D-lui Reiss asupra fotogra- 

fici Judiciare).
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cra presărată de pete transparente. Fotograful aruncă vina pe placa fotografică pe care a creduto de prâstă, 
calitate. La doveloparea clișeului, obține acelaș resultat. 
Un al treilea și al patrulea clișeii ai dat acelaș resultat. 
Care însă nu-i fu mirarea fotografului, când voind peste 
câte-va 'dile ca, să-i dea Dâmnei câte-va, din probe, el 
află că ca este r&ă atinsă de Verolă. Petele transpa- rente de pe negativ nu crai alt lucru de cât erupțiunea încă invizibilă ochiului. 

Acâstă descoperire este fârte des aplicată adi la 
căutarea urmelor de strangulațiune, la căutarea poto- lor de sânge, de spermă, a impresiunilor invizibile a liniilor papilare, a degetelor, etc. 

Fotografierea în ceca ce privesce atentatele la bu- 
nele moravuri a unor indivigi, este câte odată reela- mată. Ast-fel e individul din fig. S2—83, care pentru a-şi putea satisface cu mai multă ușurință, viţiul pede- rastici se îmbrăca fomeoște, precum fi cel din figu- 
rile 5, 6 şi 7, care pentru a-și procura posibilitatea de a sta în cercul femeilor, se îmbrăca: femoește. 

Trebue de asemenea a menţiona, în unele împre- jurări fotografierea personclor care simuleză. Ast-fol când avem a face cu un prevenit care face diferite mișcări, care contractă înt”una mușchii obrazului, care dă ochii peste cap și ia fel de fel de atitudini imposibile, atitudini, ce ne face să credem că simul6ză, îl punem in- tr'o cameră bine luminată ce ne permite de a-l observa fără a fi v&duţi. Pe unul din păreţi se face un orificiti la care se adapteză. obiectivul unui aparat fotografic, cu ajutorul căruia îl fotografiem atunci când el se gă- sesce intro posiţiune bună si cu o mină naturală. 
Figura, $4 represintă un grup de cersetori greci veniţi din Atena și cari simulaăi. Ii erati plimbaţi prin diferite orașe ale luropei de către cei doi din mijloc. Patru din ci, după cum se vede din figură, făceati pe Șciopii de același picior (drept); iar cel-alt făcea pe mutul. In urma cloroformizărei de către Prof. M. Mi-



182 . 

_nOvICĂ şi a! nostră, indreptându-li-se numai decât. pi- 

ciorele, ne-am putut: convinge că simulaii. 
Simularea paralizici. vre-unui membru pote de 

  

  
        
  

      
  

“Fig. 8. 

asemenea să fie descoperită, fotografiindu-se diferite 

mișcări voluntare ale membrului indicat ca paralizat. 

O mare aplicaţie î își găsesce: “fotografia în Psihiatria.- .
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Legală. Aci fotografia ne dă o probă mult mai bună 
de cât. descrierea vre-unci varietăţi de alienaţie min- 
tală, mai ales în casurile de simulaţiuni. O fotografic, 
luată asupra, unui bolnav atins de o melancolie, stupâre 
sati vr'o manie, e cu mult mai doveditâre decât cea mai 
bună descriere. Acesta, cu atât mat mult trebue să o 
facem în casurile vre-unui proces al vre-unui alienat, 
unde judecătorii nu ai pe alienat înaintea lor și unde 
deshaterile se fac numai pe baza actelor: O fotografie 
a acusatului alipită la, raportul nostru va, convinge mai 
mult pe judecători asupra responsabilităței lui. 

Profesorul Strassmann pentru a arăta mai mult 
importanţa, fotografici în Psihiatrie ne dă următorul 
exemplu : D-sa sa pronunțat întwun proces criminal 
că un Gre-care Domn e un paralitie general și fu achitat; 
în scurt timp de la achitare bolnavul more. Un testa- 
ment făcut de el în timpul procesului a fost atacat de 
moștenitorii ; din partea adversă sa susținut validitatea 
sa și diagnosticul de Paralisie generală pus la îndoială. 
O fotografie bună, dice Prof. Strassmann, făcută atunci 
după pacient ar fi tost un act de convingere important. 
Fotografierea scrisului alienaţilor are de asemenea o 
mare importanţă, mai ales al paraliticilor generali. 

Figura S5 represintă un alienat pe care familia îl 
ținea acasă, legat în pat și care, pus ast-fel în imposi- 
bilitate de a se mișca, a fost faţă la scena când crimi- 
nalul omora pe mama sa. 

Diferite diformaţiuni, viţiuri de. conformaţiuni sati 
stigmate de degenerescenţă, ale alienaţilor ca: asimo- 
triile faciale, hidrocefalia, microcefalia, ete., cer adesea 
fotografierea lor și aprope nu e psihiatru care să nu 
posâdă colecţiuni întregi de aceste fotografii. 

Tot aci trebue amintit, de aplicarea cinematogra- 
fului în maladiile nervose.
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B.. Fotograţierea Cadavrelor 

In stabilirea identităţei cadavrelor necunoscute, fo- 

togralia jocă un mare rol. De multe ori ca ne este mai 

necesară decât Semnalmentele Antropometrice, pentru că, 

mai vepede găsim un fotograf decât o personă care să 

cunoscă Antropometria. i 

De asemenea, cum în cea mai mare parte din 

orase nu se găsesc Morgi cu aparate frigorifere pentru 

conservarea cadavrelor, și cum ele nu sunt de loc puse 

Ja adăpostul putrefacţiei care câte odată le desfiaureză 

întrun mod extra-ordinar, urmeză că fotografierea lor, 

în lipsa mijlocelor de mai sus, va fi cea mai bună .s0- 

luţie. 
Când cadavrul e bine conservat, atunci fotografia
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lui alipită la cele-Palte semne va înlesni si mai repede stabilirea identităței; iar în cas când putrefacţia e fârte înaintată, fotografia ne va pune la adăpostul unei cri- tici nedrepte de a nu fi observat bine semnele de iden- litate atât de mult modificate prin acest proces de- structiv. Fotografierea, cadavrelor necunoscute se face în nisce condițiuni ce trebuese a [i cunoscute Medicului Legist. a 
La Paris și în mai tote o asele ce ai o populaţiune forte mare și unde există deja Serviciuri Antropome- trice, e bine și chiar trebue de a se fotografia cadavrele necunoscute, în posiţie de /aţă și profil; luânduli-se în acelasi timp Măsurătorile Antropometrice împreună cu semnele particulare ; acesta peniru a se putea, pe de' o parle dea se căuta individul și printre coi co se găsesc deja măsuraţi în serviciă, iar pe dealtă parte pentru a se putea mai ușor stabili ulterior identitatea lor. In casuri de mari accidente care a costat vaţa multor persâne, cum de ex. vrun incendiă, sati deraiare de drum de fer, se cere mai ales de a aplica acest mijloc. Acesta cu atât mai mult, cu cât întrun forte mare număr de orase ncexistând Morgi cu aparate frigorifere pentru | păstrarea, lor, o fotografie faţă și profil, însoţită de Sem- nalimentele  Antropomcetrice Şi expediate mai multor Serviciu din străinătate, ar putea mai repede stabili „identilatea cadavrelor. Când voim de a stabili identi- tatea unui cadavru necunoscut prin ajutorul unei foto- grafii și mai ales când voim a o arăta unor 6meni care nu sunt obișnuiți de a analiza o fotografie, atunci trebue de a: ne servi de fotografia de faţă cu atât mai mult cu cât suntem obișnuiți din viaţa de tâto dilele, de a vedea pe fie-care individ mai mult de faţă sati trei sferturi. De aceea Sa și dis că, pe când fo- tografia de profil ne permite de a recunoşte o porsână necunoscută, cea de față din contră ne permite de a recunâste mai repede pe ună cunoscută deja. 

„In ceea ce privesce Institutul nostru, măsurătorile
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și fotografiarea cadavrelor necunoscute ne-a permis, 
de și întrun număr mic de casuri (6—7), totuși de a-i regăsi printre.cei mesuraţi la Serviciul Antropometric. 
Se înţelege de la sine că față cu populaţiunea mică a 
Bucuresciului, cadavrelor necunoscute 'li se stabileste 
mai repede identitatea, în cât recurgem la măsurătore 

  

          

şi fotografiare numai în casuri mai dificile. De multe ori graţie numai fotografici de faţă expusă în vestibulul 
Morgei şi păstrarea, la dosar a bucăţilor din îmhrăcă-
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mintea cadavrului, sa putut stabili identitatea unui 
număr destul de mare. 

Cu privire la posiţia cadavrului, sa căutat de 
asemenea a se da una mai apropiată de aceea a 
unei persone vii, adică: în picidre saii stând pe scaun. 
In cât privesce pe acestea din urmă nu ne vom ocupa 
decât de cele întrebuințate în Institutul nostru, ce ati 

fost. construite ţinându-se în semă folosele și inconve- 

nientele celor existente în cele-Palte Institute similare. 

  

  

  

  

      
Fig, S$ 

Pentru fotograficrea bustului ne servim de scaunul 
representat în fig. 87, pe care aședăm cadavrul: după 
ce mai întciă am făcut să dispară rigiditatea. Odată, 
„asedat, îl legăm peste mijloc cu o curea, îi fixăm capul 
la spate, fără ca să se vadă, prin ajutorul unui instru- 

ment pe care îl represintăm în fig. SS. Scaunul la rân-
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dul săi, e pus pe rotile, coea ca permite repedea lui transportare dintr'un loe întraltul. 
"Figura 8Y represintă cadavrul unci femei asedată în posiţiunea, descrisă având înfăţişarea unci persone vii. 

  
  

            
Fig, $9, 

Fig. 9%, 

Când voim a, fotografia cadavrul în piciore, ne sor- vim de o tablă (figura 90), lungă de 2 metri si lată de 80 ctm. care pontă la pariea superidră un aparat de fixat capul identice cu acela din fig. 88, iar la mijloc un cuită de fer pe care se as6dă cadavrul călare dupe cum se vede în fig. 91. Atât cuiul, cât și aparatul de fixat ca-
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pul sunt ast-fel dispuse încât după trebuinţă pot fi ri- 

dicate mai sus sati mai jos. In momentul când voim 

să asedăm cadavrul, masa, se pote lăsa jos, după accea 

so ridică în picidre stând rezemală de un suport ce se 

găseşte la spate și care îi permite de a-i da ori-ce în- 

clinare înainte saii înapoi. Se pote aşeda cadavrul 

: 

  

  

      
  

    

  

  
  

    
    

pe tablă şi chiar când 
ca se găsesce în pi- 
ciore. La partea in- 
ferioră tabla are 2 
votiţe care permite 
de a fi uşor trans- 
portată dintr'un loc 
într'altul. 

Când e vorba de 
vI”o desgropare vom 
fotografia cadavrul 
în starea în care se 
găseşte fără, a-l scote 
din cosciug. Pentru 
aceea, rezemând cos- 

ciugul de ceva îi vom 
da. o înclinare ast-fel, 

pe cât cadavrul o va 
permite ca să nu 
cadă jos, dupe cum 
se vede în fig. 92-93. 
Se va fotografia mai 
întâi îmbrăcat și apoi 
desbrăcat. 

Se stie că toc- 
maj ochii care dati 
expresiunea,  figurei 
unei persone, pun a- 
desea ori pe cei care 

asi cunoscut pe decedatul înta”o posiţie grea de recunoscut, 

din causa modificărilor ce aceste organe aii suferit fie
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din causa închiderei pleopelor, fie din causa uscărei 
și înfundărei globilor oculari, în urma putrefacţiei. 
Ei bine, dacă, până acum câţi-va ani, aceste cada- 
vre erai fotografiate cu ochii închiși, condiţiunea care făcea, dificilă recunescerea, astă-di acest neajuns e în- lăturat, dându-i:se cadavrului prin posiția capului și a ochilor, o aparenţă de viață care diferă fârte puţin de a unui om vii. Pentru acest scop Prof. Gosse!) reco- mandă, următorul procedeă: Se deschide cu 2 degete 
pleopele, lăsând să proemine în afară globii ochilor. 
După aceea se aplică nisce comprese muiate în apă, care căutăm să fie continui umede. In tesă generală e de preferat ca acestă operaţie de reînviere a ochilor să 
se facă forte încet și să dureze cel puțin o oră. Dacă 
pleopele nu pot să rămână deschise, atunci cu ajutorul unei pensule înmuiată înti*o soluţie slabă de sulfat de 
aluminiti, ungem pleopele pe sub mucosă fără însă a, atinge corncele care, din contră trebuezsc a fi umectate 
cu apă ce conţine, un sfert, glicerină. 

Acestui procedeii al Prof. Gosso, care a devenit 
clasic și pe care îl găsim recomandat mai do (6te tra- 
tatele de curând apărute asupra fotografiere cadavrelor, 
credem a-i opune un altul care nG aparţine si care ce 
mai simplu, mai expediliv si care ne-a dat celo mai 
bune resultate, după cum se pote vedea, în fotografiele 
ce însojesc acest capitol. | 

In ceea ce privesce mai întâiui globii ochilor, atunci 
când ci sunt înfundaţi în orbite, când sunt sbârciți şi 
aprope uscați, în loc de a injecta în ci apă cu glicerină, 
pentru a-i readuce la forma normală, în loc de a astepta 
0 oră cu comprese umede pe ci, după cum recomandă, 
toți autorii (Gosse, Strassmann, Reiss, Schulz, etc.) 0po- rațiune ce ne ia timp, nu avem de cât de a recurge la ochi artificiali (fig. 94). Aceşti ochi care se găsesc - 
a 

DD, Gosse. — La photographie apris dâcts. — Genăve 1896,
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în comerciii se pot fârle. bine păstra, indefinit în trusă 

şi a-i utiliza la trebuinţă. Când globii ochilor sunt prea, 

infundaţi, puţină vată introdusă sub ochii artificiali îi 
va face să iasă mai în afară. In cât privesce colorca 
ochilor artificiali, 2 perechi, una ncgri și cea altă cas- 

lanie deschisă, vor fi suficiente de a înlocui ori-ce co- 

ldre de ochi, atunci când corneca cadavrelor ne va 

permite de a distinge colorea lor. Ochii azurii, albaștri, 
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“Fig, 93, Tig. 9. 

veri şi castanii deschisă, pot forte bine a fi representaţi 
în fotografic, fără mare deosebire prin o pereche de ori- 

ce colore ar fi, numai cu condiţiune ca ca să fie deschisă, | 

Cei care sati ocupat mai de aprope cu fotogra- 
fiarca cadavrelor, ati putul observa că, de și cadavrul 

nu era încă intrât în putrefacție, cu tote acestea după 
o Qi, mai ales vara, ochii perzând din luciul lor, corneca 

incepe a se opacifia, devine mată, ceca ce face de a se 

-
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observa, forte bine pe o fotografie. In casurile acestea, 
chiar e mai bine de a întrebuința ochi artificiali, cari 
dai mai curând cadavrului prin luciul lor expresia de 
viii. La cadavrul din figura 99 se pote vedea cum ochiul 
din stânga care e artificial e mai expresiv ca cel din 
drâpta care a fost lăsat natural. 

Intru cât ne privesce, deschiderea pleopelor la, 
cadavrele din Institutul nostru, fără a întrebuința pro- 
cedeul d-lui Gosse, am căutat și am imaginat un aparat 
cu ajutorul căruia am obţinut vesultate fârte bune. Acest 
aparat represintat în (figura V5, ne permite, introdus 
fiind sub pleope întocmai ca și un ochi artificial, de a 
le ţine depărtate fără a fi cătuși de puţin visibil. Apa- 
ratul e construit dint”un metal forte subţire şi ma- 
leabil (plumb) și cu o formă ast-fel in cât se muleză 
întocmai pe globul ochiului. Marginile orificiului acestui 
aparat, se găsesc răstiinte în afară ast-fel că în miomentul 
introducerei lui sub pleope, apucându-le din dreptul ge- 
nelor, nu le mai lasă să se închidă. Cel din drepta e 
construit în sens invers ca cel din stânga. Cum deschi- 
(ătura .pleopelor. nu este aceeasi la toţi individii, se pot 
construi: 2—3 perechi de aceste aparate a căror des- 
chidătură să varieze, sai el fiind maleabil se mai pote 
inchide sai deschide după trehuinţă. Construcţia lui nu 
cere mare tehnică, din contra, pote fi făcut de ori şi cine. 
Pentru aceea se iu o bucată de. f6e. de plumb. er6să 
1—2"/, (de cure se găsesce în comerţ), se tac din ca. o por- 
țiune dreptunghiulară de mărime aprâpe 3 pe 212 ctm. se 
bate cu un ciocan la mijloc pentru ao face ca din plană 
ce cra să ica o formă convexă și a se mula. per- 
fect pe suprafaţa ochiului de stielă. Dupe ce i-am dat 
acestă formă, o tăem la mijloc fiicendu-i cu bricegul 
un orificii eliptic, identice cu despintecătura, ochilor, 
căutând în urmă dea-i resfiânge marginele în afară dupe 
cum sc vede in fig. 95. In fine introducem ochiul de sticlă 
peniru a ne asizura că irisul se vede, tăem cu bricâgul 
conturul dreptunghiului dându-i mărimea și forma clip- 
71760 

13
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tică a ochiului de sticlă. Acest aparat prin eftinătatea, 
micimea, durabilitatea şi realele resultate pe care ni 
le-a dat, pote forte bine a înlocui în trusa unui medic 
legist, sticla cu soluţia de sulfat de aluminiu. 

Deschiderea pleopelor se mai pote face şi printrun 
alt procedei și mai expeditiv, scutindu-ne de a mai 

umbla cu pensula și sulfatul de aluminiiă. Acest pro- 
cedoii care de asemenea ne-a dat forte bune resultate, 
dupe cum se vede în figurile 100--402,îl obţinem cu acele cu 
gămălie. Acest mijloc convine mai bine la cadavrele al 
căror globi oculari 'şi păstreză încă consistenţa, lor nor- 
mală. Pentru aceca se ea un ac cu gămălic, de ori şi 

ce mărime ar fi, cu condiţiune numai ca să fie mai 
subţire (cele ce servesc pentru colecţiunele de insecte 

ar fi cele mai bune) şi dupe ce sarădicat pleopa, supe- 

risră atât cât credem că trebue să stea, deschisă, o fixăm 
cu acu de globul ocular. In cât. privesce cea inferidră 
ca nu are trebuință de a fi fixată de cât în cazuri mai 
rari și chiar atunci e suficient de a o apăsa cu degetul 
în jos pentru. ca să stea. Se va căuta ca acele să fie 
împinse -cu totul: în țesuturile moi, r&mănând numai 
gămălia afară, care se pote tăia sati retușa pe clișeii 
mai "nainte de a scote o fotografie. Une-ori capetele 
acelor se pâte acoperi de sbârciturile pleopei, dupe 
cum se vede la ochiul drept din figurile 100—102 în 
cât nu mai e nevoe de a le tăia sati retuşa, 

Utilizarea acelor mai este reclamată câte odată 
la închiderea gurei, unde de şi am reuşit ca să apro- 
piem maxilarele unul de altul, cu tote acestea gura ră- 
mâne încă deschisă. In casul acesta apropierea buzelor 
se pote face forte usor, servindu-ne de acele cu gămălic, 

tără a putea fi observate pe fotografie. Apropierea bu- 

zelor cere mai ântci închiderea maxilarelor, care se 

face în modul următor: se rădică buza superidră a ca- 
davrului şi se bate o mică ţintă pe maxilarul superior 
între spaţiul dintre cei 2 incisivi mediani. Dupe aceea, 

se trece cu un ac cu aţă prin marginea gingivală a
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maxilarului inferior în dreptul spaţiului dintre incisivii 
mediani, dupe cum se vede în fisura 103, şi în urmă se 
prinde capătul aţei de ţinta de mai sus. In acest mod 
se capătă fârte, uşor închiderea lor, dupe care proce- 
dăm, apoi la aranjarea buzelor cu ace, dacă necesita- 
tea o va cere. 

  

    

  

  

Fig, 103. 

Colecţia, de fotografii ce urmeză, ne arată diferitele 
faze prin care a trecut cadavrul acelecaşi femei, cu sco- 
pul de a-i reda, figurei expresia de viaţă, și acâsta nu- 
“mai graţie noilor mijlâce descrise de noi mat sus. 
Figura 97: Represintă cadavrul femcei aşa cum a fost 

adus în Institut. 
Figura 98: Ni-l represintă cu perul aranjat și cu gura” 

închisă dupe procedeul descris.
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Figura 99: Ne arată deschiderea pleopelor cu ajutorul 
aparatului din figura SS, precum și diferența 

„în bine, dintre ochiul artificial (stângul) şi cel 
natural (dreptul), prin urmare superioritatea 
ochilor artificiali. 

Figura 100: K.xpresie surăden- [| Aceste 3 expresii ati 
dă, veselă. | fost obţinute numai cu 

Figura 101: Expresic de terore, ! ajutorul acelor, aseme- 
încruntată. | nea și deschiderea pleo- 

Figura 102: Strâmbându-se l pelor. 
Une ori putem firă a întrebuința aparatul de des- 

chis pleopele, de a le face să stea deschise numai apă- 

  

    

  

  

Fi 106. 

sându-le cât-va timp cu degetele. Ast-fel e. individul 
din fig. 104. 

Când cadavrul unui necunoscut nu e intrat în pu- 
trefacţie, fotografiarea lui desigur nu preşintă nici o 
greutate. Când însă putrefacţia e forte înaintată, cum 
sc vede mai ales la cadavrele îinecaților sati și a altora
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în timpul verci, unde putrefacția merge cu o repedi- ciune extraordinară, atunci lucrurile sc schimbă. Din causa marci desfigurări ce o încercă cadavrele, unii din autori die că trebue a renunţa. la fotografiare ; iar alţii se mulțumesc de a le fotografia chiar în starea în care se găsesc. Nu putem însă de a împărtăși aceeaşi părere. Aci fiind vorba, de a stabili identitatea cada- vrului, nu se pote nici de a renunţa, la, fotografie, nici de a-l fotografia asa cum sa găsit, adică cu fisionomia cu totul schimbată, 
Desi putrefacţia câte o dată e iOrte înaintată, cu toate astea ea nu constitue un motiv de a renunţa la fotografie, afară, bine înţeles, de casurile unde avem perderi mari din țesuturile feţei. Ixperienţa ne-a arătat că cu puţină bună-voinţă şi răbdare se pot obţine ro- sultate forte bune, chiar atunci când cadavrul se gă- seste într'o stare înaintată de putrefacție, după cum se vede în cele 3 figuri 105, 106, 107. 
Nenorocirea, eşte că fotografiarea cadavrelor a. fost lăsată mai tot-dauna, pe niâna. servitorilor de autopsie şi a unui fotograf particular, căresla vederea unor ase- 

menea, cadavre nu ştia cum: Şă (rmine mai curând. Tocmai în asemenea casuri dificile, găsim că, Medicul Legist prin experiența ce o are Şi prin scopul pe care îl urmăreşte în aceste casuri, trebue a interveni şi a - reda cadavrului prin diferite mijloce, o fisionomie și o posiţie mai aprâpe de cea, naturală, pentru a putea fi 
recunoscut în urmă de cine-va. 

Casul din figurile 105, 106 şi 107 credem. că e o dovadă bună despre cele ce susţinem. Ceea, ce con- tribue la schimbarea fisionomiei unui cadavru intrat în 
putrefacție, e mai întciă infiltrarea țesuturilor cu gaze 
și al doilea, coldrea verde murdară ce o capătă pielea, 
elemente ce sunt prea suficiente ca, să, facă, imposibil o 
recunoscere. 

Intru cât privesee gazele, făcându-le să dispară, vom putea face ca cadavrul să-și reia mat mult sati
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mai puţin figura pe care a avuto și prin urmare de a, 
mări șansele de a-l: recunosce. Gonirea, gazelor din ţe- 
suturile feţei' se pâte obține în modul următor : se face 
O secţiune pe pielea capului, identică cu aceea ce şe 
obișnuesce pentru deschiderea capului, adică de la o 
apofiză mastoidă la ceea-altă, fără a diseca pielea. Dupe 
aceea introducând un bişturiă în gură se face pe fie- 
care obraz încă câte o secțiune (nu însă așa de pro- 
fundă). In fine cu o bucată de cârpă îndoită de mai 
multe ori şi ținută în mână ca un tampon, apăsăm în- 
cet pe figură şi în direcţiunea incisiunilor făcute, până 
când gasele încep a esi. Ne vom feri de a freca cu cârpa 
pielea, mai ales în dreptul sprincenelor şi a mustăţelor 
care riscă numai de cât a fi smulse din causa, putre- 
facţiei. Cu răbdare şi în câte-va minute gazele dispar. 
Când cadavrul are abdomenul și -toracele destinse prin 
gaze, atunci chiar dacă reusim a, desumfla, faţa, ele, îm- 
pinse de țesuturi, vin din notă de'și iaii locul. Pentru acesta 
recomandăm ca în casurile acestea e tot-d'auna, mai 
bine de a face mai ântii autopsia cadavrului, lăsând 
numai capul pe care îl vom deschide dupe fotografiere. 
Cu modul acesta organele fiind secţionate; iar circulaţia 
postumă, întreruptă, faţa, odată desumflată, va rămânea 
aşa. Când avem prin urmare şi incisia de pe faţa an- 
teridră a gâtului, atunci gazele acumulăte către partea 
inferidră a, feţei vor eşi forte uşor pe aci, dupe cum 
cele de pe părţile superidre es prin incisia de la cap. 
Ast-fel obținând gonirea, gazelor, procedăm la, operaţia 
de reînviere a capului. Pentru acesta se unge figura cu 
vaselină, care în urmă este ștersă şi înlocuită cu pudră 
de amidon saii de talc. E adevărat că figura în urma 
gonirei gazelor și din causa lăbărţărei pielci dă cada- 
vrului o. fisionomie și mai hidosă ca aceea pe care a 
avuto la început, dupe cum se pote vedea pe figura 106. 
Acest lucru nu trebue a ne face să credem că ori-ce 
îndreptare 'e cu neputinţă. 

„Din contra figura î07 ne arată că întrebuințând
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mijlcele descrise de noi referitâre la modul cum trebue 
să procedăm ca să obţinem o fisionomie mai aprâpe 
de a unui om vii, putem obţine în urmă o fotografie 
care ne va permite să stabilim mai curând identitatea 
cadavrului, de cât dacă urmam preceptele acelor autori 
care ne consiliază, de a renunţa sai de a fotografia ca- 
davrul în starea de putrefacție în care a, fost găsit. 

Figurile 105, 106, 107, ne „daii dovada cea mai bună 
de a nu desnădăjdui. Ele sunt ale unui individ necunos- 
cut, ce a fost găsit înecat în apa Teiului din apropierea 
Bucuresciului. Scos din apă aprâpe după o lună şi jumă- 
tate în stare de putrefacție în care se vede în figura 105, 
a fost adus în Institut, unde. ţinut câte-va qile a fost cu 
neputinţă, de a-i se putea stabili identitatea. Căutând 
de a obţine o fotografic care să ni-l înfăţișeze într”o 
stare mai apropiată, de figura pe care a avut'o în viaţă, 
am obținut-o, după procedeul nostru (figura 107), care 
trimisă autorităţilor, sa putut dovedi că era. un soldat 
desertor dintr'un regiment de artilerie, după cum ne 
dovedesce D-nul Comisar: Regal al Consiliului de Răshoi 
cu adresa No. 3607 dih:19: Februarie 1904. 

D-le Director, - Ă 
Ca, rezultat adresei D-vostră No. 110 către Regimentul ? 

Artilerie, am ondre a vă face: cunoscut că cadavrul găsit în apa 
Teiului în diua de 2$ Ianuarie 1904, după cercetările făcute s'a 
stabilit a fi al Soldatului Stancu Gheorghe Dobre, din Regimentul 
2 Artilerie a cărui stare civilă și semnalimente se arală cu ală- 
turata, copie după foia matriculă. 

| 
Comisar Regal. 

Cu acestă, ocasie trebue a mai adăoga că în pro- . 
cesul-verbal cu care a fost înaintat cadavrul, se arăta 
bănuială că, ar fi un isdraelit. Din causa putrefacţiei 
înaintate ne putând a ne pronunţa cu siguranţă asupra 
circuncisiunci am chemat pe verificatori de deces ai 
comunităţei Israelite, care examinând cadavrul ne-ati 
afirmat că întradevăr e circumcis, pentru care motiv 
a fost luat și îmormântat la, cimitirul Israelit. In urmă tri- 
miţându-se fotografia No. 107, la diferite autorităţi, primim
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răspunsul de mai sus al Regimentului 2 de Artilerie 
că e un dezertor de naţionalitate român. 

Infăţişarea pe care o are cadavrul în figura 107 a 
fost obţinută întrebuinţând ca mijloce: pudra, ochii ar- 
tificiali şi acele cu gămălie pentru închiderea gurei. 
Clişeul fotografic nu a fost absolut de loc returai deși 
Sar [i putut face să dispară petele acele de pe obraz. 
In cât priveşte deschiderea pleopelor nu sa întrebuințat 
nici un instrument, de Gre-ce la cadavrele înecaților 
precum şi la acelor intrate mult în putrefacție, ele fiind 
moi şi umede se muleză pe ochiiantificiali şi stati des- 
chise după cum voim. Intrebuinţarea carminului pentru 
buze și obraz cu scopul de a da o înfățișare mai plă- 
cută și a obține o fotografie mai bună, nu o credem 
aşa de necesară, după cum o recomandă unii autori. 
Când nările sunt turtite și prin urmare nasul cu totul 
deformat, după cum se vede în figura 106, se pâte cu 
puțină vată introdusă în nări, fără a se observa, să i 
se dea forma pe care a avuto. | 

In casurile de sinucidere sati erimă, acolo unde 
posiția ocupată de cadavru jăcă un mare rol, e bine ca 
tot-deauna să ne grăbim de a-l fotografia în posiţia 
găsită. Mai cu semă atunci când cadavrul se găsesce 
pe câmp, într'o pădure, pe o sosea, curte sată grădină, 
cic., acolo unde locul pâte să fi jucat un rol Gre-care, 
se recomandă de a se seote mai multe pose din diferite 
direcţiuni, de dre-ce, odată plecaţi de la teatrul crimei, 
timpul, şi pâte distanța nu ne mai permite de a mai 
observa sati controla Gre-care detaliuri pe care le-am 
aflat în urmă. Ceva mai mult, utilitatea unor asemenea 
fotografii, referitore nu numai la cadavru ci și la locul 
din prejurul lui, ne înlesnesc fârte mult descrierea care 
trebue să o facem în raportul nostru asupra modului 
cum a fost găsit cadavrul. E de prisos a adăoga că o 
fotografie alipită la raportul nostru, va face ca descrierea 
să câștige enorm în claritate și simplicitate. Luarea, 
unor asemenea scene se pote face cu ori și ce aparat
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fotografic; când însă e vorba de a face să se vadă fi- 
gura întrâgă a cadavrului fără însă a-] misca din loc, 
când cadavrul este al vre-unui necunoscut şi când în 
[ine nu dispunem de tabla sati scaunul de care am 
vorbit mai sus, atunci ne servim de un aparat ca cel 
din fig. 108 care, aplicat fiind de-asupra cadavrului, se 
pote fotografia de la ori-ce înălţime. Ceva mai mult, 
acest aparat prin modul lui de articulare la partea su- 
perioră, se pote, în urma diferitelor» mişcări ce-i impri- 
măm, dc a fotografia în ori-ce direcţiune. 

  

        

  

Fig. 105, 

In casuri de contra-expertiză, în special la des- 
gropări, atunci când veracitatea unor fapte medicale 
ale primului expert cer a fi din noi controlate, foto- 
grafia ne pote [i de folos. Ast-fel, absenţa unor incisiuni, 
nedeschiderea, unor cavităţi, etc., ce ati fost descrise în
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Fig. 109. Atitudinea, particulară a membrelor superiâre în urma arsurilor, 
« (iiitilude de combal.)
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raportul primului expert ca făcute, putem prin ajutorul fotografiei de â le constata ca neexistente, punendu-ne ast-fel prin imparţialitatea ei la adăpostul ori-cărei dis- cuțiuni ulteriâre din partea primului expert. 

  

        
Fig. 110, 

Fotografierea unui cadavru găsit într'o putrefacție forte înaintată, a unui cadavru ars (fig. 109) sati car-
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bonisat (fig. 110), e suficientă ca să înlocuiască cea mai 
perfectă descriere care ar lua pagini întregi. Re 

Posiţia cadavrului, desordinea, îmbrăcămintor. în ; 
multe cazuri de merte violentă sunt forte caracteristice. . 
Ast-fel Prot. Strassmann citeză casul unui Domn otră- 
vit cu stricnină și care a fost găsit de poliţie întins 
pe un chaise longue. Acestă posiţiune a cadavrului pe 
scaun nu cam pleda pentru o otrăvire cu strienină și 
anume. pentru o sinucidere după cum se pretindea, ci 
mai mult pentru o crimă după cum sa și dovedit că 
a fost.. Individul fusese asedat în urmă, ca mort pe 
scaun. . Mai interesant e următorul caz din fig. 111 cea 
avut loc într'o vie din marginea Bucureştiului : 

Un soldat ce era înarmat cu o armă Manlicher, 
intrând întro vie cu scopul ca să ure struguri și fiind 
surprins de către vier, descărcă numai decât arma 
asupra lui și-l omoră. In urmă, pentru a nu da de Dă-: 
nuit şi voind a simula, o sinucidere, aşedă pe viecr în 
posiţia arătată în. figură cu mâinile și pistolul pe piept. 
A două di după descoperirea cadavrului, Prof. M. Mi- 
novici fiind chemat, constată după examenul rănci si 
al armei de > po „piept care cra cu cocoşul rădicat Și cu 

  

capsa intactă, că se găsesce în fața unei crime, fapt 
ce sa dovedit imediat în urmă. 

In ultimii timpi “a întrodus cu bun succes foto-
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grafia stereoscopică a cadavrelor, mai ales în ceea ce 
privesce semnele strangulărei spânzurărei, diferite frac- 

- tari ale craniului, lesiuni care apar după cum se scie 
în relief apropindu-se cât se pote de normal. Repro- 
ducem aci aparatul (fig. 112) de care ne servim în 
aceste casuri. El se bucură de mai multe avantage între 
care faptul că e forte portativ şi în acelaş timp ne 
servă ca, un binoclu de teatru, aparat de fotografie şi 
foto-stereoscop, etc. 

C. Fotograţierea obiectelor. 

In casurile când avem nisce obiecte care a servit 
la ștergerea sângelui de la, o crimă, cum de ex. 0 cârpă, 
ori cerșaf, saă vre-un părete stropit, sati pardosdla, 
camerei, — lucruri care nu pot figura la dosar, sai să 
fie trimese în întregime chimistului expert, atunci cel 
mai bun lucru, o fotografie va fi suficientă pentru con- 
statarea întinderei petelor. 

” Diferite alte scene ca: locul unui incendiii, al unei 
deraeri de drum de fer, a unci surpări ori dărâmări 
de case, accidente ce aii adus mârtea, mai multor per- 
sone, cer de multe ori fotografierea, lor. | 

Une-ori. suntem siliți de a, fotografia diferite piese, 
ca organe saii alte obiecte, de și ele pot fi păstrate 
un timp îndelungat și ţinute la disposiţia Justiţiei. Aceste 
obiecte mai ales din motive practice cer mai curând a, 
fi fotografiate de cât a le aduce în natura înaintea jus- 
tiției; afară de acâsta nu tâtă lumea e obişnuită de a, 
privi cu acelaş sânge rece o piesă anatomică scâsă din 
cadavru sati păstrată într'un museti Şi iarăși nu pu- 
tem transporta, o piesă dintrun loc întraltul fără nici 
un inconvenient. 

„ Printre multele alte casuri în care se cere inter- 
venirea fotografiei, mai putem cita, fotografierea dife- 
ritelor obiecte observate la, microscop (micro-fotogra- 
fia) precum şi în examinarea manuscrisurilor.
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Se scie că pentru compararea scrisurilor trebue 
a recurge astădli la fotografie. Fotografia unei iscălituri 
de exemplu ne permite nu numai de a desemna sati 
de a trage diferite linii pe ca, ceea-ce nu ne putem. 
permite de a, face pe original, dar ea ne dă putinţă de 
a vedea lucruri care nu se pot vedea cu ochii liberi. 
Ast-fel răsăturile, ştersăturile, revenirea cu o altă cor- 
nelă peste cea existentă, etc. etc., apar fârte bine într'o 
fotografie. 

Fotografia, e capabilă de a ne spune dacă la fal- 
șificarea unei scrieri sa, întrebuințat mai multe cerneli 

sai chiar de a se citi un scris care nu se vede de loc, 
ca, în scrisorile secrete. 

Ast-fel când scriem mai apăsat cu un creion tare 
pe foea unui carnet atunci acest scris lasă, pe foile de 
de desubt niște impresiuni care dacă nu pot fi citite cu 
ochii liberi, atunci, cu ajutorul fotografiei fiind mărite, 
ele apar forte lisibile. 

Următârele figuri împrumutate din interesanta lu- 
crare a Prof. Dr. Ștefan Minovici!) ne dă o idee de marea 
importanţă pe care fotografia o jâcă adi în. grafologie. 
Ast-fel din fig. 114 se pâte vedea în mărime naturală un 
falş efectuat pe cale mecanică, care constă în aceca că 

„cuvintul JMai a fost transformat în Martie prin raderea 
lui i şi înlocuirea lui prin 7 urmat de restul literilor. 

Ast-fel cum e originalul nu se pâte distinge cu 
ochi liberi nici o modificare. 

Fig. 115 represintă acelaş cuvânt mărit de 32 de 
ori prin fotografie și în care constatarea falşului e fârte 
uşor. Se observă împrejurul literei » un câmp bogat 
de pete negre, provenite atât din urmele scrierei ante- 
riore ce nu ati putut fi complect îndepărtate cât si din 
causa raderei. 

Tot asemenea figura, 116 și 117 represintă în mă- 

') Dr. Stefan Dinovici, Falșurile “în Documente şi fotografia 
în Serviciul Justiţiei.
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rime naturală un fals executat asupra unor ţifre și 
anume în transformarea numărului 7775 în 4473. Dacă 
acest fals nu se observa pe fig. 116 apoi în cea mărită 
se pote vedea înlocuirea lui 7 prin + si a lui 5 prin 3. 

Une ori avem a face cu falșuri în care nu se în- 
trehuinţâză nici raderea nici decolorarea, ci numai adi- 
ționări. Ast-fel e casul din figura 118 în care cuventul 
nouă a fost transtormat în «dou și a lui 9 în 2, 
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lig. 119 vepresintă fotografia în mărime? naturală 
a unui bilet de bancă de 20 Ici fals. Falșul este asa de 
bine executat în cât cu greă pe un original se putea 
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constata. Fotografia însă pune în evidență numai de cât diferența. Ast-fel pe când filigrana capului încoronat apare forte bine, cea din stânga a No.. 20 lipsește cu totul. Afară de acesta falșul devine mat marcant când observăm num&rul 08370641. Falşificătorul ne putându-l 
imprima, a fost silit să-l execute cu mâna, condus de ideea. .că ţifrele fiind prea, mici vor scăpa controlului ve- devei. Dacă întradevăr tremurăturile, retusările, lipsa, de o egală distanță scapă, vederci directe când privim numărul de mai sus, ele apar forte clar după cum se „vede în figura 120, care represintă acelaş număr mărit. Figura 121 ne represinlă, fotograma mărită de 24 ori a unei. încrucișări de două linii. Pe când în original nu se putea precisa care din ele e cea suprapusă, în: fotografia, de față se vede că linia C pe suprapusă, li- mii AB. i 
Nu tot-deauna o fotografie ne dă impresia exactă a mărimei sai distanței ce există între diferite obiecte ce ca represintă. Asemenea. ncexaclităţi aparente vor fi „ ot-deauna rectificate şi corijate prin ohservaţiuni con- semnate în raport. Așa, înti”o fotografic unele lucruri 

i “pot eși mai mari ca în realitate, cum se întâmplă cu „cele ce se găsesc mai aprope de obiectiv în momentul - fotografierei. Un cadavru ce stă, culeat orizontal "foto- , grafiat din dreptul. picirelor va apare cu ele mult mai. . mari în raport cu capul. De şi după, vegulele .perspec- tivei acest fenomen este. conform -cu realitatea, căci pi- .- - ciorele care eraii pe primul plan trebuea, să apară mai 
“mari, cu tâte acestea, trebuesc pe cât e cu putinţă de 
„A căuta să înlăturămi asemenca fenomene. i 
„Cum numărul adepților pe care fotografia “îi câş- 
_ tigă, cresce pe fie-care (i, și cum printre ci se găsesc “iun mare numtr și de medici, credem necesar de a le “xeni într'ajutor cu &re-care regule ce trebuesc ' obser- 
„Yvate cu ocasia punerei în practică a: acestei arte, atât - de utilă practice medico-legale. 

| Aceste regule sunt următorele: 
11760 

1$
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1, Srele trebue să bată tot-deauna dinapoca apa- 

patului sati din lături (nici odată în faţa, aparatului). 

2, Când fotografiem o personă în plin acr, trebue 

a ști că dacă lumina cade drept în faţă, obrazul ese 

turtit, dacă vine de sus face ca cl să fie întunecos şi 

sever. 
3. Când fotografiem interiorul unei camere trebue 

a lumina locurile obscure cum sunt colţurile, printi”o 

lumină reflectată, cum de ex. cu oglindi. 

4. Când voim să fotografiem repede în mijlocul 

nopţei sati întw”un local unde e întunecos atunci trebue 

a recurge la lumina de magnesic sai dacă acestă lu- 

mină nu o putem să ne o procurăm, atunci întrebuin- 

țăm următorele pulbere pe care ori și ce farmacist 

pâte să ne-o procure: 6 părţi salpetru, 2 părţi sulf, 1 

parte antimoniu sulfurat, pe care le amestecăm, și le 

întroducem în niște tuburi de hârtie ca, cele de focuri 

bengalc. 

5. Pe fio-care fotografie vom nota scara de redu- 

cere, data, ora, lumina și orientaţia către punctele car- 

dinale. | 

G. Când avem de fotografiat obiecte strălucitore 

care din causa rellexului nu apar bine, atunci ungem 

suprafaţa lor cu o substanţă care să le acopere lustrul 

fxcendu-le mat cum de ex. plombabină, terehentină, 

sati cu vr'o văpsea ce se pâte spăla în. urmă. Diferite 

piese anatomice ce ai pe ele rellexuri se pote fotogra- 

fia punându-le în.apă saii într'o soluţie Gre-care. In 

casul acesta ori-ce reliex dispare. - | 

7. Când fotografiem interiorul vre-unei fabrici a- 

“tuncă trebue dea opri maşinăriile de a merge, fapt 

care va face ca fotografia să fie clară. 

S. Fotograficrea obiectelor în relief cum de exemplu 

inscripțiuni, liniile papilare, etc., trebue să fie luate sub 

o lumină ce vine din lături. 

 



CAP. X. 

APLICAREA RADELOR RONTGEN 
IN 

EXPERTIZELE MEDICO-LEGALE 

Descoperirea radelor Rântsen a făcut o revoluţie 
aşa de mare în lumea medicală şi sciinţifică în cât, 
aplicarea lor în acești din urmă ani la, diferite ramuri 
ale sciinţelor medicale sai întins aşa de mult încât cu * 
grei ne va: fi a le enumăra, pe tâte. 

Dacă, studiul acestei recente descoperiri a fost atât 
de departe împins din punctul de vedere al aplicărci 
ei la medicina internă şi chirurgie, medicina, legală care 
urmăresce pas cu pas progresele rcalisate de ele nu 
putea să r&mână indiferentă. Pâte nu am greşi dacă, 
am dice că radiografia, își are adi o mai mare aplicaţie 
în practica medico-legală de cât în cele-Valte ramuri 
ale medicinei. Avantagele pe care ca le-a tras și le 
trage sunt considerabile. Radiografia, este pentru me- 

-. dicina legală unul din mijlocele de investigaţiune cele 
mai precise din câte dispunem până adi. Astădi un 
mare număr de expertize, de alt-fel forte delicate, și care 

„ai trebuinţă de a se înconjura de tote probele posibile, 
precum Și de tote garanţiile sciinţifice își găsesc soluţia, 
lor în aplicarea Radiografiei. Ea, dă ast-fel expertului 
posibilitatea de ase pronunţa cu mai multă tărie asu- 
pra gravităței sai asupra diferitelor cause care ai pro-
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dus lesiunile constatate de el şi a trage ast-fel conclu- 
siuni care formeză bază unei judecăţi.. Acestă nouă me- 
todă constitue adi pentru justiţie un document vizibil 
şi ncîndoios; o fotografie alipită la raportul unui expert 
constitue piesa cea mai convingătore, atât pentru tri- 
bunal cât şi pentru juraţi. 

In materie de instrucţie criminală, Radiografia 
pote da nascere la expertize medico-legale permiţând 
expertului de a aprecia mai exact o losiune traumaltică 
constatând presenţa unui projectil, a unui corp strein 
sau arătând trajectul şi direcţia dată de lovitură. 

In ceca-ce privesce expertizele civile, ea işi gă- 
sesce aplicaţia cu ocasia daunelor şi a indemnisărelor 
aducend probe positive de existența traumatismului 

precum şi a gravităţei lui. 

“Prin urmare atât în procedura penali cât şi în 
cea civilă radele Rontgen e un escelent mijloc de con- 
trol chemat a lumina întrun mod eficace justiţia. Ra- 
diografia pote fi aplicată atât pe mort cât și pe viă. 
In primul cas ea ne pote spune virsta unui cadavru 
necunoscut, constatarea morţei şi data ei, ete. Toţi ra- 

diografii sciti că transparenţa țesutului osos variază de 
la bătrân la tînăr. Ast-fel o mână de copil radiografiată 
alăturea cu alta de bătrân, dati 2 umbre diferite ca in- 

tensitate. Absența. de odată a bătăilor inimei şi a miș- 
cărelor respiratorii, demonstrate prin radiografie pot de- 
veni un noi semn de certitudine a morţci, semn ușor 

de căutat la cadavrele dubiose. 
De asemenea asupra datei morţoi sa stabilit că 

- permeabilitatea radelor N diminuă pe mâsură ce pu- 
“trefacţia e înaintată şi că''un cadavru vechiii e mai 
opac ca al unui individ de curând mort. Atât în ceea 
ce .privesce virsta, cât şi. data morţei întocmindu-se 
niște tablouri sar putea avea astfel niste colecţiuni de 
probe. Pe vii, aplicaţiunea radelor X sunt și mai nu- 
merdse mai ales cu ocasia, căutărei şi localisărei cor- 
pilor străini.
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Tără radiografie Tribunalul nu are în. unele Ca- 
suri probe pentru a judeca că un atentat criminal sa 
severşit asupra unei persâne mai ales când nu a asis- 
tat nici un martor; în asemenea cas constatarea aten- 
tatului nu sar margini decât la afirmaţiunile victimei. 
Extragerea şi cătarea glontelui se ştie că este câte odată 
imposibilă, iar pe de altă parte acuzatul pote nega car 

fi făcut us de vro armă. In casul acesta, constatarea 
presenței glontelui prin radiografie ne dă proba cea, 
mai decisivă, dovedindu-ne ca, bună, afirmaţiunea, vic- 
timei, și de mincinesă aceea a, acuzatului, 

Prin radiografie se pote constata presența unui : 
corp strein întrodus și rămas, fără ca persona să aibă 
cunoștință de. el, cu ocasia unei răniri și care pâte da 
naștere mai târdiă, din causa iritaţiunei, la, complica- 
țiuni ca aceea, a unui Hegmon, ete.. 

Profesorul Lannelongue a arătat că impotenţa bra- 
țului stâng însoţită și de atrofia musculară la o fată tă- 
nără, era, datorită isteriei, iar nici decum unei exostose 
umerale ce se bănuea. 

Unele corpuri steine prin posiţie ocupată în or- ganism sai prin tendinţa, de a se pune în mişcare pâte 
da loc la ruperea vre unui vas saii a provoca lesiuni 
grave ale vre unui organ ca plămân, inimă, — casuri 
în care pacientul păte cere indemnisări din partea celor 
care ati causat întroducerea unei asemenea corp. 

Direcţiunea în care lovitura a, fost trasă se pote 
şti de asemenea înlăturându-se ast-fel diferitele mijloce 
de apărare pe care le invâcă, acusatul, 

Se stie că traumatismul osos sati articular dă nas- 
cere mai totdcuna la expertize medico-legale în materie 
civilă. Ast-fel accidentele de drum de fer, accidentele 
din timpul muncei. constatarea, calusului unei fracturi, 
reducerea unci luxaţiuni dacă a avut sati nu loc, cons- 
tatarea, unei artrite traumatice și diagnosticarea ei de o alta patologică, etc., etc., sunt atâtea subiecte de ex- 
pertiză cu ocasiunea, cărora putem apela la radele Rânt-
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gen. Probele vor fi în casul aceste de un mare folos 
pentru a stabili durata incapacităței profesionale sati 
pentru fixarea vre unei indemnisări reclamate. 

Câte odată un proiectil pote da nascere la com- 
plicaţiuni inflamatorii, care. nu sunt decât desteptarea 
unor afecţiuni vechi ca, tuberculosa, osteomielita și a 
cărui complicațiuni grave nu trebuesc a fi imputate 
într'o expertiză medico-legală numai trausmatismului 
singur. 

In loviturile asupra capului putem fi chemaţi a 
face un diagnostic retrospectiv basaţi pe constatarea 
unor fenomene fie iritaţiune cerebrală cum de exemplu 
a cepilepsiei traumatice, a paralisiei, sa încă de a fixa 
raportul de causalitate între un vechiă traumatism. și 
turburările actuale. Asemenea diagnosticuri sunt uşor 
de constatat căci calusul şi proiectilele rămân tot-deauna 
vizibile radelor lui Rântgen. Prin radiografie, fractura 
care sa consolidat apare tot asa de vidibilă ca şi în 
prima di a accidentului, iar când pansamentul unui 
membru ce a, suferit un traumatism nu se pote desface 
din diferite împrejurări, atunci prin radiografie sc pote 
vedea, lesiunea os6să. — Radele N traversează diferitele 
piese ale pansamentului ca și când nu ar exista. Ten- 
dința la mişcare a unui corp străin în organism pote 
(i constatată, prin mai multe fotografii scose la inter- 
vale diferite de timp. 

Pentru un mare număr de fracturi a căror diag- 
nostic e câte odată forte greii și cu un prognostic 

- grav, fracturi care scapă obișnuitelor exploraţiuni chi- 
rurgicale, radele X constitue singurul mijloc de a le 
constata. 

Câte dureri, aşa dise reumatismale, câte casuri în 

care punem la îndoeală buna credinţă a pacienţilor, nu 

ati de origină vr'un corp străin sati vr'o lesiune patologică, 
pe care acest noii mijloc de investigaţiune îl. scâte la 
lumină ?.. Și iărăşi, în câte fracturi care dati nascere 
la contraverse, din causa puţinelor simptome fisice, în
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câte casuri în care se acţioneză, în judecată de către 
clienţii lor, medicii curanţi, din causa ne consolidărei 
unei fracturi, în fine în câte casuri unde bănuim că 
un individ exagerează gravitatea unei lesiuni, ce ni se 
pare de mică importanţă, radele Rântgen, în urma 
unor probe obținute, nu îindepărtâză ori-ce discuţie 
inutilă... 

Un mare numâr de fracturi pot trece neobservate 
sai confundate cu luxaţiuni. Trebue prin urmare de a 
face o distinţiune între o fractură și o contusiune, mai 
mult sait mai puţin violentă, cu atât mai mult cu cât 
se scie că diagnosticul exact e baza prognosticului. 
Aceasta se întâmplă mai ales în fracturele costelor, a 
basinului, unde prin mijlâcele ordinare de exploraţiune 
diagnosticarea lor e deoparte de a fi tot-deauna, Uşoră, 
precum şi în fractura omoplatului care trece adesea 
nenbservată. | 

Un mare progres a făcut radiografia cu privire 
la diagnosticarea artritelor traumatice. Un expert exev- 
citat, va putea spune numai examinând un clișeii, si 
să diferenţieze o artrită sati osteită traumatică de o 
altă de origină patologică sati diatosică. — Ceva. maj 
mult, chiar în casurile în care traumatismul și diatesa 
ar exista, el va putea să arăte, printrun examen -al 
membrelor, partea care se cuvine fie-cărcia. 

Intr'adever, prin noile progrese realisate sa ajuns 
a se cunosce prin radiografie lesiuni os6se sati articu- 
lare produse de tuberculosă, reumatism cronic, gută 
sifilis, sati prin traumatism. 

Diagnosticarea, sarcinei în medicina legală, se știe 
că este adesea cu mult mai grei de stabilit ca în prac- 
lica ordinară, cu atât mai mult cu cât femeca are in- 
teresul de a ascunde și de a înșela pe expert. In asc- 
menca casuri, radiografia uterului gravid ne permite 
de a conchide afirmativ. Experiențele Prof. Pinard at 

„arătat că putem vedea destul de bine diferitele părți -
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ale scheletului unui f&t în uter si de a distinge porţiu- 
nea ososă a, capului, trunchiului, şi a membrelor. 

Fără a face autopsia unui copil la termen, se pste, 
prin radioscopie, a se constata punctele de osificare, 
în special acelea ale lui Beclard, din extremităţile in- 
feridre ale femurelor precum şi separarea alveolelor 
dentare de la maxilarul inferior ce constitue un semn 
de maturitate a copilului. 

In ceea ce privesce dacă un copil a respirat sai 
nu, D-l Bordas') în comunicarea făcută Societăţei de 
Medicină Legală din Paris, a arătat că un f&t care a 
respirat, dă pe ecranul fosforescent o culore cu mult 
mai palidă decât a aceluia care nu a respirat, și că: 
prin urmare radele N îl traverseză mai grei. 

In chestiune de identitate, diferite deformaţiuni os6se 
saii fracturi vechi ce constitue niște semne indelabile 
pot forte bine să fie descoperite prin radele Rontgen, 
stabilind ast-tel o identitate sigură. 

Cu privire la toxicologie, se ştie că nu tote sub- 
.stanţele sunt de o potrivă traversate de radele lui Rănt- 
gen. Stabilindu-se un coificient de permeabilitate, pen- 
tru fie-care din ele, şi aranjându-se în nişte liste, sar 
putea, deduce telul substanţei. Aceasta mai ales cu pri- 
vire la falşificările diferitelor substanțe din comerţ. D-l 

" Ranwez a constatat de asemenea că în general sub- 
stanţele organice sunt fârte transparente, pe când ma- 
teriile minerale sunt cu mult mai puţin. 

Din punctul de vedere higienic si al medicinei 
legale putem ușor descoperi prin ajutorul acestor rare 
alteraţiunile vinului cu plumb, litargă, metal ce e fârte 
opac. 

In otrăvirile cu substanţele minerale, aceste rare 
pot arăta mersul și localisarea substanţei toxice. Se știe 
că partea cea mai grea a chimistului legist e atunci 
când nu se știe cu ce substanţă e otrăvit individul, a 

1) Şedinţa din 8 Iunie 1896.
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cărui organe îi sunt trimise spre expertiză ceea co-] obligă de a căuta, să, descopere prin diferite mijloce ce specie de otravă are a urmări. Radiografia pâte să-] 
pună pe cale şi a-i indica aproximativ cu ce substanţă 
are afacere. Radiografiind mucâsa stomacală sati in- 
testinală a unui cadavru otrăvit sati o porţiune din 
ficat, ar putea, prin examenul clișeului, să ştie dacă 
are de afacere cu o Substanţă minerală sati organică, 
r&mâncnd în urmă să-Y facă diagnosticul pe calea ana- 

- lisei chimice. Localisarea toxicului va, putea să-l facă 
-să presupună data otrăvirei, 

O nouă aplicare a radelor Rontgen se face cu pri- 
„vire la examenul diferitelor obiecte pline cu materii 
explosibile cum lădi, cutii, cărţi, bombe, ete. Ele des- 
coperă în aceste obiecte înainte de a fl deschise diferite 
substanţe explosibile. | 

Cu privire la medicina legală militară, cunâsterea 
radiografici este de multe ori indispensabilă. Se citeză 
o anecdotă !) relativă la casul unui soldat care şi-a frac- 
turat o gambă. Pus în convalescenţă, fratele pacientului 
care era medic, îl radiografiiază, şi arătă o fotografie 
medicului major în cura căruia se găsca soldatul. Cum 
în fotografie se vedea numai focarul fracturei care 
avea osele încălecate cu 2 ctm. fără a se remarca de 
loc calusul, majorul ii indoi concediul de convalescenţă. 
Majorul, ne având cunoscință că calusul în radiografie, 
din causă, că sc lasă a fi traversat de radele X, nu ese 
pe fotografie, a fost indus în ergre. 

Un alt caz e acela al Prof, Grehant: E vorba de 
". un soldat care şi-a fracturat colul femurului. Fragmen- 

tele os6se, bine potrivite, s'aii reunit și consolidat asa 
de bine încât majorul, puțin timp după aceea, negă 
existența ori-cărei lesiuni, si nu voi să reformeze pe 
soldat, care, ca cavalerist, era înfic-care moment într”o 
PI 

1) Albert Perrce.— Studiul radelor Rontgen aplicate in ex- 
pertisele medico-legale. 1897, pas. 105. i
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stare de inferioritate ce motiva punerea sa în libertate. 
Dacă radele Rântgen ar fi fost atunci cunoscute şi dacă 
sar fi gândit să le aplice, dice Prof. Grehant, sar fi 
v&dut realitatea accidentului. 

In unele boli simulate, în armată, radele X pot de 
asemenca fi de folos. D-r Lâbker!) publică un cas de 
dispepsie bănuită ca simulată: bolnavul pretindea că 
nu pote mânca şi acusa dureri mari după îngerarea 
alimentelor. Radiografia constată imobilizarea jumătăţei 
stângi a diafragmului consecutivă. unui empiem trau- 
matic vindecat, ceea, ce explica fârte bine svmptomele 
de mai sus. . 

Domnii Hoffa si loachimsthal ai arătat de ase- 
meneca, cel dintâiii o scoliosă simulată, cel de al doilea, 
o sindactilie făcută cu un licid caustic pe care vocea să 
o treacă, ca ereditară, şi care, în ambele casuri, radio- 
grafia a, arătat integritatea, sistemului osos. 

In fine, Societăţile de asigurare pot a se servi de 
radele lântgen fie pentru asigurările contra acciden- 
telor, fie pentru cele asupra vicţei. In primul cas, ele 
ar putea achita rata, indemnisaţiilor bazaţi pe examenul 
radiografie, în al doilea, medicul societăţei ar putea 
adesea, să “descopere prin radiografie o bolă gravă, la 
inceput, care ar fi indus în crore societatea, 

De și acestă nou& aplicaţiune a radelor lui Rânt- 
gen e încă în studiu, cu tote acestea din cele expuse 
pănă aci se pote vedea ce mari servicii ar putea să 
ne aducă înt”un mare număr de casuri. 

Nu mai încape indoeală că rodiografia nu va putea 
da râde decât în mâna unui expert exercitat, care sa 
ocupat și se ocupă de asemenea expertize. Nu ori și 
cine pote citi un clișeii sati de a-si da bine seama de 
valdrea unei fotografii obținute. Interpretarea diferitelor 
lesiuni ce pot apare pe fotografie nu o pâte face: decât 

:)— Al 26 congres a soc. germane de Chirurgie. Berlin 2 
April 1897.
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un specialist exercitat şi care trebue a se ţine în curent 
cu progresele ce le face acest noii mijloc de investiga- 
țiune. Cum însă timpul şi multele ocupaţiuni ce reclamă 
funcțiunea medicului legist nu permite de a ne ocupa 
şi de asemenea, lucrări, nu greșim de loc dacă am 
apela la luminele unui alt confrate sati la a unui expert 
radiograf. Pretutindeni există, astă-di experţi radiografi, 
încât adresându-ne lor, expertiza nu perde de loc din 
valorea ei. Pentru a întări si mai mult acestă afirma- 
țiune reproducem aci sentința Curţei de Apel din Lyon 
care dă drept medicului expert de a, recurge și la oa 
ircea personă pentru apl'carea radiografiei. 

Intr'un Proces recent, la Lyon, se ridică din par- 
tea apărărei o contestaţie care cerea, Curţei de Apel să 
declare nul raportul medicului expert, fiind-că acesta 
făcend să se fotografieze membrul rănit de către un 
specialist (Doctor în Medicină) prin mijlocul radelor 
N, ar fi dat împuternicirile lui de expert la o a treca 
personă. Dar curtea a respins acestă pretenţiune ca 
nefiind de loc fondată, sprijinindu-se pe consideraţiunile 
următore: 1) însărcinând pe o a treia personii de a 
fotografia membrul rănit prin mijlocul vadelor Rântgen, 
ezpertul nu a încredințat acestei persâne decât o operațiune 
puy materială, pentru care folograful nu area de făcut 
nică o apreciere și prin urmare nu a paiticipat întru nimic 
în misiunea unui e.rpert; — 2) căi fotograful chiar de «u 
fi coit, nu putea să modifice nici întrun sens, nici întialtul 
vesultatul acestei operațiuni; 3) că în special, înpulter- 
nicirile încredințate expertului erai pe cât se pote de largi, 
pentru că curtea îl autorizase să se înconjuve de tote in- 
formuţiunile, să întrebe ori-ce persână care a» putea să-l 
lumineze, să facă să îi se comunice ori-ce lucru pe care 
be crede folositor ca si-l consulte ;— 4) în fine, că acesta 
era chiar opinia luă personală pe care ezperlul o îndicase 
în raportul săi, în ceea ce privește fotografia scosă prin 
mijlocul radelor Rintgen.
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Reproducem aci conclusiunile din interesanta lu- 
crare a D-lui Dr. Albert Perrâe referitâre la: Studiul 
radlelor Rântgen aplicate la Expertizele Medico-Legale. 

"Dr. ALBERT PERREE 

Studiul ragelor Rântgen aplicate la Expertizele Medico-Legale 

Conclusiuni 

I. Radiografia, este pentru medicină legală unul 
din. modurile” de exploraţiune cele mai precise ce sa 
descoperit până acum. Acestă nouă aplicaţiune a râde- 
lor Rântgen este încă în studiii, dar se vede deja destul 
de bine ce mari servicii va putea să aducă medicului 
legist în numerâse casuri. 

II. Cu tote acestea, radiografia nu va, “putea fi cu 
adevrat profitabilă expertului, nu va putea ajunge o 
basă. seridsă, de informaţiune, decât dacă se face uz de 
instrumente perfecţionate, dacă se conformâză cu stric- 
teța unei technice şi unei reguli speciale, de la care nu 
va trebui să se îndepărteze nici odată. Ea va fi maj 
ales de un ajutor preţios în mânile experimentate a 
experților radiografi, care ar fi făcut studii prealabile 
în practica radelor x, și care ar fi cucerit autoritatea, 
necesară pentru a putea, stabili cu certitudine, după 
examenul probelor, conclusiunile raportului Jor. 

III. Numerdse în adevăr vor fi expertisele medico- 
“legale în cari radiografii bine luate şi bine interpretate 
vor putea servi drept basă judecăţei tribunalului. In 
două casuri mai ales,-va trebui să se recurgă la tubul 
Crookes: în primul rând, printr'insul se va putea con- 
stata cu certitudine existenţa și situaţiunea, unui corp
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strein (glonte de revolver, alice etc.) aflat în organism 

şi care ar [i fost forte greii de găsit printrun alt mij- 
"loc; sigur după acestă constatare, expertul va putea 

in cele mai dese ori să tragă conclusiuni formale. In 
al doilea rând, în aprecierea lesiunilor traumatice a, 
oselor şi a articulaţiunilor. radiografia va putea lumina 

multe puncte obscure şi să servâscă drept bază în 0s- 
timarea daunelor interese sai în fixarea îndemnităţilor. 

Graţie ei, se va putea stabili punctul de plecare al le- 
siunilor constatate, de aceia ce este rosultatul unui ac- 

cident si ceia ce revine unci bole cronice contractată 

mai înainte. Incertitudinea unui mare număr de discu- 
țiuni va fi prin acest fapt suprimat. 

IV. Bazele lui Rântgen vor fi de asemenea, ulili- 
sate în experienţele pentru prunc-ucidere, ele vor fur- 
nisa detalii de mare importanţă asupra maturităţei și 
a violabilităței f&tuşilor, asupra causci morţei noilor 

născuţi şi chiar asupra realităței sarcinei. 
V. Ele vor găsi încă întrebuinţarea lor în stabili- 

rea semnelor de identitate pentru serviciul antropome- 

tric, în căutarea, falsificărilor si în Gre-cari aplicaţiuni 
toxicologice; ba mai mult, întrebuințarea radiografici 
va uzura cu mult examenul explosivilor. 

VI. In fine Radiografia va fi un puternic mijloc 
de investigaţie în medicina legală militară pentru a fixa 
congediile de reformă şi pensiunile de retragere; asc- 
menea față de companiile de asigurare, ca va putea 
câte odată să, joce un mare rol în stabilirea poliţelor.



PARTEA II 

CAP, 1. 

IMPRESIUNILE 

din punctul de vedere medico-judeciar 

Inţelegem în general prin impresiuni, semnele Jă- 
sate de diferite corpuri pe o suprafaţă mâle sati care 
permite imprimarea lor, păstrendu-le în acelaş timp 
forma si dimensiunile. 

Astă-i faţă cu noile mijlce de investigaţiune cu 
privire la impresiuni, acestă cestiune are o importanţă. 
asa de mare, încât am putea dică că nu e crimă sati 
delict unde judecătorul rutinat, cât și medicul legist să 
nu apeleze la aceste indicii. De si studiul impresiunilor 
dateză forte de mult, cu tote acestea în cestiunile refe- 
ritâre la justiţie, acest studii n'a fost făcut de cât în 
rave ocaziuni, aşa încât cl nu a putut da un resultat 
satisfăcător. Credem însă că a sosit timpul atât pentru 
jurist cât și pentru medic, ca studiul medico-legal, pre- 
cum şi aplicațiunea lui să le fic cât se pote de cunos- 
cut, mai ales în cca ce privesce stabilivea probelor iden- 
tităţei, scop principal pe care îl are medicina legală. 

In majoritatea casurilor, nu se pote ca, autorii di- 
feritelor crime saii delicte să nu lase vre-o urmă, fie a 
mânelor saii a piciorelor în împrejurări care ai favo-
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risat imprimarea lor; acest lucru constitue pentru cel 

experimentat, semnătura sati chiar portretul acelor 
autori, lăsate de ei la locul crimei sai al delictului. 

Dacă serviciul pe care îl aduce studiul impresiunelor 

sar mărgini numai aci, este incontestabil că cl ar perde. 
din importanţă, dar o mulţime de alte cestiuni pe care 

le vom vedea mai la vale si care ne vor scuti de a le 
mai enumera aci, ne va da o dovadă destul de mare 

de nenumărate alte cestiuni care pot fi resolvate de 

acest studiu. Aceste impresiuni aii existat de când e 
lumea, dar dacă sa făcut us în rare cazuri de elo, causa 

este că cci însărcinaţi cu căularea lor le-ati perdut din 
vedere fiind preocupaţi de alte cestiuni mai puţin im- 
portante. Circumstanţele în care sunt găsite aceste im- 

presiuni, sunt câte odată forte curiose și cere din par- 

tea aceluia ce voesce să le urmărescă, un anumit stu- 

diti precum si Gre-care calități. 
Aprope zilnic, la crimele și delictele săverzite, r&- 

mân de pe urma autorilor impresiuni cari ar [i de 
mare importanţă în stabilirea identităţei. In majoritatea 

cazurilor însă, aceste impresiuni trec ne băgate în semă, 
si acâsta se «dlatoresce faptului, că autorităţile chemate 
mai ântei la faţa locului, ne posedând o educaţiune spo- 
cială suficientă în căutarea tuturor indiciilor, nu ştii să 
le caute şi să se folosescă de cele, ba ce e mai mult ci 

singuri le laşă să dispară, fie sub chiar piciorele lor, 
lie sul) acelea ale numerozilor curiosi ce tot din nc- 
știința lor sunt lăsaţi să năvălescă în ast-fel de împre- 
jurări. E 

Aceste impresiuni, fie ale mâinelor, fie ale picid- 
relor sati ori și care altele, sunt rare ori găsite întregi, 
sub o formă clară. din care cauză acci însărcinaţi cu 

observarea lor nu le bagă în semă, atenţiunea lor ne- 
fiindu-le atrasă de cât atunci când aceste urme sunt 

intregi si represintă imagina reală și fidelă a corpurilor 
care le-ati produs. Ore nu este astă-li impus de a cu- 
nosce ori și care urmă de impresiune găsită și a o su-



punc unui examen amănunțit? De sigur că da şi do- 
vada cea mai bună o avem în recenta expertiză a d-lui 
A. Bertillon, Seful serviciului de Identificare din Paris, 
(după cum se pote vedea mai departe), unde nisce urme 
ale impresiunelor degetelor de la mână găsite pe un 
gcm, necunoscute și cu totul neobservate de întregul 
aparat polițienesc, i-a, servit d-sale pentru descoperirea 

. criminalului. 
Scopul principal este că atât în primul cas când 

aceste impresiuni sunt întregi, cât si în al doilea, de a 
putea să le interpretăm, de a sei să -scătem din ele 
aceca ce este de scos și de a nu ne mulțumi numai să 
le observăm, să le privim și să le cităm, ci și de a le 
descrie și a le conserva. De aci urmeză, că un studiii 
preparator se impune atât medicilor-legisti cât ȘI juris- 
tului si auxiliarilor lui, studiti care pe lingă cunoscin- 
țele de anatomie și fisiologie referitore la, impresiuni pe 
care trebue să le aibă, apoi se mai cere ca ele să fie 
complectate cu o serie de lucrări practice în care vor 
intra apoi fotografia, desemnul, mulagiul, ctc., ete. 

In cele ce urmeză, studentul va, găsi în mod amă- 
nunţit. tote cele referitore la fie-care impresiune, lucru 
ce nc scutesce de a mai insista asupra lor. Nu ne vom 
incerca să facem o clasificare a impresiunelor -ci vom 
căuta să le studiem în ordinea importanţei. lor în ra- 
pori cu casurile în conexiune cu justiţia: 

1. Impresiuni lăsate de mâni, 
2. Impresiuni lăsate de picidre, 
3. Dnpresiuni lăsate de părți întinse din supru[alu 

corpului, 

4. Impresiunile dinţilor, 
5. Inpresiunile lăsate de diferite obiecte pe cor), jire- 

cum șanțul de lu spânzurut, et, 

6. Iapresiunile instrumentelor cu cuve uit fost Pro- 
duse rănile, 

7. Ipesiunile de «nimule, 
$. Dupresiunile lăsute de trăsuri, câirule, etc.
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Inainte de a intra în Jsudiul impresiunilor mânilor 
și a picidrelor o aruncătură de ochi asupra Anatomici 
și Fisiologiei piele de pe mâini și piciore, se impune: 

Se ştie că suprafata externă a piclei mâinelor e 
departe de a, fi netedă și uniformă; din contră, ca pre- 
sintă o mulţime de ridicături și șanțuri care îi dati un 
aspect cu totul neregulat. Printre aceste ridicături și 
șanțuri găsim în prima, linie, acelea formate de papilele - 
dermului, care sunt forte _visibile pe fața palmară a 
mâinilor și a plantelor piciorelor, ridicături, care prin 
permanența lor permit ca să fie forte bine studiate. In 
oposiţiune cu aceste ridicături, avem apoi o serie de 
șanțuri sati îndoituri, care cu privire la studiul nostru, 
pot fi de 3 feluri; 1) șanțurile interpapilare, 2) îndoiturile 
articulave sait de locomațiune, și 5) îndoilurile suit liniile 
minei care sercă de bază chiromanciei. Printre aceste 
ridicături și șanțuri se găsesc o mulţime de mici orificii 
ce corespund glandelor sudoripare și sehacee prin care 
se scurge afară sudorea și alte produse sccretorii. 

Aceste 3 feluri de şanţuri îsi fac apariţia pe supra- 
faţa extrenă a. pielei determinate fiind de nisce cause 
interne. | 

I. Şanţurile Interpapilare. Se stie că pielea, e com- 
pusă din epiderm și derm sată corion, şi că neregulari- 
tăţile suprafeţei dermului care formâză partea 'funda- 
mentală a, piclei, produc aceste ridicături și șanțuri care 
iormeză, obiectul impresiunilor digitale. Suprafața der- 
mului care vine în contact cu epidevmul e presărată 
cu numergse mici ridicături mamelonate sati conice, 
cunoscute sub numele de papile. Ile ar corespunde 
după Sappey, în termen medii, la 36 pe milimetrul pa- 
trat în ceea ce privesce pielea mâinelor și a piciorelor. 
Aceste papile, departe de a fi împrăștiate înt”'un mod 
neregulat pe suprafaţa dermului, din contra, se unesc, 
între ele şi se dispun în nisce serii lincare, aupă cum 
sc pote vedea, fârte bine chiar cu ochiul liber, pe palmă 
saii pe planta piciorului, constituind aceoa ce se nu- 

71700 
| l5
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mesce: crestele dermice. Unele din aceste papile sunt 
isolate, separate, și constituese papilele numtie simple, 
altele, din contra, pe acceaşi bază ai 2—3 până la 
4—5 conuri și portă numele de papile rompuse. Alătu- 
rata figură 122, reprodusă după tratatul de Anatomie 
a D-lui Testut, ne daii o imagină fidelă de modul dis- 
tribuirei și de forma papilelor precum și de conexiunea 

- devmului cu cpidermul. 

Pentru ași da cine-va secmă de calitatea fiourei 
de mai sus, nu are de cât să ia un deget sai piciorul 
de la un cadavru și să] ţină câte-va ore în apă. Epi- 

  

dermul macerându-se pote fi ridicat forte usor lăsând 
dedesubt dermul cu papilele sale, bine visibile. Acest 
lucru se observă de obicei la cadavrele înecaților, unde 

epidermul mâinelor și picidrelor se scâte ca nisce mă- 
nuși sati nisce ciorapi. 

In 1883, Azatomistul hollnann, ajunse la conclu- 
siunea, că şanţurile sunt corespundetâre intevvalelor dintre 
papile, pe când crestele separate de sanţuri coprind 

papilele și orificiile glandelor sudoripare. După acest 
autor, fie-care papilă e bicefală şi se termină prin 2 
puncte divergente ce se apropie de litera Y, ast-fel că 
canalele sudoripare nu trec printre cele 2 ramuri ale 
unui aceluiaş Y, ci printre cele 2 ramuri vecine, a 2 Y,



asa în cât represintând cu litera 1 aceste canale, vom 
avea, în urmă YIYLYI. După disposiţiunea acestor figuri 
se pote vedea că evestele corespund unirei lui 1 cu cele 
2 ramuri vecine a lui Y. In cât privesce disposiţiunea - 
acestor creste o găsim numai la mâini și la planta pi- 
cidrelor. 

Studiul impresiunilor digitale, după noi, ar avea 
următârele 3 aplicaţiuni: 
1. A stabili Identitatea absoluliă « unei pevsine cum 

sc întrebuinţâză, de exemplu, în. serviciurile de stabili- 
rea identităței râilor făcători, 

2. A stabili Identitatea relutică, udică în a arăta 
participarea cutăvei persone la un «ct dre-care cum ar 
fi de exemplu : urmele degetelor lăsate pe diferite obiecte 
de o persână în momentul comiterei unui delict 6re- 
care, și 

3. 4 înlocui iscălituru unei persine cure nu scie « 
semna. 

|. Stabilirea identităţei absolute prin ajutorul 
impresiunilor digitale 

(Sistemul Dactiloscopic) 

Sub numele de impresiuni digitale înţelegem re- 
producerea desemnurilor de forme fârte variate ce pre- 
sintă extremitatea, anteriiâră a, degetelor. Aceste impre- 
siuni, prin fixitatea, formei lor la acelaș individ, adică 
că rămân neschimbate t6tă vieaţa, și apoi, prin varia- 
bilitatea lor de la o persână la alta, constituose astă-qi 
unul din mijlâcele cole mai sigure pentru stabilivea 
identităței individuale. Acest mijloc de stabilire a iden- 
tilăţei Gmenilor are odată, forte veche însă, din causa 
lipsei unei clasificări raţionale a, impresiunilor în ceea 
ce privesce aplicaţia lui la, delicquenţi, acest mijloc a 
fost dat uitărei și astă-di înlocuit în mare parte cu 
cel Antropometric; dicem în cea mai mare parte, de
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Ore-ce în unele state, Anglia, China, și America, acest 
sistem este actualmente în us, și mai ales în republica 
La-Plata unde a luat un mare avânt sub direcţiunea 
D-lui Vucetich. 

Diri câte se scie anatomistul Purkinje a fost cel 
dintâi care pe lă 1823 sa ocupat cu studiul lor de- 
scriindu-le amenunţit, apoi /luschhe, după. care Ali: la, 
1568 făcu un studiii comparativ la om și la maimuțe 
căutând a stabili diferenţa, ce există din acest punct de 
vedere între mâna omului și a animalelor. Desvoltarea 
lor pare după Aliz a fi în raport cu gradul de desvol- 
tare al grupei -din care aparţine. 

Impresiunile acestor linii papilare aă fost între- 
buințate de D-l 7ompson, fucţionar. al American Geoloi- 
cul Sureey, pe timpul zederci sale în Arizania la facerea, 
plăţilor. D- William Ilerscheil, funcţionar al Bengal ci- 
rile sereice, le-a utilisat cu mare succes 28 ani în Indii 
în timpul mai multor funţiuni administrative ce a o- 
cupat. Ele i-ati servit la verificarea autenticitărei dife- 
vitelor acte pe care se găseati puse aceste împresiuni, 
ce-va ma mult, ele au servit chiar la constatarea re- 
cidivistilor cărora li se lua și le trecea întun registru 
impresiunea degetului mare de la mâna dreptă. 

D-l 7aor, fotograf din San-Francisco, a publicat 
o colecţiune de impresiuni ale degetelor mâinelor de 
Chinezi propunend de a întrebuința impresiunile ca mij- 
loc de stabilire a identităţei împăraţilor chinezi, — mijloc 
care nu a dat nici un resultat, de 6re-ce, după cum a 
stabilit /levsehelt si alţii, aceste impresiuni nu constituo 
un caracter indestul de distinctiv pentru a, putea afirma 
dacă impresiunea aparţine cutărei naţionalităţi tot asa 
după cum nu se pote afirma dacă e de bărbat sati de 
femee. -. | 

Pe la 1891, anatomistul Gatton din Londra publică 
in «Philosophical. Transactions», un lung memorii asu- 
pra impresiunelor policelui de la vr'o 2500 individi, dând
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chiar şi o clasilicare a acestor împresiuni ce-i servă Și 
astădi în serviciul Antropometrice pe care îl conduce, lo, 
clasificarea deţinuţilor. 

m 

Clasificarea Impresiunelor 

Disposiţiunea, liniilor papilare pe care le-am des- 
cris la pag 225 fiindu-ne cunoscute, să vedem acum 
care e modul'lor de clasificare. La început când impre- 
siunele ati fost aplicate la, stabilirea identităţei 6menilor, 
numai cele ale degetului mare de la o mână sati 
alta, ati servit pentru clasificare ; astădi însă, când stu- 
diul lor a luat un avent aşa de mare şi când sa v&dut 
că pot fi clasate întrun mod raţional, împresiunile 
celor-alte degete aii venit să, complecteze pe acelea ale 
policelui, încât în tote serviciile de identitate ne servim 
adi de împresiunile celor prime 4 degete de la mâna 
dr6ptă și a policelui de la stânga. 

Când cine-va privesce crestele papilare allate pe 
extremităţile degetelor de la mâni și de la picidre 
remâne pe de o parte isbit de varietatea desemnurilor 
ce aceste linii papilare le formeză, iar pe de altă parte 
de imposibilitatea unei clasificări raţionale. Ei binc, 
oră-care ar fi varictatea acestor desemnuri, astădi numai, 
graţie studiilor datorite D-lor: Galton, ere, Bertillon, 
Vuretich și alţii, ele pot fi clasate și usor de studiat. 

După autorii care sati ocupat cu aceste impresiuni, 
variază și clasificarea lor. Acestă clasificare a fost com- 
plicată si gresie la început; în: urmă însă ea a fost 
simplificată, după cum vom vedea îndată, și pusă ast- 
fel la disposiţia fie-căruia, pentru a o putea înţelege: 
Nu ne vom'ocupa de tâte clasificările existente, ci vom 
cita pe aceca a lui Galton, care a fiicut epocă în servi- 
ciile de stabilirea identităței, precum și pe aceea a lui 
Vuretich ce se întrehuinţeză astădi în Antropomuotrie.
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Clasificarea D-lui Galton!). — Pentru a, înțelege mai 
bine acestă clasificare, Prof. 'Testut, în tratatul săti de 
Anatomie 2) printr'o figură schematică și pe care o re- 
producem aci, ne face să înţelegem fârte bine și repede 
baza, elaviificaţiei D-lui Galton. 

a Printr'o nomenclatură fârte sche- 
matică; Prof. Testut arată principa- 
lele combinaţiuni pe care le formâză 
liniile papilare. Clasificarea. D-lui 
Galton, care a fost urmată și de D-nii 
Vavigny si Ch. Pere, este mai com- 
plicată, și pentru a o simplifica, 
Prof. Testut a căutat ca să o sche- 
matiseze în diferite desemnuri ve- 
presintate în fig. 123 și 124. 

O aruncătură de ochi asupra 
feței palmare a degetului mare 

- drept, ne face a constata, — (ice 
Hg. 18, Prof. 'Testut, — 2 ordine de linii pa- 

pilare: " 
1. Unele transversale, care se găsesc la baza falan- 

setei și care sunt paralele cu linia articulară a dege- 
tului (fig. 193), și | 

2. Altele, situate pe pulpa degetului, formând niste 
linii curbe, saii concentrice, ale căror extremităţi se 
perd către marginea cubitală sai radială a falangetei 
(fig 123). | 

In ceca ce privesce liniile curbe, ele dati nascere 
la fovme forte variate: câte odată aceste linii curbe aii 
O concavitate mai puţin pronunţată încât se apropie de 
o linie orizontală, ast-fel că par a se confunda cu ea, 
după cum se pote.vedea în figura de mai sus citată. 

  

  

      

  

1) Comptes rendus de la Socistă de Biologie, No. 23, 2 Juillet 
1891. Note sur les ompreintes des doigts ct du gros orleil, par M-r 
Ch. Fere, 

2) Traite d'Anatomie Humaine, tome III.
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Acestă disposițţiune, care se găsesee rar, constitue 
după D-l Galton: fipul primar. Mai adesea ori aceste 
linii curbe se depărteză de tipul primar, adică devin 
forte curbe şi ajung cu extremităţile lor liniile twans- 
verse cu care formză niste unghiuri care portă numele 
de anhiuri interne sai cubitale și vnyhiuri eterne sati 
radiale (fig. 193, litera, i, e). Intre aceste două sisteme 
de linii, adică transverse si curbe, există un spații in- 
termediar (fig. 123), de formă triunghiulată sati eliptică, 
în care se desvoltă alte linii papilare dând nascere 
la for mele cele mai variate, cum de ex. la'o spirală, 
linii concentrice ovale, viutej, laţ, ete. Acest, spaţii in- 
termediar constituc sistepaul intermediar. EL e mărginit 
in sus «dle cea mai ridicată din liniile curbe (linia C), iar 
in jos prin cea mai inferidră din liniile transversale 
(linia 'T). Cunoscând aceste date, putem înţelege cu uzu- 
rinţă acum sistemul clasificărci. 'Trebhue să se scie că, 
totă acestă clasificare a D-lor Galton și Ch. F'âre so ba- 
ză pe relaţiunile ce există între liniile C şi T cu 
punctele e și î, care sunt forte variate și mai ales De. 
variabilitatea acestor raporturi. Ast-fel linia C pote să 
trecă în drumul săi, de o dată, prin ambele puncte e 
și i, sati numai prin e, ori numai prin i; de aci resultă 
pentru aceste linii 3 disposiţiuni diferite. 'Tot asemenea, 
şi cu linia T care pote și ea să trecă de odată prin 
punctele e şi i saii numai prin unul din ele, presentând 

“astfel cele 3 disposiţiuni ca ale precedentei. Ori, cum fic- 
care din aceste 3 disposiţiuni ale lui C pote să se com- 
bine cu fie-care din cele 3 disposiţiuni ale lui T, urmeză 
că putem avea Y combinaţiuni, care reunite cu dispo- 
siţiunile de mai sus a tipului primar, avem 10 diferite 
tipuri după care se pot dispune liniile papilare ale fa- 
langetelor. | 

Aceste tipuri sunt următor ele, după Prof. Testut: 
I-iul tip (tipul primar) (fig. 124-1). Liniile curbe se 

apropie treptat ca direcţiune de o linie drâptă și ajung . 
a se confunda cu liniile transversale; ca consecinţă re:
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sultă, că în acest tip nu avem nici un spaţiu inter- 
mediar între cele 2 sistome de linii, după cum se văd 
în cele-lalte tipuri care urmeză. Acest tip ar fi maj 
comun la degetul mare de la picior decât la mâna. (Ch. 
L'er€). 

Il-lea tip.(Cei, T ci). — Linia, curbă cea mai supe- 
rioră, sai linia, C, trece de odată prin punctele e și i; 
de asemenea și linia transversală, 'T, ast-fel că cele două 
linii se întâlnesc una cu alta în punctele e și î. Acâstă 
disposiţiune se însemnă, prin formula prescurtată C ei, 
Tei (fig. 1249) 2 
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Fig. 124 

al III-lea tip = (Ce, Ti).— Linia C trece prin punctul e, iar linia T prin î (fig. 124-3); 
al IV-lea tip = (Ci, Te). — Linia C trece prin pune- 

tul i, iar linia T prin e (fig. 124-4); 
al V-lea tip = (Ci, Ti). — Amândouă liniile C şi T trec numai prin punctul i (fig. 124-5); 
al VI-lea tip = (Cei, Ti). — Linia C trece prin cele 2 puncte e și î, iar linia T numaj prin î (fig. 124-6); 
al VII-lea tip = (Ci, Tei).— In acest tip linia T trece 

deodată prin punctele e și , pe când C trece numai prin 
punctul î (fig. 124-7); 
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al VIll-lea tip = (Ce, Te). — Ambele linii C şi T 
trec fie-care prin punctul e și nici una nu trece prin 
i (fig. 124-8). Acest tip se întelnesce mai des la degetul 
mare de la picior (Ch. Fer6); 

al IX-lea tip=(Ce, Tei). — Linia C trece prin e, 
pe când linia T trece deodată prin punctele e și i 
(fig. 124-9); 

al X-lea tip = (Cei, Te).— Linia C trece de odată 
prin ambele puncte e şi i, pe când T nu trece de cit 
prin e (fig. 124-10); 

Trehue să se scie că inițialele acestei nomencla- 
turi ale Prof. 'Testut, nu corespund cu a celorlalţi au- 
tori, Galton şi Ch. Fâre ast-fel: | 

Punctul «i», care represintă unghiul cubital' sati 
intern, corespunde cu titera C a D-lui Ch. Fere şi cu 
W a D-lui Galton. a 

Punctul «e», care represintă unghiul radial satui 
extern, corespunde cu litera Ra D-lui Ch. Fâr6 și cu 
V a D-lui Galton. a 

In tesa D-lui R. Forgeot, (1891), se găsesce un tabloii 
schematic de diferite desennuri formate de liniile: pa- 
pilare ale falangetelor, împreună cu nonienclatura, D-lor 
Galton și FErc și Testul. Din acest tabloi sc vede-că 
clasificarea D-lui Galton corespunde la 38 tipuri, a D-lui 
lore, la 41 şi aceca a D-lui Testut, la 10. 

II. Clasificaţia Vucetich şi Bertillon. — Fără îndoială 
„că clasificația Galton, ca şi Fere, constitue astădi un pro- 
gres, însă prin complicarea ci, şi prin faptul că nu pote 
fi înţelesă numai decăt, ea nu este actualmente tocmai 
întrebuiţată. Se cerea, deci o clasificare mai sistematică, 
mai puţin complicată, și mai lesne de memorat. Fi binc, 
acestă clasificaţie nu întârgie de a-și face apariţia si 
ca e datorită D-lui Pucetici, șeful serviciului do identi- 
ficare din Republica, La-Plata, (America). Ea este astădi 
singura care ce întrebuințată în serviciurile de identi- 
ficare. unde alături cu Antropometria; dati resultatele 
cele mai positive. Din acâstă clasificare diferitele forme
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de desemnuri ale impresiunclor sunt reduse numai lu 
4 tipi principale, ușor de memorat. 

Repvoducem acestă clasificare ast-fel după cum a 
fost modificată de Bevtillon, și de care se servă tote 
Serviciile de Identificare. pi 

Fie-care grupă e marcată printr'o vocală care ne 
indică totdeodată direcţiunea și forma grupurilor. Ast-fel: 

Grupa E, coprinde impresiunile ale căror desem- 
nuri ai forma unor laţuri cel puţin 2 care ati direcţia 
oblică la drepta (numite externe. Vedli pag. 235). 

Grupa :I, coprinde impresiunile ale căror desem- 
nuri ati forma unor laţuri, cel puţin 2, și care ai o 
divecţiune oblică la stânga (numite interne), pag. 235. 

Grupu 0, coprinde impresiuni ce sunt dispuse în 
lormă de cercuri, spirale, ovale, îndoite în formă de 
S,— pag. 236. (Impresiunile din acestă clasă, trebue 
să coprindă cel puţin 4 cercuri, numtrate pe linia AB 
(vedi fig. 29) saă în lipsa triunghiului din drepta pe 
cel din stânga (fig. 30). 

Grupa U, coprinde impresiuni aședate în formă de 
arcuri suprapuse. In casuri de amputațiuni, de pana- 
rițiuri (sugiu), saă de vro cicatrice care impedică de a 
distinge forma șanţurilor digitale, atunci impresiunile 
luate de la aceste degete sunt clasate în acestă grupă. 

Degetele a căror impresiuni servesc astădi pentru 
clasificarea fișelor din serviciul Antropometric, sunt: Ju- 
dicatovul stâng, Policele, ladezul, Mediul și Inelarul drept. 

Unii autori, mai ales dintre partisanii  împresiu- 
nilor digitale, ati căutat să arăte inferioritatea stabilivci 
identităței prin Antropomotrie Şi prin urmare superiio- 
tatea sistemului Dactiloseopic sai al impresiunelor.. 
Acestă, superioritate ar consista în faptul că la copii, 
până la adolescentă, diferitele măsurători ce sunt luate 
asupra lor ar varia și prin urmare de aci superiorita- 
tea impresiunilor care remân constante de la nascere 
până la, morte. Intadevăr, o mare tendinţă se observă 
adi din partea acelora în mâinele cărora acest noii



  

    
    

SU» ; 22 î: 

MM 
d ! sg usze 

(YD pz5sSIe pu i 5 e53 i (ZI Zoo ((( «(| o SI 2958 

, LO re Pi 

     
i azi 

„D908 LO 

ZEZ n252E3 /FZEZI Ess 
(CS 2355 EZIU 7 ISESS,, i spa. N 2 = 

YU A cu Bozzza | SN co Sc8Ess 
SE Zaa322 a 5922352 — 92 = = 3 

SS 39az Al E ze s28 
SSE 2 

  

| SEs=zz - îza5aa



236 

      

să Ss oa 
ga £ Sa5 

5 SEZs 
_ | 

3 5 ag // I _ ZE TI , 

= ze (Aa (ENIN= 2 9 cate MI [| £ 

3 E 3252 ț (| E Ul | 2 
2 5 “za Suzi 2 Coe 
„D e a ăia 

| | 

3 Comat 
O a TOĂza 
< So Zoe | | 

= 9 z-sza | 
o E Zoae, 
2 2 Ssbau | 

> 5 oază 
= 3 pese Z 32 = 
> 3 EEZoa 3 

E 35828 
a 

E S-z55 9229 
o Ş Sete 5.5 

35 EEE 
z35 a 

3 S=25 
238 

8 Etape 2_5Pe Î 2 85_35 
EpEț 

PL 82 o 
ZE ss 

î cEăzsăz 
Lao 4 020582 
ze 

3 Ba o23 
2252 

55 3 v23 33 E7siise 3 

ip aa 5 og 

. ia 

za d 5 at 9-22 ZI Saroăz | SiS, 
<sZsE4t3g j ) II Sg 

3 s5 e 4 Z = Zoe 

- s 9 OD — = = 

Ei ZZ) 3 3z3z: O Ze 
W(SZ -::; zi 

2 

    

m
ă
 

    

Ti
p 

de
 

O 
în
 

fo 
de
 

ce
re
 

E
x
e
m
p
l
u
 

de
 

O 
1i
- 

mi
tă
 

cu
 

cl
as
a 

| 

ov
al
 

în
 

fo
rm
ă 

de
 

 



Sa 1 a i, 

0) 
ss 

  

: Su: 
Y 

(A N săsiseie 

=
=
 

Sase 

Ba 023 7 

ESD z9 

z£ 
ES 62 

Sos tot 
IS 5295S 

3 5 335 saRE 

Esta 

Iaz d 

“Gătiogo So35 
sia 

Daia 
32890 220 

SE . Za ao az e 

=> 

3 = 
z 

- 

237. 

 



238 . 

sistem a făcut progrese de a căuta să înlocuiască An- 
tropometria. D-l Galton a fost cel dintâi care a per- 
fecţionat Antropometria, întroducând pe fişele de identi- 
tate ale serviciului Antropometric și împresiunile di- 
gitale, lucru care astădi e urmat de tâte cele-lalte ț&ri 
care ait întrodus Antropometria. 

Nu e locul aci de a arăta că o clasificare a parte 
basată tot pe cele 4 grupuri de mai sus, servă adi în 

„Antropometrie la clasificarea, femeilor și a copiilor. In 
ceea, ce privesce Gmenii adulţi, ci sunt clasificați după 
năsurile Antropometrice care sunt tot de o dată cele 
mai stabile la acelaș individ și cele mai variabile de 
la un individ la altul, adică: 

1. Lungimea capului. 
2. Lărgimea capului. | 
3. Lungimea degetului medii stâng. 
4. Diametrul bi-zigomatic. 
d. Lungimea cotului stâng. 

Impresiunile digitale nu intervin în urmă de cât 
pentru a sub-divide fie-care grupă de fise obţinute prin 
mijlocul măsurilor precedente. Astfel, după D- Al. Ber- 
tillon, 1000 individi împărţiţi după impresiunile digitale 
de la mâna dreptă, corespunde pentru fie-care literă, 
următorele cifre: 
  

  

  

| E ŢI O U 
| 

| Police 589 5 364 42 
Index 362 132 »S4 202 

Medii 716 9 126 119 
| Inelar 610 13 337 40           

Impresiunile digitale întrebuințate fiind numai ca 
subdividiuni pentru fişele &menilor adulţi, devin baza, 
clasificărei semnalmentelor minorilor și a, femeelor 
după cum am spus mai sus Pentru copii, măsură-
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torile antropometrice perd adi o parte din precisiunca 

lor din causa cerescerei, iar pentru femei din causa 

abundenței părului, care face ca diametrele capului să 

fie grei de luat. Afară de acesta, femeele, adi, afară 

de Germania nu mai sunt măsurate. În ceea ce pri- 

vesce modul de numărare a şanţurilor papilare tre- 

huosce a se avea în vedere dispoziţia unor triunghiuri 

de intersecţiuni ce se găsesc axedate de obiceiii lateral 

pe pulpa degetului şi un punct care e central sati cs- 

centric pulpei. Fig. 5 pag. 210 ne arată modul, numârărei 

crestelor digitale. Pentru aceea se duce o linie din punctul 

central, A, la triunghiul de intersecţie B. Se numără 

apoi cu ajutorul lupci şi cu un instrument ascuţit nu- 

mărul liniilor negre, ce sunt transversale pe linia 

AB. Figura 5 ne arată modul numărărei crestelor 

digitale. In cas când punctul central e representat printr'o 

linie albă sati ncgră, atunci numărătorea se va începe 

de la acestă linie. 
Uncle impresiuni aii 2 puncte centrale: linia de 

unire trebue atunci să plece de lau punctul central cel 

mai aprâpe de triunghiul din stânga fig. 6. 

| 'Friunghiul de intersecţiune pote fi format saii de 

intersecţia a 2 linii oblice, fig. 7 (A) sati a unei grupe 

de linii frânte, fig. 7 (B). Fragmentele crestelor coprinse 

între triunghi și punctul central trebue a fi numărate 

când sunt atinse de linia AB. In cas când în centrul 

triunghiului se găsesce un punct, nu trebue a se ţine 

socotelă de cl (fig. 7 C). 

Când impresiunile din grupa literei O, represintă 

2 triunghiuri (fig. 1). Atunci se are în vedere numai 

triunghiul din stânga. 
Procedeul operator. — Numtrul sanţurilor digitale, 

trebuind. să fie numărate pentru a servi în anumite casuri 

la, clasificarea individilov, degetul trebue să fie în destul 

învertit pe hârtie, pentru ca impresiunea, degetului să 

ic cât se pote de complectă, lăsând să se vadă triun- 

ghiurile de intersecţie, care în conturul desemnului con-
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stituesc punctul de sprijin necesar la numărarea San- 
țurilor papilare (vedi fig. 1, pag. 240). 

Pentru a lua o impresiune a unui deget, ne servim 
de .cernela, ordinară de imprimerie. Modul operator e 
următorul: Pe o tablă mică de lemn, de-asupra căreia 
se află fixată o placă netedă de zinc sati de alamă, se 
pune o cantitate de cernelă, de mărimea aprâpe a unui 
bob de linte, pe care o întindem apoi cu un ruloti spe- 
cial. Căutăm la început ca tâtă suprafaţă ruloului să 
fie unsă cu cernelă și apoi îl plimbăm în tote direc- 
țiunile pe placă, până când ea coste unsă peste tot 
cu un strat uniform de cernslă. Se va căuta ca cernela 
să fie uniform întinsă, căci alt-fel impresiunca nu va 
păstra acelaşi ton peste tot. După aceca opera/'orul în- 
vită pe persâna căreia, voesce a-Y lua, impresiunca, să-si 

- ştergă degetul pe o cârpă uscată, pentru a înlătura, ori- 
ce umedelă saii sudore, precum si alţi corpi străini ce 
pot fi pe deget, ţinend degetul persânci în modul ur- 
mător : se apucă cu policele și indicatorul mânei stângi, 
extremitatea degetului persânci, aplicând în același timp 
policele și indicatorul drept pe a doua articulație a lui. 
Degetul ast-fel imobilizat este aplicat cu faţa sa anto- 
rioră pe stratul de cernelă ce se găsesce întins, Înce- 
pend contactul de la marginea externă și învirtind uşor: 
degetul, ast-fel ca tâtă faţa anteridră a lui să fie îne- 
grită. Operatorul transportă apoi degetul pe o hirtie si-l 
aplică acolo fârte uşor, executând aceeași mișcare de 
rotaţie de mai sus. Se va. căuta ca degetul odată aplicat 
pe hârtie să nu revenim înapoi, nici să lăsăm degetul 
să alunece sati să-l frecăm de ea,—lucru ce va -face 
să obţinem o impresiune confusă. E bine ca tăbliţa pe 
care se găsesce întinsă, cernâla, cât şi hârtia, pe „caro - 
trebue să aplicăm degetul, să fie aședate pe o masă mat 
înaltă, care ar permite ușor persânei a sta drept în pi- 
ciore, și sub nici un motiv a se îndoi de mijloc cum 
se întâmplă când sa aședat hârtia pe un scaun. 

71360 | 16
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2. Stabilirea identităței relative!) prin ajutorul 
- impresiunilor digitale. 

Adesea ori la locul unei crime saii la stabilirea 
unui delict, justiția adună mai multe impresiuni ale 
mânilor sati picidrelor, ce ai r&mas pe diferite o- 
hiecte, impresiuni care, în casul când autorul pre- 
pus al crimei e în mâinile ci, pot constitui o probă 
absolută și isbitore de culpabilitate, sati din contra de 
inocenţa individului. Prin urmare, mat ales în casurile 
când alte probe ne lipsesc, căutarea acestor impresiuni, 
compararea lor cu ale unui prevenit, constitue obiectul 
principal împrejurul căruia trebue a se lucra pentru 
a culege indicii de identitate, care adesea ne vor 
pune pe adevărata urmă a criminalului. De aci ur- 
meză că căutarea impresiunilor lăsate de criminali 
sai delicuenţi, compararea, lor cu ale prevenitului, fa- 
cerea să apară pe hîrtie sati alte obiecte a impresiunilor 
abea, vizibile ochilor, întrebuințarea mijlocelor rigurâse 
Și sciinţifice în căutările justiţiei, a făcut ca studiul im- 
presiunilor să intre în acela al Medicinei-Legale și de 
aceia grija, ca acest gen de expertize să fie încredinţat 
medicului legist. «Ei singuri sunt, dice D- 4. Frecon, ca- 
pabili, în cea, mai mare parte din casuri, de a aprecia, 
adevărata valore a impresiunilor, făcând us de cunos- 
cințele anatomice, fisiologice și patologice care găsese 
aci aplicaţia lor.» | 

Studiul impresiunilor din acest capitol pote fi îm- 
părţit în 2 părţi: 1. Studiul impresiunelor  invidibile 
saii latente, și 2. Studiul impresiunelor vidibile. 

„1. Studiul împresiunelor latente. — Aceste impre- 
siuni sunt acelea care rămân în urma atingerei sau a 
apăsărei mâinelor năduşite pe o hărtie, sticlă sati pe o 

  

1). Se înţelege prin identitatea, relativă, stabilirea raporturilor 
" dintre o persână cu un act particular, 6re-care, săvirșit de el.
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suprafaţă netedă și lustruită. - Studiul acestor impresiuni 
e de dată, recentă și se găsesce forte complect tratat în 
tesa d-lui Dr. Forgeot 1); lucrare la care am recurs şi 
noi adesea-ori. Ă 

Acest studiii se pâte împărţi în trei: 
a) impresiuni «/late pe hirtie, 
b) » » » parchet, 
c) » » » sticlă, 
Apariţia, acestor impresiuni, la început aprâpe în- 

vidibile pe hărtie saii alte obiecte lustruite, nefiind da- 
torite decât năduselei mâinelor, urmeză că o recapitu- 
lare a anatomiei şi fisiologici glandelor sudoripare și a 
nădușelei, se impune: 

Se ştie că funcțiunea, glandelor sudoripare este de 
a secreta și de a r&spindi nădușeala pe suprafaţa pielei. 
Pie-care din ele e constituită dintrun tub lung şi sub- 
țire a cărei extremitate se deschide la, suprafață. pielei. 
Numărul acestor glande e fârte mare și sunt mai ales 
r&spândite pe faţa palmară a mânclor și pe tălpile 
piciorelor, unde, după anatomistul Sappey, ar fi 106 pe 
mm. p. În ceea ce privesce apariţia lor pe suprafaţa 
pielei trebue să se scie că aceste glande a canalele lor 
excretâre aranjate în linii şi serii regulate, ast-fel că, 
la mâini și piciore unde avem creste dermice, ele apar 
prin vârful acestor creste între 2 rânduri de papile. 
-Resultatul secreţiunei acestor glande constitue nădu- 
şeala, un licid limpede, apos, incolor şi fârte acid, în 
ceea ce privesce la mâini, căci la picidre şi în celelalte 
regiuni ale corpului devine alcalin din causa fermen- 
taţiunei amoniacale a substanţelor de origină azotosă, 
în special ureea. Afară de diferiţi acidi grași, volatili, 
ca: formic, acetic, butiric, ete., şi care dai nădușelei 
piciorelor și subțiorelor odârea lor specială, nădușeala 
mai conţine şi săruri minerale, care, mai ales în cea 

1) Des empreints digitales 6tudices au point de vue mâdico- 
judiciaire, Lyon 1891.
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ce ne privesce, jocă un mare rol; ast-fel avem: Clorur 
de sodiu și potasiii, sulfați alealini, fosfaţi de sodiă, po- 
tasiii și: calcit. 

Terminând cu acestă scurtă descriere a glandelor 
sudoripare şi a secreţiunei lor, să revenim la, cestiune. 

Când degetele unci mâni nădușite ating de 
exemplu, o fâie de hârtie saă un pahar, părţile apâse 
Și volatile ale nădușelci se evaporeză repede, iar mate- 
riile solide, remânend pe loc, fac să apară pe aceste 
obiecte imaginea impresiunelor de pe degete. Aceste 
impresiuni, cu care ne-am ocupat deja în capitolul pre- 
cedent, am vădut că variază nu numai de la un indi- 
vid la altul, dar char de la un deget la altul, încât 
acest polinorfism, după cum vom vedea îndată, —. 
pote prin cl însu-si să lumineze justiţia atunci când 
tâte celelalte indicii lipsesc. 

De şi cele-l-alte impresiuni digitale, vidibile, din ca- 
pitolul precedent, încă din anticitate ai fost cunoscute, 
cu tote acestea, imipresiunile latente, ce vor forma obiec- 
tul acestui capitol, ati fost apr&pe necunoscute până la 
sfârşitul secolului trecut. Meritul se datoresce d-lui R, 
Forgeot care întreprindend în Laboratorul de medicină 
Legală din Lyon, o serie de experienţe, le concentră 
în valorâsa, sa, tesă apărută în 1891. 1) 

) Impresiună aflate pe hârtie. — După cum am (is, 
canalele glandelor sudorifere aşedate în serii și forte 
numer6se, răspândite pe mâini și pe picidre, lasă prin 
contactul lor cu o suprafaţă re-care netedă. un de- 
posit de nădușeală ce reproduce tote detaliurile de pe 
faţa palmară a mânelor și plantară a picidrelor. Acest 
licid evaporându-se, rămâne un residiă solid, abea, vi- 
dibil cu ochii liberi, ce reproduce până în cele mai 
mici detaliuri, ca un aparat fotografic, partea corpului 
care le-a produs, 

1) Les empreintes digilales tudices au point de vue medico_ 
judiciaire, — Lyon, 1891.
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Aceste impresiuni, la început invidibile, sa căutat 
nisce reactivi cu ajutorul cărora să se pâtă face să 
apară, să fie uşor de conservât, și în stare prin ur- 
mare de a putea fi studiate. 

Procedeele întrebuințate pentru a face aparente 
aceste impresiuni invidibile, ai fost numerâsc, însă în 
“cadrul unui manual de lucrări practic, ca cel de faţă, 
nu ne vom mărgini decât a, indica pe acelea, ce pot fi 
cu succes utilisate în laborator şi a căror valdre a fost 
controlată de noi. 

Regule de urmat. — «) Sc taie bucăţi de hârtie 
de diferite mărimi, după cum voim a obţine împresiu- 
nea unui deget, a feței palmare a mânei sai plantară 
a piciorului. 

0) Se caută ca hârtia să nu fi fost prea între- 
„buinţată, saă să nu fi avut pe ca mai “dinainte alte 
impresiuni de degete. - 

c) Să fie de o calitate mai bună, netedă, luci6să. 
d) Se ascdă bucata de hârtie pe o suprafaţă plană 

și regulată. 
e) Se aplică apoi pe ca, de ex. fața palmară a 

policelui, drept fără a apăsa, tare. Ori de' câte ori apă- 
săm tare, liniile papilare se unesc între ele și obținem 

o pată neagră; când apăsăm ușor, detaliurile impresiu- 
nilor sunt fine şi bine separate unele de altele. 

/) Timpul cât trebue să-l ţinem aplicat pe hârtie 
pentru ca aceste impresiuni să se potă forma, variază 
după starea de nădușeală a degetului. Acest timp nu 
se pote stabili cu precisiune. Cu cât degetul e mai înă- 
dușit cu atât contactul va fi mai scurt, şi vice-versa. 
După 2—3 experienţe ajunge fie-care elev a-și evalua 
timpul necesar; în ori ce caz el nu va trece peste | 
câte-va secunde. 

9) Degotul odată aşedat pe hârtie va rămânea în 
acestă posiţie până în „momentul ridicărei lui. Se va 
căuta să șe evite ori-ce mișcare în timpul contactului
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cu hârtia, — mişcare, care va avea de resultat apariţia 
liniilor papilare sub forma de ștersături. 

h) La ridicarea dâgetului, impresiunea pe hârtie 
fiind câte-odată fârte puţin sati chiar de loc vizibilă, e 
bine ca înainte de ridicarea, degetului să se tragă cu creionul conturul degetului pentru a se sci locul unde trebue să dăm cu reactivii pentru ca impresiunea, să-și . facă apariţia. Aceste regule păstrate : 

i) Se inmâe o pensulă într'unul din reactivii licidi Şi se începe a se acoperi hârtia, orizontal, de sus în jos, ridicând treptat, în sus hârtia, pe măsură ce ne 
apropiem de partea sa inferisră. 

Procedee operatere. 

1. Procedeul cu lod, — datorit D-lor D-ri „bert şi 
Coulier, e unul din cele mai sensibile. Se întrebuinţeză, 
Iodul în tinctură sai vapori; — cel din urmă e singur 
recomandat. Pentru aceea se trece hârtia, care conține pe ea o impresiune, de-asupra unei capsule uşor în- . căldite şi în care se aruncă 1—2 cristale de Iod. Vaporii 
degajaţi, venind în contact cu hârtia, vor face numai decât ca impresiunea să apară. Se va căuta ca capsula 
să nu fic tare încăldită, căci acesta, ar avea ca conse- cinţă evaporarea prea repede a Iodului. Se pote expune 
hârtia și deasupra unei pături de bumbac peste care se presară mai multe cristale de 10d (Aubert).' Primul pro-. 

„cedeii (Coulier) e mai expeditiv. 
Ori-care ar fi procedeul întrebuințat, vaporii de Iod 

venind în contact cu hârtia vor face ca impresiunea, 
care la început era invizibilă să apară imediat colorată 
în galben. 

Acest procedeii are însă inconvenientul că impre- siunea obţinută e pasageră și dispare după câte-va minute. Pentru a impedeca acestă dispariţie a impre-
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siunei, Freon !) recomandă întrebuinţarea acidului galic 
care 0 fixeză făcend-o permanentă. 

2. Procedeul cu Ilipo-sulfitul de sodii a Prof. Flo- 
rence. — Se face mai întâi o soluţie de 10% hipo-sulfit, 
în care se mai adoagă câte-va picături de alcool. Se 
varsă de-asupra hârtiei câte-va picături care apoi sunt 
întinse uşor cu o pensulă sai un petec de hârtie pe 
suprafaţa locului unde presupunem că se găsesce im- 
presiunea. După câte-va secunde impresiunea apare 
numai decât având un aspect unsuros. 

3. Procedeul cu Azotatul de Argint. — Se face o so- 
luţie de 8%. O soluţie prea slabă face ca impresiunile 
abea să apară, iar una prea concentrată, din contra, 
face ca ca să se încgrâscă, prea tare. Soluţia de S%, 
după experienţele D-lui Forgeot, dă resultatele cele mai 
„bune; ea este întrebuințată sși.de noi. 

In ceea ce privesce aplicarea, ci, se păstreză, ace- 
la procedei ca și în casul precedent. Odată unsă hârtia, 
cu acestă soluţie, se expune puţin razelor solare, care 
nu întârdie de a face să apară impresiunea cu tâte 
detaliurile sale. - 

4. Procedeul cu Iosină 2%] pote da de asemenea 
rosultate insă mai înferiâre ca și acela cu Acid Osmic. 

5. Procedeul cu Cerneală a D-lui Forgeot. — Se ia 
cernclă ordinară, negră (pâte fi şi de altă culre, dar 

"nu ne dă resultate satistiicătâre) însă să fie de bună 
calitate, și se întinde cu o pensulă, pe o fâe de hârtie în 
dreptul locului unde am apăsat cu vre-unul din degete. 
După, câte-va secunde impresiunea îsi va face numai 
decât apariţiunca. 

Marele merit al acestui procedeii este că el e cel 
mai simplu dintre tâte şi că reactivul pote fi la înde= 
mâna fie-căruia. Pe când cu cele-l-alte procedee, impre- 
siunile, cu timpul sunt alterate, cu acesta ele sunt ab- 
solut permanente. 

1) A. Frâcon. Des empreintes en gânsral. Lyon, 1889. '
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Tot în acest capitol avem de studiat impresiunile 
rămase pe parchet şi acelea de. pe sticlă. 

0) Studiul impresiunilor vămase pe parchet: — Aceste impresiuni ce sunt datorite piciorelor gâle, atunci când 
cine-va umblă pe parchet, vin forte rar înaintea, justiţiei, pentru că, în general, obiceiul de a, umbla desculţ il 
găsim la ţărani și dacă vr'o crimă s'a comis de vre- unul, ele nu sat putut produce la țară unde parchetul nu există. Cu tâtă acestă raritate la, țară, se pote fârto bine întâmpla să le avem la oraș și prin urmare cu- 
noscerea procedeelor de a le obţine, se impune. Aceste impresiuni prin îngrosarea epidermului, prin difoimită- țile ce cl încercă în urma, obiceiurilor de a umbla, des- 
culț, sa chiar și la acele persâne care nu ati acest obi- 
cei, nu pot să apară cu tâte detaliurile lor, ca cele de 
la mână; afară de acâsta, tocmai condiţiunea ce trebue 
păstrată în producerea impresiunilor, adică de a nu 
apăsa, tare talpă piciorului pe obiect, ne lipsesce, grou- 
tatea corpului fiind: de multe ori superidră presiunei ce este necesară ca, ele, să-și păstreze tstă fineţa. De aci urmeză că ne găsim în nisce condițiuni dofavora- 

“bile pentru a le putea obţine. 
Un alt înconvenient este că nădușela picidrelor, 

după cum a arătat Trommsdorf din Erfurt nu păstreză 
aceeaşi composiţiune chimică ca, aceea, a mâinilor sai 
a ori-cărei părți din corp. Acest lucri pare adevărat, 
de ore-ce experienţele făcute de D. Forgeot cu un pi- 
cior nădușit, care a fost aplicat pe o hârtie și la care 
a întrebuințat procedeul să cu cernclă, a dat un resultat 
nesatisfăcător. De unde -D-sa; conchide că cauza, acestei 
nereușite este composiţia nădușelei. Prin urmare, în 
casul unei impresiuni a picidrelor nu vom maj recurge 
la acest procedeii ci numai la cel cu nitrat de argint 
SP, care singurul, dă resultate bune. 

" Incercările făcute de Noi, cu l0d, nu ne-aă dat 
nici un resultat. Aplicându-se talpa unui picior pe o 
hârtie, precum 'şi 2—3 degete de la o mână, și expu-
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nendu-se la vapori de od, nu aii apărut de cât impre- 
siunile degetelor mânei, și numai în urmă, întrebuin- 
țând nitratul de argint, a eşit și aceea a piciorului. 

| Experiențele ati arătat că lemnul de brad și plop 
păstreză mai bine aceste. impresiuni, pe când suprafe- 
țele mai puţin netede, mai aspre și mai spongiose, păs- 

“treză mai grei urmele ce depun pe ele glandele sudo- 
ripare (Forgeot). In cas când ele sunt găsite pe piatră, 
care de altmintrelea, se păstrâză cu greii, se întrebuinţeză 
soluţia, 4/o: de nitrat de Argint. 

c) Impresiuni pe sticlă. — Nu mai puţin importante 
“de studiat sunt și impresiunile rămase po sticlă, care 
sunt mai tot-deauna bine vizibile. | 

Aceste impresiuni le găsim la crime sati delicte, 
rămase pe pahare sati pe vre un gâm spart, fapt care 
ne arată modul cum criminalul a lucrat. Pentru a 
ne face o idee de marea valore a acestor impresiuni, 
atunci când le găsim, nu putem decât să cităm recen- 
tul cas de la, Paris, datorit d-lui A: Bertillon, Şeful Ser- 
viciului de Identificare, cu ocasiunea crimei din anul 

"acesta din Bulevardul Saint-Honore. Se comite aci un 
«+ asasinat, după care criminalul voind să deschidă un du- 

lap unde se afla nisce monede, și care era încuiat, el 
fu nevoit să spargă gemurile ușilor pentru a putea pune 
mâna pe acești bani. Cu acâstă ocasiune rămase pe res- 
tul gemurilor de la uși mai multe impresiuni ale dege- 
telor de la mâinile asasinului, care fiind transpirate, 
au servit de indicii fârte importante în descoperirea, 
crimei. Tote încercările poliţiei și ale justiției au r&- 

* mas câte-va dile_ fără nici un. resultat şi cu puţine 
speranțe pentru descoperirea criminalului. O visită 
făcută de D. A. Bertillon la locul crimei, cu talen- 
tul și mijlocele sale de învestigaţiune, nu întârdie să 
observe pe resturile de g&muri, ce mai rămase fixate 
de ușile de la dulap, nisce urme ale degetelor, care | 
luate fiind cu D-sa, şi supuse fotografierei şi unui exa- 
men amenunţit, nu întârdie să descopere pe autorul
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crimei. Figurile alăturate, 125—127—4129, represintă acele „urme găsite pe gem, care de şi abea, descifrabile, ati putut da, resultatele cele mai satisfăcătâre. 
Când am vorbit despre sistemul de identificare an- . tropometric, am arătat că la fie-care deţinut se iată Şi impresiunile: digitale, ceva mai mult, că, aceste impre- siuni sunt chiar clasificate în mai multe grupe care în- Jesnesc căutarea lor. Ei bine, după ce resturile de im- presiuni de pe g6m ati fost fotografiate şi mărite asa cum ni le arată fig. 125—129, sa, căutat dacă printre in- divigii mesuraţi in Serviciul Antropometrie nu se gă- sesce vre-unul ale cărui impresiuni să corespundă cu cele din figurile citate. Resultatul a fost că sa aăsit un individ, anume Schefer, ale cărui impresiuni de pe fişă să corespundă identic, după cum se pote vedea în figurile alăturate. Individul acesta, luat fiind din scurt a mărturisit faptul. Crima de mai sus o s&virşise €l. 

Față cu acest exemplu asa de uimitor, nu ne mai este permis astă-di de a trece cu vederea şi a nu dao nouă direcţiune mijlecelor nâstre de investigaţiune în ceea ce privesce descoperirea crimelor. Examenul aces- tor impresiuni, după cum se vede în casul de mai sus, a resolvat o cestiune unde ori-ce speranţă. de desco- perire a criminalului se pierduse cu totul. 
„De multe ori aceste impresiuni rămase pe sticlă nu a trebuință de reactivi pentru a fi vizibile. Fie- "care scie că o mână chiar ne nădușşită, aplicată pe un gem, lasă în urmă imagina fidelă a filigranelor de pe palmă și mai. ales a degetelor. Acâsta e o experiență pe care ori-cine o scie și o pote face. Greutatea insă intervine 'atunci când e vorba de a le conserva, pentru a fi confruntate cu autorul lor, dat fiind ușurința cu câre pot să se.stârgă. De aci urmeză, că cei care sosesc mai întâiti la locul unde sa comis o crimă, să observe „cu atenţiune fără a pune mâna pe ceva, dacă pe vro masă nu sunt ceva pahare şi sticle, care prin dispo- siția lor să ateste că criminalul (după cum ati unii obi-
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Tis. 126,— Impresiunea degetului mare ce s'a găsit pe flşa Serviciului Anthropometric.
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" FIB. 127. — Impresiunea desetului mic ce s'a găsit pe zeamul spart, Țitrele care indică bifurearea, și terminarea unora din liniile papilare, coincid perfect cu cele de pe figura, de dedesubt. 

  

    
    

Fig. 128. — Impresiunea degetului mic ce S'a găsit pe fisa Serviciului Anthropometrie.
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Fig. 129, —0 altă impresiune a degetului mare găsită, 

tot pe geam și care coincide după cum se vede din cifrele 1, 2, 3, cu cele 

de la fig. 125 aparţinend fişei Serviciului Anthropomelric. 

cciul), a stat la masă saii a băut chiar la locul crimei. 

Aceste obiecte vor conserva de sigur urmele impresiu- 
nilor degetelor. Ele nu vor trebui să fie atinse până la 
venirea expertului, care singur scie cum să umble cu 
ele pentru ca nu cum-va trecend din mână în mână 
după cum e obiceiii, să sc adaoge la acelea ale |erimi- 
nalului și altele multe care vor complica problema. 

Acesta, constitue prima regulă pe care trebue să 
o avem în vedere la descoperirea impresiunelor pe sti- 
clă. In cas când aceste impresiuni se găsesc pe vre un 
scm, se tae cu un diamant bucata de sticlă ce le con- 

ține pentru a putea în acest mod să fie transportate 
întrun laborator. 

Pentru a conserva o ast-fel de impresiune, de care
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une-ori avem trebuinţă ca, piesa de convincțiune să o înaintăm tribunalului sat altor autorităţi, și dat fina ușurința cu care putem face să dispară, recurgem atunci la fixarea, ci. Doi reactivi se pot întrebuința pentru a realisa acestă, idee : unul se adreseză impresiunei direct, celălalt, sticlei: acidul osmic și acidul fluorhidric. 
î. Proredeul cu ucid Osmic, e basat pe proprictatea ce 0 are acesi acid de a colora în negru substanţele grase. Sc ia bucata de sticlă Și se pune cu fața pe care se găsesce impresiunea deasupra unui cristalisor în care se aruncă câte-va cristale de acid-osmic. Se mai pote pune și sub un clopot de sticlă, mai ales în casul când corpul delictului e vre un pahar. După câte-va ore, im- "presiunea capătă o culsre n6gră, identică aprope cu aceca ce obţinem când ungem degetul cu cernâlă și-l aplicăm pe hârtie. Odată impresiunca apărută, ea, va putea cu grei să fie ştârsă sati spălată. Un fapt curios “pe care la observat D. lForgeot, e că dacă facem prin frecare și spălare ca impresiunca să dispară, apoi sti- cla capătă proprietatea, ca ori de câte ori o apropiem de gură, și o aburim, ea apare numai decât cu tote detaliile ci. Acest procedcii, fără îndoială, e bun, însă are desavantajul că acidul osmic nu se găsesce ori și unde, și afară de acesta e Și scump. 

2. Procedeul cu acid fluorhidric. Am spus că acidul fluorhidric sc adresâză direct sticlei pe care o atacă și o râde făcend'o mată, exceptând numai locul unde a fost protejat de o Substanţă grasă 6ro-care. Impresiunea 
lăsată de mână pa vre-o sticlă, este după cum se scie, formată de diferiţi sudoraţi Şi corpi graşi ce o prote- geză contra acţiunei vaporilor de acid fluorhidric. Pen- tru a, experimenta, în laborator, se aplică unul din de- gete pe o bucată de sticlă, se pune apoi sticla sul un clopot, alături cu o capsulă de plumb în care se varsă, acid Iluovhidric licid; vaporii degajaţi atacă sticla, lă- sând intactă numai regiunea acoperită de substanţa 
grasă a nădușelei degetului. Câte odată acest procedeu
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întrebuințat, nu dă o imagină bine vizibilă, cu tote 

acestea, ca şi în casul precedent, aburind gemul, ima- 
gina apare numai decât cu cele mai fine detaliuri. 

Până aci a fost vorba numai de impresiunele pa- 

pilare ale mâinelor şi picidrelor. Ele ai fost datorite 
numai năduselei, erai fârte puţin aparente, şi prin ur- 

mare jentru apariţiunea lor am avut trebuinţă de reac- 
tivi. Cu tote acestea nu trebue să se piardă din vedere 
o altă grupă de impresiuni papilare datorite tot mâine- 
lor și picidrelor, însă care de la prima dată a repro- 
ducerci lor, sunt și r&mân aparente. Asa, o mână saii 
un picior sângerat saii murdărit de diferite substanţe, 

când sunt aplicate pe diferite obiecte de o culre des- 
chisă, face să apară impresiunile papilare cu tâte de- 
taliurile lor. Ast-fel, noi, înti”o expertiză ce am avut, re- 
feritore la, un furt ce se comisese într'o tipografie, am 

găsit mai multe impresiuni digitale, forte bine repro- 
duse, pe nisce hârtii atate pe biuroul tipografici, şi cu 
ajutorul cărora am putut stabili forte usor pe autorul 
furtului. Dat fiind starea de necurăţenie în care se găsese 
mânele lucrătorilor tipografi în timpul lucrului, lesne ne 
putem închipui apariţia impresiunelor cu tote detaliile lor. 

Sângele de pe mâna criminalului pâte reproduce 
de asemenea impresiunea papilelor, când ea e aplicată 
pe vre-un obiect. Aceste impresiuni, în urma proprietăţei 
ce o are sângele de a resista, se pâte scâte de pe ele 

„mai multe copii cu ajutorul unci hârtii sugătâre, care 
imbibată fiind în apă, se aplică deasupra și face ca sân- 
gele inmuiat să reproducă pe hârtie imagina fidelă a 
impresiunei. 

Profesorul Taylor citeză un caz unde la o crimă 
Sa găsit pe ziduri mai multe impresiuni datorite unei 
mâni sângerânde,—impresiuni care se întindeati din ca- 
mera de culcare a persânci asasinate până intrată . 
cameră, unde se refugiase asasinul, şi care din causa 
intunerecului a fost nevoit de a pipăi zidurile cu mâna 
pentru a se conduce.
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3. Impresiunile digitale ţinând locul iscăliturei 

Unul dintre cele mai vechi mijl6ce de cari socie- tăţile sati servit în trecut pentru stabilirea, identităţei 
persânelor, a fost şi acela al impresiunilor digitale, adică 
al luărei desemnelor de pe pulpele degetelor. Acest 
sistem a cărei origină o găsim la Chinezi, unde se 
practică, de sute de ani, sa, răspândit și sa generalisat 
adi aprâpe peste totă lumea. Ca formă aceste desemnuri, 
sunt cu totul fixe la aceiaşi persână şi forte variabile 
de la o persână la alta. Ele constitue prin urmare un 
semn caracteristic al identităţii individuale. Ceva, mai 
mult, ele nu sunt de loc susceptibile de a fi modificate, 
după voia nâstră. Liniile -acestor impresiuni cum sunt 
in cea mai fragedă copilărie, rămân neschimbate până 
Ja adânci bătrâneţe. Ele sunt mai mult sai maj puţin 
regulate, după vârstă, însă tâte detaliurile, direcţiuhea, 
ramificările, întreruperile lor sunt tâte neschimbăcidse. 

Acesta este un fapt care a ishit spiritul tuturor» 
Gmenilor de sciinţă, cari ati examinat cu băgare de 
semă aceste mici linii de pe pulpele degetelor. Pe când 
tâte cele-lalte părţi ale corpului se schimb cu timpul, 
după diferite împrejurări, pe când culrea, pielei, a 
părului, expresiunea, trăsurile feţei, gesturile, scrisul, 
se schimbă cu vârsta, impresiunile digitale singure 
rămân constante şi identice în cât ele singure pot servi 
la stabilirea identităţii, ast-fel că nu mai pote nimeni, 
căutând a se apăra, să dică că ele sunt variabile. 

Sciinţificesce acest lucru nu există, iar stabilitatea 
lor constitue adi o axiomă. 

Impresiunile digitale ati servit şi servesc adi, în 
afară de identificarea, răilor făcători şi în diferite func- 
țiuni administrative, cum de ex. în China, India, A- 
merica, şi mai cu s6mă la autentificarea, actelor, în 
locul - iscăliturilor, cart pot da nascere la, frequente 
contestaţiuni. Aceste impresiuni pot prin urmare ţine 
locul unci adevărate semnături scrise, semnătură, care
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pote fi objectul unor falşificări ce sai înmulţit de o 
vreme încoce înt”'un mod considerabil. 

Cum însă cultura nu a pătruns în de ajuns în tâte 
stratele populaţiunci pentru ca să ajungă ca fie-care 
să scic a se iscăli, cum în viaţa fie-cărui cetăţen anu- 
mite acte cere semnarea lor de însăşi persâna care le-a 
făcut, 6re nu este mai bine de a li se lua impresiunea 
unuia dintre degetele mâneci? Adoptând acest sistem 
de iscălitură, nu inovăm nimic, din contră ne întorcem 
credem la un sistem pe care din ignoranţa nâstră Pam 
înlăturat, sistem care de sute de ani se găsesce încă 
în us la alte popore. Dic ignoranță de dre-ce legiuitorul 
în legea pentru autentificarea actelor din 1 Septembrie 
1886, la art. 16 şi 28, vorbind de acele persâne cari nu 
sciii carte, dice : să pue degetul, iar nu să tragă cu cl 
după cum se obișnuesce adi. 

Ore intenţiunea legiuitorului, care de sigur a copiat 
această ideie după alte coduri, când a dis să pue de- 
getul nu era de a lua o impresiune a lui? De sigur că 

- da. Prin urmare, în loc de a avea, acea pată de cernelă 
in care se oglindesce inferioritatea gradului de cultură: 
a aceluia ce a pus-o şi care nu are absolut nici o va- 

“lore, credem că este mai bine dea lua impresiunca 
unuia din degetele mânci. 

Inlocuind tragerea de deget, prin punerea de de- 
gct, vom aplica în modul acesta, legea și vom avea, în 
acelaș timp un semn pentru stabilirea identităţii per- 
s6nei cari a avut să semneze. 

Dacă iscăliturile de pe diferite acte ca polițe, 
chitanţe, testamente, etc. pot fi supuse cu uşurinţă imita- 
țiunilor, după cum sa dovedit în nenumărate rânduri, 
apoi prin acest mijloc al impresiunilor, ori-ce falșificare 
sati imitare e înlăturată. Alăturatele figuri ne dai o 
dovadă despre ceia ce susţinem. Impresiunea, representată 

în fig. 130 şi care e originalul impresiunii degetului mare 
de la mâna drâptă a nâstră, dată fiind sprea fi imitată 
unuia dintre cei mai mari falșificători pe care avem 

11160 1
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Figura 131. Impresiunea din fig. 130 mărită, *



  

  
  

Fig. 133. Impresiunea, din fig. 132 mărită. 
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în ţară, anume Nicolae Botez, a reușit a o reproduce 
„după cum sc vede în fig. 132. Imitaţia, pe cât marele 
săi. talent i-a permis, pare a, fi cât se pote de bine când 
"comparăm figura 130 cu 132; însă aceleași figuri mă- 
rite, după cum se vede la 131 și 133, deosebirea e cât 
se:pote de frapantă şi imposibilitatea unei falşificări 
credem că am dovedit-o. 

Acest sistem de a lua, impresiunile. degetului nu 
cere 0 technică specială nici alte preparative; este su- 
ficient să se aplice degetul pe pernița cutiei unsă cu 
cernelă ce se găsesce în tâte birourile pentru ungerea, 
sigiliilor şi degetul ast-fel uns să se aplice pe hârtie unde 
va lăsa nisce impresiuni după cum se pote vedea mai 
sus, fig. 130. | 

In diua de 12 August 1903, în urma unui raport 
adresat D-lui Prefect al Poliţiei Capitalei, prin care 
cerem de a înlocui tragerea de deget, prin punerea de 
deget, adică de a lua impresiunile tutulor persânelor cari 
nu sciti să iscălească, D-sa dă satisfacere cererei nâstre 
adresend următorea circulară tutulor circumseripţiilor 
din Capitală. 

1 NO, 30529 
18 August, 1903. 

Circulară 

Vă invit să luaţi măsuri ca tuturor acelor cari nu sciii carte și prin urmare să semneze, să le cereţi a'și pune alăturea cu sem- nătura impresiunea degetului mare de la mâna drâptă în tote ac- lele pentru cari se cere legalizarea semnăturii. 
Această impresiune se va lua ast-fel: se aplică degetul pe 

perniţa cutiei pentru ungerea sigiliilor și degetul ast-tel uns, se a plică pe hârtie lângă semnătură, undei va lăsa impresiunea. 

Prefect 
Saita. 

Acest, sistem care mai portă și numele de Dac- 
tyloscopic şi care e întins adi forte mult în Europa, A- 
merica, Egipt și în mai tote țările unde ne servim pen-
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tru recunâscerea, delicuenţilor prin. ajutorul Serviciului 
Anthropometric, a luat în acești din urmă ani o des- 
voltare aşa de mare în cât tinde a înlocui cât mai curând 
vechiul sistem de Identificare prin Anthropometrie. 

Faptul că acest noii sistem e mai uşor de exe-: 
cutat, se pote învăţa în câte-va minute, se pâte ge- 
neraliza cu mai multă ușurință şi se pote aplica de o 
potrivă la tineri și la bătrâni, avantaje pe cari nu le 
găsim în Anthropometric, ne dă speranţa că într'un 
viitor cât mai ne întârziat să ne întorcem iarăşi la el 

care, dat uitării acum câte-va sute de ani şi regenerându- 
se în aceşti din urmă ani, se ridică adi pe nisce baze 
mult mai solide ca în trecut, cerându'și reintegrarea lui 

ca cel mai bun mijloc de stabilirea identităţii 6menilor. 
Cum faptele de până adi justifică promisiunile a- 

cestui noii sistem, spre marea satisfacţie a tutulor, mare 
parte din statele Europci şi ale Americei nu au întârziat 
de al pune deja în practică.



CAP. II. 

Impresiunile lăsate de picidre. 
——— 

„Nu mai puţin interesante din punctul de vedere me- dico-legal'sunt împresiunile picidrelor. Urmele pașilor ati ” fost pote cele d'ântâiă care ati dat nascere de cele mai multe ori la, expertize ; însă dacă studiul lor a fost neglijat de către autorităţile cărora ar fi putut să le servescă, causa este după cum am spus, că var se găsea o impre- siune de picior acolo unde era trebuinţă; iar în casul când O găsea cra considerată ca fără valore, ast-fel că obiceiul a devenit regulă și acâsta cu drept cuvânt. Poliţia şi Justiţia nefiind încă la înălțimea educaţiunci ce se cere, aceste impresiuni nu erati de loc respectate, iar expertul chemat prea târdiă nu putea trage nici un folos din cle; sperăm însă că acestă lacună, care se constată în materie de instrucţie criminală, va dispare cât de cu- rind. Urmele de pasi se găsesc cu gre în orase unde din causa pavagiului şi a curăţeniei strădilor, ele nu pot avea loc; la ţară însă unde terenul se preteză, unde noroiul, praful şi zăpada abundă, ele sunt mai frequente Şi dati nascere câte odată la observaţiuni interesante. Cine nu scie că adesea ori vinătorul găsesce dimineța, pe zăpadă, urmele paşilor diferitelor animale, care urme, după aspectul lor permit a se deduce scenele de răz- boii saii de dragoste pe care le-aă avut animalele în timpul nopţei ? Acelasi lucru se întâmplă și în crime,



a - 263 

când un individ e surprins de criminal, și o luptă se 
încinge intre amândoi; dacă terenul e propice, atunci 
urmele pazilor r&mân imprimate pe teren. Aceste urme, 
prin multitudinea, neregularitatea și îngrămădirea, lor 
in acelaş loc, ne indică de multe ori că o luptă a 
avut loc pe teren; —ceva mai mult, câte odată crimi- 
nalul căutând a face să dispară cadavrul e nevoit să'l 
târască si să-l arunce într'un puț, rii, şanţ sati ogor, 
după cum ni sa, întâmplat adesea să constatăm, și cu 
care ocasie, alăturea de urma lăsată de cadavrul care 

a fost târât, se v&d şi acelea ale pașilor criminalului. 
Nu trebue să ne inchipuim că dacă în unele casuri cri- 
minale, nu găsim impresiuni împrejurul locului crimei, 
că ele nu există şisă neglijăm dea le căuta mai departe. 
De multe ori aceste urme ati dispărut, fic că criminalul 

a avut grija să le stergă, fie, mai ales, din causa ieno- 
ranței persânelor care nu le observă călcând pe ele. 
De aci urmeză că atenţiunea să ne fie îndreptată mai 
departe de teatuul crimei și unde terenul nu a fost încă 
visitat de alte persone. Aceste locuri sunt de obiceită 
acelea, alese de criminal pentru a nu fi vădut, cum de 
exemplu 0 curte pe din dos, o grădină, un măidan, etc. 
Nu mai puţin, căile pe unde criminalul a fugit sunt 
insemnate de. multe ori, după cum am avut ocasiunea 
în nenumărate rinduri să constatăm prin diferite obiecte 
furate, pe care în fuga sa le-a scăpat şi care constitue 
proba cea mai bună a direcţiunei dispariţiunei sale. 

Trecem acum la diferitele forme pe care le pre- 
sintă aceste urme. E vorba mai întâiă de-a sei dacă 
piciorul care le-a produs era încălţat sau desculţ; prin 
urmare, impresiunile lăsate de picior, se presintă sub 
2 forme deosebite: 1) acelea ale unui picior desculţ, şi al 
2) al uni picior încălțat. Ele pot fi după cum am 
vâdut, positive sat negative. 

I. Impresiuni ale unui picior desculţ. — Ile se pot 
studia: «/ în posiţia staţionară v) în mers, c) în fugă.
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a) Studiul impresiunilor în posiţia staţionară. — “După Zenther, piciorul capătă o mărire de 5 mm. în tote direcţiunile. In ceea ce privesce lungimea, picio- rului, după Masson, ea potemerge de la 9—23 mm: Din cercetările nestre personale făcute la mai mulţi indi- vidi în Serv. Anthropometrie am constatat întradevăr că resultatele obținute de noi corespundeaii mai des cu ale D-lui Zenther si mai rar cu ale D-lui Masson. Acâstă crescere a impresiunei devine maj mare atunci când individul pârtă asupra sa o greutate mare. Dacă consi- derăm diamctrul transversal al piciorului, observăm că, el e mai puţin supus variaţiunei. După Oninaus el de- vine mai. mic în Joc de a se mări; după noi însă va- riază si el puţin în plus. Prin urmare urmâză că, de acest diametru trebue să ținem mai mult socotelă în! m&surarea impresiunilor, 
Impresiunile lăsate de degetele piciorelor, cari în posiţia, staţionară sunt rotunde, devin, după D-l Masson, ovale, în timpul mersului. Acest lucru, după cercetările D-lui Ianus Gross, nu este adevărat. 
Urmele din acestă grupă nu a așa mare impor- tanţă ca acelea ale unui picior încălţat, care presintă, mai multe puncte de sprijin, după cum vom vedea în capitolul următor. Impresiunile papilelor de pe talpă, cari ar-putea, să ne dea, fârte bune indicii, de cele mai multe ori aci nu se văd sati nu se v&d bine'). Prin urmare neapelând la ele nu ne rămâne de cât urma grosso- modo a piciorului, care de şi constitue fisionomia sa, totuși având în vedere că multe din aceste impresiuni se asemănă, cu greii putem avea, une-ori un resultat satisfăcător. Singurul mijloc care ne rămâne de a studia 

  

1) Disposiţiunea acestor papile de la pici6re se apropie torte mult cu aceea a mâinelor, aceleași desemnuri variate de pe ex- lremilăţile degetelor mâine le putem găsi și aci afară de jumă- tatea posteridră a talpei piciorului unde aceste creste papilare aii o direcţiune aprâpe trarisversală.
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aceste urme, nu e de cât măsurătorea, însă ţinend so- 
cotelă că talpa piciorului desculţ nu presintă nici o 
dată o margină fixă ca talpa unei ghete, urmeză că și 
mesurătorea dă câte odată resultate nesigure. Ast-fel 
când piciorul e aplicat pe pământ în posiţia asa numită 
staționară (sati în picidre) a individului, dacă terenul e 

resistent din causa moliciunei ţ&suturilor, impresiunea, 
lăsată e mai mare în realitate de cât a piciorului, lucru 
care nu trebue a-l perde din vedere în casul vre unci 
comparaţiuni. 

b. Studiul impresiunilor paşilor în mers. — Rar se 

întâmplă ca urmele de paşi găsite pe un teren, să fie 
produse în urma posiţiei staţionare și în acest cas în 
ceea ce privesce mai alos justiţia, ele jocă- un. mic rol. 
Cu toate acestea, când sunt descoperite atunci să nu 

se perdă din vedere că ele ati fost produse de cine-va 
care a venit pe jos sati putem să admitem că indi- 
vidul a venit în trăsură sati călare, sa, dat jos, sa uitat 
și Sa suit înapoi în trăsură sati pe cal și a plecat. Prin 

urmare, după cum am dis, aceste impresiuni fac parte 
aprâpe tot-d'a-una din mersul unei persone şi de aceia, 
mai ales, trebue să se ţie semă de ele. 

Mersul nu e, căderea înainte a corpului şi spriji- 
nirea lui în acestă cădere, succesiv, pe piciore, după 

cum se pretindea de unii autori, ci scoterea mai întâită 
a unui picior înainte, pe care se reazămă în urmă cen- 
tvul de greutate a corpului pentru a face acelaș lucru 
în urmă şi cu cel-lalt picior. Acâsta fiind adevăratul me- 
canism al mersului, să intrăm acum în studiul im- 

presiunilor paşilor în mers. 
După modul cum punem piciorul pe păment în- 

cepend mai întâii cu călcâiul, urmeză că partea pos- 
teridră a lui e aceea care dă cea mai mare impulsiune 
în timpul mersului şi prin urmare ea r&mâne mai tare 
imprimată, în raport cu restul călcâiului. Fie-care din 
noi cun6sce obiceiul ce-l avem de a toci tocul ghetei 
tocmai în acest loc; afară de acesta când piciorul e
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aprope să părăsâscă terenul, totă, greutatea corpului apasă pe vârful degetelor piciorului, în deosebi pea ce- - lui mare, așa în cât avem din noi o altă regiune a, ace- luiaș picior care se împrimă mai mult pe pământ. 
De aci urmeză că urma lăsată de un picior pe un teren nisipos sat NOrOi0s, va, avea extremitatea cores- pundătore călcâiului și degetului mare mai adânc im- primate decât mijlocul talpei. Câte odată, din causa alunecărei călcâiului înainte şi a degetului mare înapoi, cele 2 extremităţi nu mai corespund cu lungimea, reală a piciorului, ele se apropie una de alta și avem atunci o impresiune mai mică, decât piciorul care a, produso. Int”un mers avem de notat maj întâiă lungimea pasului care se mtsdră de la mijlocul primului călcâi la celalt, ţinendu-se tot-deauna, s&mă de talia individului, de iuțela, mersului Şi de varietățile individuale; — ast-fel personele bătrâne, bolnave, atinse de hernii sau de alte infirmităţi ale părței inferiâre a abdomenului, merg cu pași mici de și ai o talie mare. 

„In general lungimea pasului rămâne aceeași pentru o personă care merge tot-dcauna cu o viteză constantă. Dacă se întâmplă însă diferenţe la persâne de obiceiti bine constituite, causa . residă în circumstanțe externe, Cum de ex.: o persână care voesce 5ă trecă o băltâcă sati de pe o piatră, pe alta. . ” | La omul adult, lungimea pasului variază între 70, 75, 90 cm. Dacă trece peste un metru atunci mersul degenereză în fugă. Lungimea pasului obicinuit, la băr- hat, e de 70 cm., sati cum e de exemplu, mersul solda- ților nostri, e de 75 cm. La femee, după Gilles de lu Tourette e în termen medii de 50 cm. Acestă diferenţă, intre pasul bărbatului Și al femeei e atribuit de acest autor pe de o parte unci slăbiciuni relative, iar pe de altă parte lărgirea basinului Şi un usor grad de ge- : nunchi valgus, care aă de consecință o depărtare mai mare a, picidrelor. Ori, se scie, dice acest autor, că pa- sul perde în lungime aceea ce picidrele câștigă în de-
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părtarea lor laterală. După Prof. Florense,. diminuarea 
pasului femeei ar ţine și de obstacolul sai obiceiul de 

a.purta rochia. Acest lucru se observă şi la preoți din 

causa îmbrăcămintei lor, aprope analdgă cu acelea a 
femeei. Tot referitor la pasi sa constatat că cel drept 
e mai mare ca cel stâng. Ast-fel Gilles de la Tourette 
a găsit că e o diferenţă de 2 cm. la bărbat şi de 3mm. 

la femec. Tot acest autor a mai observat că depărtarea 
transcersulă a piciorelor, sati mai bine basa de susținere, 
mâ&sdră în termen medii, la om, în timpul mersului, 

11—12 cm. şi 12—13 la femee. Când acestă depărtare 
este pronunțată, mersul, de și devine mai încet, câștigă 
însă în siguranţă, ast-fel e mersul copiilor, al bătrânilor 
si a 6menilor slabi. Se scie că totalitatea urmelor de 
paşi pe care cine-va le lasă in mersul săi pe un teren 
capabil de a le înregistra portă numele de: imagine 
mevsului. Acestă. imagină care a fost descompusă pentru 
prima oră de către JI. Mayer, se compune din mai. 
multe linii a căror importanţă merită să fie cunosculă. 
Aceste linii, care se pot .vedea, pe alăturatele figuri, si 
care sunt notate cu litere, sunt: 

1. Linia divecțiunei, adică, linia care indică direc- 

țiunea încotro merge cine-va (fig. 134 aa); 
9. Linia mersului, adică linia care unesce centrul 

diferitelor impresiuni ale călcâilor. Acestă linie e con- 
„siderată ca o linie dreptă, de şi mersul rectiliniii nu 
există drept vorbind. 

O persână care are un mers normal aședă exact 
un picior înaintea celui-Valt, prin urmare în casul acesta, 
linia directrice se confundă cu linia, mersului după cum 
se pote vedea în fig. No. 134 aa, care vepresintă, de 
odată ambele linii. Dacă însă, se întâmplă, că călcâele 
persânei în mers, nu atinge linia directrice și că piciorul 
drept r&mâne la. drâpta şi stângul la stânga acestei 
linii, atunci linia, mersului e o linie frântă. Apoi după 
cum se scie din geometrie, linia care unesce 2 puncte 
e mai mare când ea ce frântă decât când e dreplă,
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urmeză că și drumul de percurs să fic mai lung . când linia mersului e frântă, cum e de ex. fig. 134 aa. 
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In casul acesta hasa de susţinere a persânei fiind mai 
marc, oferă mai multă siguranţă mersului, de unde trebue să conchidem că acest mers de şi e mai sigur, e însă mai puţin repede. Ast-fel e mersul marinarilor:, 
a personelor bătrâne, grase, a femeclor însărcinate, ete. 
In oposiţie cu acest mers avem un alt treilea atunci, când piciorul drept trece alternativ la stânga și stân- | gul la drepta liniei de direcţie (Fig. 134 a“a“). In acest cas - de asemenea avem o linie frântă, care se distinge de cea precedentă, prin faptul, că pe când în cea dintâiti im- presiunea se găsesce în afară, de unghiul linici frânte, 
în cel de al doilea se găsesce înăuntrul acestui unghii.
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Acest mers îl găsim la 6meni greoi :care merg de la 
drepta la stânga saă cum se qice: pe 2 cărări. 

3. Linia piciorului, e linia, drâptă care formâză axul 
longitudinal a talpei piciorului şi care se îndreptâză 
către linia directrice. Unghiul pe care îl formeză aceste 
2 linii pârtă numele de unghiul piciorului. 

Terminând cu aceste varietăţi ale mersului, nu tre- 

bue a omite și mersul pe de-andaratele, în care cas pașii 

sunt mai mici din causa muschilor care nu sunt obici- 
nuiţi cu acest gen de mers, precum și linia divectrice 
care e nesigură. In acest fel de mers, impresiunea pe 

teren presintă o scufundare mai mare a extremităţei 
vârfului piciorului. O altă formă specială a mersului, 

din care putem trage re-care indicii importante e cu 
privire la oprirea din mers. Piciorul care a r&mas cel 
din urmă c tras lângă acela care se găsea deja pe 
păment, formând ast-fel o a doua urmă după câre 
putem spune chiar dacă oprirea a fost scurtă sai înceată. 

Sunt casuri unde câte odată criminalul pentru a 
încurca justiţia, face după săvârşirea crimei, mai multe 
impresiuni cu o încălțăminte care diferă mult de aceea 
a lui, îndepărtând ast-fel bănuelile care ar putea cădea, 
asupra lui. In acest cas vedem pe cei ce ai un picior 
marc, întrebuințând o încălțăminte ce aparţine unui 

picior mic, şi vice-versa ; sati se mai pote ca un crimi- 

nal să facă mai multe urme pe. păment, cu o încălțăminte 
femeească, aruncând ast-fel tote bănuelile asupra unci 
femei. Aceste casuri sunt grele întradevăr, nu însă, 

imposibile de descoperit. Se scie însă că în regulă ge- 
nerală nisce tălpi mari corespund la piciore lungi și 
că picidrele lungi fac și pasul mai mare, şi vice-versa, 
de unde compararea urmei găsite cu mărimea pasului 
ar fi mijlocul de a descoperi acestă intenţie a crimi- 
nalului. 

Terminând cu studiul impresiunilor mersului, ere- 
dem necesar de a-l resuma în următorele regule sta- 
bilite de către JMarey şi Carlet :
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1. Când mergem pe un teren orizontal, impresiunea, călcâiului corespunde exact cu mijlocul liniei care unesce 2 impresiuni ale călcâiului opus; 
2. Apăsarea, piciorului pe pământ e mai mare în timpul mersului decât în repaos; 

"3. Presiunea cresce cu mărimea, pașilor ; „4. Când mărimea paşilor cresce, impresiunea, căl- câiului rămâne constantă, iar aceea a virfului piciorului cresce ; 
5. Adencimea, și distanţa, impresiunelor cresce în timpul curselor, 
€. — Studiul paşilor în timpul fugei. — In ceea-co privesce impresiunile picidrelor lăsate în urma, unci curse satui a fugei, ele se deosebesc întru cât-va de ace- lea ale mersului obisnuit. Fuga, care nu este decât un mers exagerat, se distinge de acesta, prin faptul că la un moment dat, ambele picidre în fugă nu ating pă- mentul, amendouă fiind în aer. Când viteza e mică, distanţa pasului e mai mică, iar impresiunile sunt mar- cate mai mult pe pământ către verful piciorului ; din contră dacă viteza, dată fugei e mai mare, distanţa pa- şilor e mai mare, iar impresiunile sunt mai accentuate - către regiunea tocului, Prin urmare, după cum dice Dr. Gross): «cursa făcută pe virful picidrelor nu este decât efectul micsorărei vitezei, după cum cursa, făcută pe călcâe e efectul 'mărirei vitezei.» 

Când talpa unui picior e aplicată de exemplu pe o hârtie sai pe un alt corp pentru a ne da o impre- siune, observăm că, forte rare ori se întimplă ca totă fața talpei să se imprime. De aci urmeză, că acestă faţă nu este uniformă, nu e plană, din contra e inegal modelată, avend ridicături şi scufundături, ce ne explică presenţa .ori absenţa, unor părţi din suprafaţa ei. Pe de altă parte, presiunea pe care corpul o exercită pe acestă a 

1) D-r. Hanns Gross: Manual practic de instrucţiune jude- ciară, pag. 74, vol. 2. 1899.
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suprafaţă e forte inegală si se deplaseză în timpul mis- 

cărei corpului. Când voim să studiem atât impresiunile 
cât si mersul unei persâne, se pune acea personă să 
umble pe o făizie mare de hârtie (căţi-va metri lungime 

după ce mai întâi si-a muiat tălpile picidrelor înt”un 

amestec de gumă arabică şi apă în care sa întrodus o 
substanță colorantă 6re-care. In loc de hântie, se pote 
umbla pe scânduri ori pe mosaic, după ce persona a 
călcat mai intii pe cretă redusă în praf (procedeii în- 
trebuinţat prin spitale). 

In experienţele n6stre ne-am servit în tot-deauna 

de cernelă ncgră de imprimerie, întinsă cu ruloul pe o 
suprafață plană de zinc saii de alt metal. Pe o impre- 
siune obținută prin unul din aceste procedee, se observă 
lipsa unei mari porţiuni ce corespunde marginci interne 
a piciorului si a mijlocului taipoi, adică a porţiunei ce 

constitue Volta plantară, iar din partea degetelor avem 

numai impresiunea pulpelor lor. Acesta ar [i impresiunea 
unui picior normal. Câte odată însă acestă boltă lipsesce și 

e înlocuită prin impresiunea întregci regiuni a mijlocului 
talpei, în care cas piciorul portă numele de pirior plat. 
Altă, dată, acestă boltă ocupă o suprafață și mai mare 
ca în primul cas și atunci pârtă numele de picior scobit. 
De unde urmeză că piciorul considerat din punctul de 
vedere al raportului săi cu forma talpei e de 3 feluri: 
picior scobit, intermediar sai normal, şi plat. 

Numer6se modificări pot fi aduse atât impresiu- 
nilor cât şi mersului, modificări care pe de o parte ţin 
de diferite cause patologice, iar pe de alia celor tera- 

tologice. Nu e locul aci dea ne ocupa de fie-care în 

parte, vom reaminti însă pe cele mai principale. Unele 
din ele, prin raritatea casurilor ivite în justiţie, a -o 
mică importanţă : ast-fel sunt modificările aduse impre- 
siunilor prin extrema slăbire a ţăsuturilor, cum de ex. 

în febra. tifoidă, în tuberculosă, — modificări studiate de 

Prof. Lacassagne, sai acelea ale tabesului, a paralisiei 

vre unuia din picire sa în paralisia agitantă, studiate
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de Gilles de ta Tourette, care sa ocupat de aserhenca. Şi cu mersul celor cu sclerosa în plăci și a beţivilor. După cum vedem, aceste. modificări intră mai mult in 
domeniul pur al clinice medicale decât în acela al me- dicinei judeciare. Ceea ce ne intereseză. mai mult pe. noi sunt casurile unde diferitele diformităţi care modifică caracterele impresiunelor și a mersului, ar putea mai. repede înteresa, justiţia. Ast-fel amputarea unui picior sati a unei părţi din el, presenţa unei tumori, mersul : unei. persâne cu genunchii varum, caracterisat, prin 
aceca că, virful piciorului e întors înăuntru, precum. și 
acela al unci persâne cu genunchii 'valg, al cărui virf 
e întors mult inafară şi calcă înlături, pot să se apropie 
mai repede de obiectul unei expertize. Nu mai puţin 
casurile teratologice devin fârte interesante în ceea ce privesce- mai ales polidactilia, unde, ca și la mână, pre- 

“senţa lor constitue proba cea mai bună. a unei iden- Uită Si 5 
Nu trebue însă să, se pârdă din vedere, „că une-ori 

impresiunile chiar a unui picior normal, prin modificările 
"ce 'le-ar fi putut suferi în urma, încălțţămintelor sati a vre unei hole, pot să ne inducă în erâre în ceca ce pri- - vesce polidactilia. Din alăturatele impresiuni ce aparţin „colecţiunei nostre, se păte fărte bine vedea greșelile la care putem fiexpuşi să le facem une oii (fig. 135—146). “IL. Impeesiuni lăsate de un picior încălţat. — Ocu- pându-ne până aci de impresiunile unui picior desculţ, -am arătat că ele sunt datorite mai întotdeauna indivi- 
(ilor din clasa de jos, a acelor care ati obiceiul să umble cu piciorele g6le, ceea, ce se constată mai mult la țară 
decât în. oraş. Trecem acum la impresiunile lăsate de „un picior încălțat, — impresiuni care diferă cu totul de 
cele precedente atât sub raportul formei cât și a im- portanţei lor. Importanţa mai mare pe care unii au- tori (Zenther), voesce să o dea, impresiunelor unui pi- 
cior desculţ decât unuia. încălțat, ni se pare nefundată. 
Acest âutor pretinde că mai repede pote stabili iden-
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titatea după unul desculţ, care ne dă.mai multe date, 
decât unul încălțat. Avend însă în vedere marea, as0- 
mănare ce există între improsiunile mai multor picidre 
desculțe, de și aparţin la diferite persone, ținend so- 
cotâlă de modificările ce aceste impresiuni încercă din 
causa greutăței corpului și a țesuturilor, mat ales ale 
talpei, adică că impresiunea e mai mare de cât piciorul 
care a produs-o, credem din contra că acelea ale unui 
picior încălțat pote să ne dea date cu mult mai precise 
ca cele precedente. Ast-fol că adi un mare număr de 
autori înclină și atribue o mai mare valâre acestora 
din urmă, care prin talpa încălțămintei care le-a, produs, 
graţie presenţei sati absenței numeroselor cue de pe 
ca, a rupturelor sai reparaţiunelor ce ca a, încercat, 
uzarea tocurilor mai mult înt”o parte decât în cea- 
laltă, etc., etc., ne oferă atâtea semne pentru stabilirea 
identităţei, îndepărtând ast-fel posibilitatea, de a le con- 
funda una, cu alta. Afară de acesta, pe când impresi- 
unile unui picior desculț nu pot fi luate decât cu mare 
aproximaţie, acelea ale unei încălțăminte din contră sunt 
luate, cu cea mai mare exactitate; oferindu-ne în ace- 
lasi timp și posibilitatea unei comparaţiuni între aceea 
a corpului delictului şi ca. Cu totul insuficiente sunt câte 
odată datele culese de la o impresiune a unui picior 
desculţ, a cărei descriere nu pote ajunge pentru ca, să 
ne dea o imagină sat fisionomia, reală a ei, după cum 
ne-ar da-o un desemn sai o fotografie. Prin urmare, c 
cu mult mai suficient o impresiune a unui picior în- 
călțat, care ar putea să ne servescă ca, să facem 0 
descriere exactă a talpei, cu indicaţia mesurelor la 
care vom adăoga mărimea, forma cuelor de pe ca 
şi a tocului, numărul cuelor presente și absente, com- 
plectând tâte acestea cu descrierea formei încălțămintei 
a usărei și reparaţiunelor ce a încercat. 

Casurile acestor impresiuni fiind pote cele mai 
dese care survin în expertizele judeciare, mai at avan- 
tajul că pe când cu o ast-fel de impresiune putem spune 

11760 18.
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cu mult mai repede care e încălțămintea care a produso, apoi în casul cel-alt sansele sunt cu mult mai mici, si 
mai adesea, chiar imposibile, de unde și necesitatea că, 
acestea din urmă trebue să fie conservate cu ori ce preţ pentru a le compara, pe când cele dântci pot fi în- 
locuite printr'o mulă sati măsurătore și descrise exact. 

După cum am vădut în primul capitol, că diferitele torme de impresiuni sunt datorite în mare parte cazu- rilor de natură patologică saii teratologică, aci în ca- zul de față, sunt datorite obiceiului modci. Ast-fel sub 
iniluenţa modei, ghetele pot fi cu vertul ascuţit, Dont, 
sati dreptunghiular, cu tocuni înalte sai Jose (englezesci), 
cte. De câţi-va ani sc vede pe la un mare număr de 
cismari care ati început să expuc în vitrinele magazi- 
nelor lor, ghete după forma normală a, piciorului, ceva 
mai mult, există chiar prăvălii după cum am avut 
ocasia să vedem la Londra, Paris și Berlin, unde nu 
se vend de cât numai acele încălţăminte, ceia ce ne 
dovedesce cât de mult a trebuit să varieze aceste forme ale incălțămintelor sub imperiul inodei, pentru ca d'a- 
bea acum 6menii sciinţei să scotă Și să impue pe acoca a unui picior normal. De sigur că nu e vorba aci decât de încălțămintele a căror formă a variat în tim- purile nostre. 

Afară de variabilitatea impresiunilor impusă de modă, mai avem pe cele ce țin la vechile obiceiuri pre- cum purtarea opincilor, a galenţilor sati a ghotelor asa numite mitocănesci cu talpă erosă și cu tocul înalt, având un diametru jos cât o piesă de 50 bani, analâge întru cât-va cu acelea, & la Louis NV. Apoi mai avem im- presiunile datorite şosonilor, cari prin variabilitatea re- liefurilor ce se găsesc imprimate pe tălpile lor, precum şi a usărei unora din aceste reliefuri pot servi forte bine la stabilirea, identităței. Credem că nu € necesar de u mai insista asupra deosehbiroi impresiunilor, datorite în- călțămintelor de bărbat sati femce, ele distingându-se așa de bine din causa formei sub care se presintă.
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Pentru a sfirşi cu studiul acestor impresiuni, re- 
producem aci următorele 3 figuri din care se pole ve- 
dea și mai mult valorea lor în raport cu cele lăsate 
de un picior» desculț. | | 

Intru cât privesce impresiunile lăsate de încălţă- 
minte în timpul mersului, vom păstra aceleași regule 

pe care lc-am descris mai sus la impresiunile lăsate de 
piciorul desculţ. Nu trebue să se piardă din vedere, că 
in unele casuri, ţinend scmă de rolul nostru de expert 
în ceca ce privesce încălțămintele, nam micsora întru 

- nimic valorea, atribuţiunei nostre; apelând singuri în ca- 

suri dificile la vre un cismar inteligent, care să ne dea 
avisul s&ii de specialist. Dacă judecătorului de instrucţie 
îi incumbă datoria de a se ocupa cu găsirea impresiu- 
nilor, apoi nu ec mai puţin adevărat că medicului le- 
gist i se cuvine partea tehnică si practică a lor. Adi 
când medicina legală a devenit o sciință aparte, când 
avem Medici experţi, studiul impresiunilor întră maj 
repede în atribuţiunile lor de cât în ale judecătorului 

şi prin urmare afirmarea sai credința unor autori, 
că ele ar putea da resultate tot așa de satistăcătâre în 
mănile unui judecător, ca si în ale unui medic-legist 
competent, nu putem să o împărtăsim. 

Regule şi procedee de urmat într'o expertiză 

relativă la impresiuni 

Din momentul găsirei unei impresiuni, se pot pune. 
o mulţime de cestiuni cu privire la conservarea şi re- 

producerea ei pentru a putea să ne servescă în urmă 
ca piesă de comparaţie. Cum însă de multe ori nu gă- 
sim de cât o singură impresiune, asupra căreia ne con- 
centrăm totă atenţiunea și speranţele nostre, urmeză 

că de și dotați câte odată cu o mare practică, trebue 
să avem cea mai mare grijă, căci se pote întâmpla că 
acea impreşiune să se strice. Une ori, în casul unci
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comparaţiuni, împinși de dorinţa şi de curiositatea de 
a încerca, să facem să intre încălțămintea persnei sus- 
pecte în impresiune, care încă nu era fixată, o stricăm 
făcând ca ori-ce examen ulterior să fie imposibil. Prin 
urmare vom căuta mai înainte de tâte să obținem o 
copie a acelei impresiuni fără a, o atinge adică, ne vom 
mărgini mai întâiă a o. descrie, desemna și 'a 0 mă 
sura exact, și în urmă apoi a proceda la conservarea 
și comparaia ei..De aci se vede că cunâscerea, unor 
vegule și operaţiuni care presideză ast-fel de expertize, 
se impune. Ceea, ce trebue să observăm, e că înainte de 

„a începe operaţiunea, nâstră să fim siguri că acea im- 
presiune nu aparţine unei persâne care este străină cri- 
mei şi care a sosit în urmă, după cum se întâmplă 
une-ori. | 

1. Conserearea împresiunilor. Cel dintâi lucru ce 
trebue să, se facă la găsirea, unei impresiuni, e. conser'- 
varea, ei. Cum însă natura, acestor impresiuni variază, 
urm6ză că și procedeele de a, le conserva sunt nume- 
rose. Ne vom mărgini de a cita pe cele ce se obici- 
nuesc mai mult și care daii resultatele cele mat bune. 

Unele din aceste impresiuni prin fineţea și prin 
deteriorarea, lor la cea mai mică atingere, cere o mare 
precauţiune pentru a le conserva. Ast- fel sunt de exem- 
plu urmele de pe o suprafaţă prăfuită care la cea mai 
mică, atingere sai suflare pot să dispară. 

Dacă. timpul nu ne permite ca să începem numai 
de cât examenul lor, atunci se recomandă de a le aco- 
peri cu ceva spre a le pune la adăpostul ori-cărei in- 
temperii şi a le lăsa sub îngrijirea unei persâne de în- 
credere. Ast-fel le vom acoperi cu vr'o 6lă, căldare, 
hârdăt sau doniţă, etc. 

Dacă Împresiunea nu este aderentă de suprafaţa 
unde se găsesce și e datorită unci substanțe pulveru- 
lente, atunci întrebuințăm procedeul profesorului F/o- 
vence, care constă în a pulverisa deasupra impresiunei 
o soluţiune alcoolică de gumă-lac, sai cu sicativul în-
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trebuinţat pentru fixarea desemnelor cu cărbune. Când 
impresiunea, de şi e adeventă, însă se pote șterge, cum 
ar fi de exemplu o urmă cu cărbune sati altă substanţă, 
asemenea, atunci, pentru a o fixa, întrebuințăm pro- 
cedeul indicat de d-l Dr. Corre, care constă în a 0 fixa 
cu o soluţiune de gumă-lae saii cu tinctura de benjoin 
identic cu cel ce se întrebuinţeză pentru trascurile sfigmo- 
galice. Dacă impresiunea se găsesce deja fixată, pe 
parchet, pe vre un scaun sai pe vre o mobilă tapisată, 
cum ar fi de ex. o impresiune făcută cu sânge, cel mai 
bun lucru ar. fi, când se pote, să se radă impresiunea 
impreună cu obiectul pe care sc află, adică să so sestă 
bucata de scândură a parchetului, sati să se taie bucata, 
de stofă pe care se găsesce; în casurile însă unde nu 
voim să sacrilicăm lucrurile pe care se găsesc aceste 
urme, atunci nu avem decât să aplicăm peste ele o 
bucată de hârtie sugătâre, udată cu apă, pe care o 
lăsăm cât-va timp peste impresiune, fără a apăsa 
tare. Poste câte-va, minute substanța colorantă a sân- 
gelui nu întârzie de a reproduce pe hârtia sugătore 
imagina fidelă a ei. Când impresiunea se găsesce 
pe tapet, care din causa intimei lui aderenţe de zid, 
nu se pâte ridica, atunci, aplicăm, după cum reco- 
mandă d-l Cove, pe el, mai întâiii, o pânză de sârmă, 
şi apoi hârtia sug&târe, saii o bucată, de cârpă înmuiată. 
în apă. Prin acest procedoii tapetul îmbibindu-se încet 
cu apă, fără ca, impresiunea să se strice, pote să fie 
în urmă ridicată cu uşurinţă. — In casurile când im- 
presiunele sunt găsite pe pământ, fie că acest păment 
e umed saii uscat, d-l Jlgoulin recomandă următorul 
procedeii care consistă în a încăldi impresiunea cu un 
fer cald și de a presăra deasupra ei un uşor strat de 
acid stearic. Acest procedeii care e de un mare avan- 
taj se aplică ast-fel: Se pune deasupra impvresiunei un 
grătar pe care se aselă o tinichea cu cărbuni aprinsă, 
se ține ast-fel până, când impresiunea, s'a încăldit, apoi 

„se presară peste ea acid stearic sai parafină rasă, care
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din causa căldurei îmbibă numai decât impresiunea. 
Se repetă de mai multe ori acestă operaţiune până 
suntem siguri că terenul subjacent sa inpregnat într”o 
adincime de 3-4 cm. cel puţin, cu acidul stearic sa 
parafina. După aceea lăsându-se să se răcescă, para- 
fina se solidifică, încât dă o mai mare consistență pă- 
mentului. Acestă operaţie fiind terminată, procedăm la 
ridicarea impresiunei care constă în a face săpături de 
jur-imprejur și a o ridica dintr'o dată. Voind însă a 
garanta mai mult soliditatea ei pentru transport, se 
aplică în urmă pe dos un strat de Syps. Acest pro- 
cedei e forte recomandat când e vorba de impresiuni 
pe nisip sati pe praf, care nu pot [i ridicate prin alte 
procedee. Parafina și acidul stearic pote pătrunde fârte 
bine prin grăunţii de nisip încăldiţi și să dea prin ră- 
cire soliditatea, necesară pentru ca impresiunea să potă, 
fi ridicată. Unii autori, ca Sonnenschein 1) și Gross 2 
recomandă să se presară mai întâiii deasupra întregei 
impresiuni multă parafină sati acid stearic și apoi să 
se încăldescă. Nu recomandăm acest procedeti de oare 
ce greutatea marei cantităţi de substanță presărată, ar 
putea distruge din detaliile impresiunei. 

| 2. Scoterea impresiunelor. Din acest punct de vedere, 
impresiunile se divid în 2 categorii: «/ unele sunt plane, 
representând figurele obiectelor cave le-aii produssi care 
se mai numesc și positive cum de ex. cele de pe par- 
chet, b) altele din contra sunt săpate sa presintă nisce 
scobituri, cum sunt cele de pe zăpadă, pământ etc. și: 
care se mai numesc şi negatire. De aci urmeză că pro- 
cedeele pentru a, scâte o impresiune variază după cum 
ea este positivă sati negativă. | 

«) Impresiuni plane sai positive. — Pntru scoterca, 
acestor împresiuni spre a putea. fi în urmă studiate, 

  

') Tratat de chimie judeciară. 
*) Manual practic de instrucţie judiciară.
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ne servim de mai multe mijlâce printre care, măsu- 
area, copiarea, desemnarea si fotografia, ţin primul loc. 

Măsurarea. — Fa pote fi întrebuințată atât la im- 
presiunea, unui picior desculţ cât Și încălţat. Intru cât 
privesce acest din urmă cas, ca, dă resultatele cele mai 
positive și e prin urmare întrebuințată cu succes. Nu 
avem de cât să scotem o mulă după impresiunea găsită și 
asupra, căreia, practicând mai multe măsurători să le 
comparăm cu ale încălțămintei cu care pretindem că, 
a fost făcută. Nu însă tot așa de uşor se practică măsură=- 
torea în casul unei împresiuni lăsate de un picior desculţ. 
Din causă, că aceste impresiuni variază după cum ele 
ati fost făcute, în mers, în fugă, sati stând pe loc, avend 
in vedere că ele sunt și mai mari ca piciorul care le-a, 
dat nascere, înțelegem de aci greutatea unei m&sură- 
tori precise. Ori de câte-ori avem o impresiune, înainte 
de a începe măsurătârea, trebue să avem spre compara- 
ție pe aceea, a, persânei presupuse ca, autăre. Mijlcele 
de me&surătâre propuse pănă aci, aă fost numerdse dar 
nu sa ajuns încă până astădi la un resultat tocmai sa- 
tisfăcător. Ast-fel nu facem de cât să cităm procedeul 
D-lor Mavson şi Gross care din causa unor anumite 
puncte de sprijin ce trebue să ne servescă în compa- 
varea mesurătorilor precum și a complicărei lor, nu 
sunt tocmai practice. Alţi autori, cum D-l Dr. G. Ber- 
(illon, ai mers și mai departe; așa D-sa pretinde dea 
determina prin măsurătârea, unei ghete, mărimea, picio- 
rului care a întrat în ea, sat vice-versa, — procedeii în 
care de asemenea aproximaţia m&surătorei e mare. 
Pentru a termina cu modul cum o impresiune sai un 
picior trebue să fiec măsurat, vom reproduce aci un 
procedeii forte simplu care ne-a fost arătat de către Prof. 
„Manousrier si care ne-a servit în timpul lucrărilor 
nostre practice în Laboratorul Școlei de Antropologie 
din Paris. Acest procedeiă e următorul: Se pune talpa pi- 
ciorului a, cărei m&surătăre voim să o practicăm, pe o 
bucată, de hârtie și se contureză de jur împrejur tot pi-
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ciorul cu un creion. Pentru ca acest traseii să, ne dea cât 
se pote de bine imagina fidelă a .piciorului trebuc, ca 
creionul să sufere o modificare ad-hoc. Pentru acesta se 
tac pe o întindere de vro 10 ctm. partea lemnosă a creio- 
nului până la grafit, făcându-i-se ast-fel o faţă netedă și 
plană ; apoi ţinându-se creionul cât se pote de vertical şi 
cu acestă faţă aplicată pe marginile piciorului, începem a 
desemna conturul lui. Ne urmând acest procedei, riscăm 
de a scâte o imagine mai mare ca a piciorului. După ce am 
obținut acest contur si mai înainte de a începe măsu- 
rătorea, câte-va linii ce ne vor servi ca puncte de spri- 
jin, în m&surătâre, se impune. Pentru accea, când 
piciorul se găsesce pus pe hârtic, se determină. urmă- 
târele puncte ce vor fi unite în urmă cu linii (vedi 
fig. 150). Aceste puncte sunt: Î. Centrul călcâiului, litera 
a; 2. Centrele ambelor maleole, 4, c; 3. Extremităţile 
metatarsienelor d, e; unind aceste din urmă 4 puncte 
avem 2? linii: linia Vi-maleolară și metatarsienă care im- 

parte planta piciorului în 3 regiuni: Î. Post-maleolară, 
2. premaleolară, și 3. a, degetelor. — După aceea, deter- 

minăm mijlocul linici metatarsiene, și unim printr'o 
linie acest punct cu «. Pe acâstă linie se mâ&sră lun- 
gimea piciorului ducându-se cu ajutorul unui echer, 
perpendiculara, / care să trecă prin extremitatea, dege- 
tului mare, iar linia d e represintă lărgimea maximă 

a piciorului. De cre-ce la multe persâne, nodul ce sc 
găsesce la baza, degetului mare ia câte odată -propor- 
țiuni exagerate făcând ca lărgimea, piciorului să fie mai 
mare, şi mai ales când voim să avem indiciile piciorului 
(în Antropologie); atunci nu se va mai ţine socotelă de 
acest nod după cum se vede pe figură. Se scie că 
indiciile piciorului e raportul dintre lărgimea, X 100 și 

împărţit cu lungimea = AX 100 — = indiciile piciorului. 

Voind a lua numai lungimea degetului mare, atunci 
introducem creionul, când piciorul e pus pe hârtie, între 
spaţiul dintre cl și al 2-lea deget și facem un punct care 

+



282 

represintă baza, degetului: de aci ducând o linie drâptă care să întâlnescă, perpendiculara, /, avem lungimea lui. Acelaş procedeu ca și la picior, se pote practica şi la mână, după cum se vede pe alăturata fig. 151. Acest sistem de mâsurătâre, pe care îl întrebuințăm și noi, credem că ce fârte simplu și uşor de rcalisât. Ex- perienţele făcute de unii autori, D-nii de Panoille Şi Fr6- con, cu scopul ca măsurându-se talpa piciorului să ne 
p     

e 

e 

  

  

  
« Ă 

- 
Fig. 15. Fig. 131. 

dea talia individului, nu a dat până acum resultate toc- mai positive, din care causă ne mărginim numai a le 
menţiona. Ast-fel după D-l Frecon, resultatele, cu Gre- 
care aproximaţie, ati fost: 

La un picior de 22 cun. corespunde talia 1,52 
» 23 » » » 1,66 
» 24». » » 1209 
» 25 » )) » 173
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Calchierea impresiunilor. — Pentru a calchia o im- 

presiune, când ca se găsesce pe o suprafaţă plană care 
ne permite de a pune peste ca un corp transparent, 
ne servim de hârtie de copiat ce se găsosce în comerț, 
saui de o bucată de şticlă. In cas când nu dispunem de 
aceste mijloce, care de altmintrelea le găsim aprâpe 
or undc, se pote împrovisa numai de cât ungându-se o 

hârtie de scris cu un corp gras dre-care, mai recoman- 
dat esenţa de terebentină. 

Când însă impresiunea presintă Gre-care reliefuri 
saii depresiuni cum ar fi o impresiune lăsată pe noroiiă, 
atunci întrebuințăm procedeul D-lui Corre care constă 
in a o înconjura de jur-imprejur cu o bucată arsă 
de carton peste care se aplică orizontal un geam ast- 
fel ca să fic cu câţi-va mm. deasupra ci; urmând apoi 
prin transparență cu un creion ca cele ce se între- 
buinţeză de a scri pe sticlă (și care sunt preparate cu 

un corp gras) conturul imypresiunci, căpătăm ast-fel 
imagina ci. Acest procedeii e cât se pote de ingenios și 
nu cere cunoscințe întinse asupra artei desemnului. 

Ast-fel obţinută acestă, imagină pote fi pusă în dosul 
unci hârtii impresionabile și vom avea cu modul acesta 
o imagină fotografică. 

Desemnarea Impresiunilor. — Desemnarea unei im- 
presiuni nc dă fără îndocală o imagină exactă a ei 
cerând în același timp și talent din partea operatorului. 
Cum însă nu tote persânele- sunt dotate cu acest talent, 
urmeză că desemnul va varia forte mult în exactitate: 

In ceca ce privesce experienţele de laborator se 
mai pote întrebuința și procedeul Prof. Florence care 
constă în a văpsi uşor cu un tampon de vată îmbibat 
într'o culore preparată cu coruză (culore cu bază de 
plumb) o bucată de geam; în urma acestei colori, geu- 

mul lăsând încă a se vedea prin transparenţă, putem 
copia impresiunea cu un vârf ascuţit care pe unde trece 
ridică, vopseaua. După terminarea desemnului, întrodu- 
cem geamul întwo bae de sulfur de potasiu, plumbul
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din ceruză devine negru și obținem ast-fel un clișeii după care se pote scote mai multe exemplare. 
Mijlocele de care dispunem astă-di, ati făcut ca calitatea de bun desemnator ce se cerea expertului să cadă pe un al doilea plan. Ori cât de lipsit ar fi cine-va de acest talent, fiind ajutat de un compas saii cu vechiul procedeii cu careuri care constă în a duce pe figura ce voim să o desemnăm a mai multor linii verticale și paralele: ce se întretae de altele orizontale, ar putea, permite ori și cui reproducerea, cât de exactă a unei imagini. . . 

Intrebuinţarea pantografului, fig. 152 instrument care inlocuesce și talentul și precisiunea, a înlăturat greutatea de altă dată” dând ori-căruia : posibilitatea. de a repro- duce cu el un. desemn ori: cât de complicat. Acest in- strument prin eftinătatea, și -rEspândirea lui asa, de mult, pote fi la îndemâna ori:cărej persone lipsită de talentul de a desemna. Modul de manipulare e fârte simplu și constă în a-l fixa mai înteiă cu capttul su- perior care e prevădut cu un cuiii, de o planșetă, ia în capătul inferior se întroduce un creion. Pe ramura, din mijloc a; pantografului” îndreptul figurei celei mici se găsesce un vârf ascuţit de metal. Voind a desemna, se apucă cu mâna dreptă de extremitatea inferidră din dreptul creionului, şi se plimbă pe conturul desemnului „Ce voim a reproduce vârful ascuţit de metal. Mișcările creionului urmând în acelaș timp direcţia vârfului de muctal, este evident că o bucată de hârtie asedată sub el va reproduce exact același desemn. Acest instrument mai are avantajul, că prin schimbarea articulaţiunelo» în diteritele găuri ce posedă de a mări sai micsora de 2, 3, 4 ori, etc, figura ce voim a o reproduce. 
Fotografierea impresiunilor, — Din tote procedeele de până aci pentru a lua o impresiune nu am putea recomanda cu mai mult succes decât fotografia. Placa sa sensibilă care formeză noua retină a omului de ştiinţă pote să ne dea cea mai perfectă imagină a unei
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impresiuni. Progresele realisate de acestă artă, usagiul 
atât de intins al ci, precum şi reproducerea până în 
cele mai mici detalii a unei imagini, sunt suficiente 

pentru a dovedi superioritatea acestui procedeii asupra 
celor citate până aci. Pentru că impresiunile sunt gă- 
site câte o dată pe o întindere mai mare de păment, 

cum de ex. când a urmat o luptă, si cum cu celelalte 

  
  

  

    
    

procedee nu ne putem servi pentru a le reproduce în 
ansamblul lor, fotografia ar putea singură să ne satis- 
facă. Tot asemenea și cu impresiunile lăsate de vro 

căruţă sati animal. Modificările aduse tripedului apa- 
ratului fotografic permite, după cum se pote vedea pe 
fig. 108, ca să dea aparatului ori și ce direcţiune.
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"U) Impresiuni negative. — Aceste impresiuni, prin 
deprimarca locului din dreptul lor, permite, introducend 
în ele o substanţă ore-care ca: &ypsul, parafina, ceara, etc. 
casă ne dea perfect imagina piciorului sati a, încălțămintei 
care a produs'o. Nu ne vom ocupa, aci de cât de proce- 
deul cu gyps care e cel mai recomandat şi care ne-a 
dat cele mai frumose resultate. Pentru scâterea unei mule 
în &yps, pe lângă că se cerc a avea o Ore-care expe- 
riență, apoi păstrarea Gre-căror vegule care sunt in- 
dispensabile și de la care depinde reușita unci bune 
mule, se impune. Aceste regule sati consilii sunt unele 
referitâre la impresiuni, altele la prepararea, alegerea 
și conservarea gyvpsului. 

1) Regule veferutore lu impresiune. — Se curăță cu 
precauțiune, mai întâi suprafaţa impresiunei de corpi 
streini, care nu-i aparţine, şi care cventual ati putut 
cădea în ea. Dacă din causa ploei apa a inundat su- 
prafaţa impresiunei, se suge cu un burete, tampon de 
vată sati hârtie sugătore, după cum cantitatea apei va 
fi mai mare sai mai mică, și după cum fineţa deta- 
liilor o va permite. Dacă pereţii impresiunei nu pre- 
sintă destulă soliditate, căutăm de a-i întări ungendu-i 
cu 0 pensulă muiată în cleiă sai lac disolvat în alcool ; 
după acesta urmeză ungerea fundului impresiunei cu 
un corp gras. Alegerea acestui corp gras nu ne este 
totdeauna indiferentă. Ast-fel o impresiune aflată intrun 
pământ argilos şi uscat, dacă o ungem cu un licid gras 
cum e untul-de-lemnul, e subt imediat, încât nu avem 
tote garanţiile ca la, turnarea &ypsului să obţinem o bună 
mulă; pentru acesta, în asemenea casuri, un corp gras 
cu 0 consistență mai mare cum de ex. vaselina sati 
grăsimea de porc, e de preferat. Ungorca se va face 
cu multă băgare de seamă, nelăsându-se să stagneze 
pe de o parte substanţa grasă, prin unele depresiuni 

„ale impresiunei care va avea 'de efect schimbarea fisio- 
nomiei și mai ales a face să dispară unele din finele 
detalii, iar pe de altă parte a nu uita nc unsă vre una
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din regiunile impresiunei. Abendența substanfei.. grase 

pe o mulă, cu și insuficiențu ei, ai acelaș vesultul răi, 

crdică obținerea unei mule proste. In cas când impre- 
siunca e făcută pe nisip sati pe praf, vom păstra ace- 

leasi regule din procedeul d-lui Ilugoulin, descris mai 
jos, pag. 290 sati de a presăra în-.mică cantitate și uni- 
form, pulbere de tale sati de gyps pe suprafaţa ei. Când 
impresiunea este umedă de tot, putem sati să o pudrăm 

cu gyps sati de a arunca gypsul preparat fără să ne 
temem că lipsind coipul gras se va putea lipi de ca. 

[) Regule veferităre la yyps. — Se va căuta lot- 

deauna un gyps de calitate mai superidră, ferindu-ne 
de a intrebuinţa ori-ce gyps care se găsesce în comerţ; 

cel mai bun e cel numit Alabastru gypsos şi care e 

caracterisat prin fineţea culorei albe, şi calitatea, lui 

supericră. El trebue să fie tot-deauna bine închis şi 
ferit de contactul cu acrul; pentru aceea se pune în 
borcane de sticlă și bine închise, căutând ca ele să [ie 

tot-deauna pline nelăsând ca acrul să stagneze dea- 
supra lui. Cum acest gyps nu-si are qlilnic întwebuin- 
țave, cantitatea de aer inchisă în borean va face ca cl 

să-si piardă din calitate; în casul când va fi cam umed 

il vom usca la src, înainte de a-l introduce în boi- 

cane. Obiceiul de a ţine gypsul în pungi de hârtie sai 

în borcane deschise, nu ne pote face decât o idee justă 
de valorea expertului. 

Prepararea gvpsului am putea dice că formeză o 

technică aparte; de la modul lui de preparare depinde 

în cca mai mare parte reușita unei bune mule. Pentru 

prepararea lui ne servim de o capsulă de porțelan sati 
de ori şi care alt vas in care se tonă o cantitate de 

apă curată, după mărimea mulei ce voim a, scole.. 

Temperatura apei nu ne este indiferentă. Apa trebue 

să nu fie nici prea rece, nici prea caldă. Cea caldă va 

face ca gypsul să se întărescă mai repede, pe când cea 

rece din contra, o va face să intârgieze.
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D. Dr. 74. Aoller 1) recomandă Pentru ca mula să iasă bine, să se fiarbă apa inainte 'de a o întrebuința, Și apoi a o lăsa să se r&cescă. Prin acest mijloc ea nu mai conţine aer Şi nu mai permite facerea de bule de acr în massa eypsului, După punerea apei în vas, se începe turnarea &Ypsului. Obiceiul ce Pati cea mai mare parte din studenţi, de a pune de odată cu pumnul sati cu lingura gypsul în apă, și de a mesteca, numai de cât cu lingura, e cu desăvirșire condamnati]. Pentru aceea, se recomandă în casul când suntem singuri, fără aju- tor, de a lua cu mâna stângă gypsul şi de a-l presăra încet şi cu răbdare deasupra, apei, frămentendu-l între degete mai înainte de a cădea în apă, pentru a ne în- credinţa, de puritatea sa, căci de multe ori se găsesu bucăţi de gyps întărite sai alte corpuri străine care fiind mai grele și cădend la fund, împedecă eşirea unor detalii de pe suprafața impvesiunci, Pe când mâna stângă presară Sypsul cu cea dreptă, armati de o lin- gură, ameostecăm încet, continui, și în aceeași direcție, adică circulară, do la drepta la stânga, înlăturând pe cât e cu putință facorea bășicelor de acr care vor avea de consecință, obținerea, după solidificare, a unuţ 2Yvps spongios, saă ca mezul de pâine. Se va, căuta de ase- ienca, ca el să fi bine mestecat, adică să formeze o inasă omogenă și să nu aibă cocolose prin el care că- (End prin greutatea lor la fundul impresiunci, nu vor putea pătrunde prin tote detaliile urmei. Cânq dispu- nem de un ajutor, atunci presărarea gypsului se face numai de el; în casul acesta se presară gyvpsul asupra apci după cea fost frecat mai întciti între ambele palme. ID. Gross propune facerea &Ypsului în modul următor: “Se umple un vas cu 3 părți apă. peste care se presară, apoi gyps. Se pune atâta SYps până când se formâză în fundul vasului o movilă a cărei verf să fie eșită; din 
na II 

') Noile invenţiuni și experienţe, etc., 1893.



  

apă. După aceea începem să invertim repede amestecul 
fără a introduce ce-va înăuntru, ci numai prin simplă 
rotaţie a vasului. Nu recomandăm acest procedeii decât 
în casurile când avem de scos numai o mulă mică. In 
cât privesce consistenţa pe care trebue să o dăm gyp- 
sului ea variază după fineţea detaliilor impresiunei ; cu 
cât detaliile sunt mai fine cu atât și el trebue să aibă 

o consistență mai mică adică să fie aprâpe licid saii 
sirupos. Turnarea gypsului pe impresiune să se facă 
repede şi neintrerupt, introducând cu o lingură gypsul 
prin locurile în care nu pote pătrunde cu înlesnire. Pen- 
tru a da o mai mare soliditate mulei, unii autori reco- 

mandă, ca mai înainte de a se isprăvi gypsul de turnat, 
să..se înfingă câte-va bucăţi de lemn de asupra gypsu- 
lui ce se găsesce turnat în impresiune și apoi de a 
versa și restul gypsului. Prin acest mijloc sar da mulei 
un schelet pentru a putea mai Dine resista. Nu trebue 
să perdem din vedere ca bucăţelele de lemn ce voim să 
le punem să fi stat cât-va timp în apă, căci dacă aces- 
tea, aii fost uscate în momentul punerei lor, atunci ab- 
sorbind apa din gyps îşi vor mări volumul și va tace 
ca mula să plesnescă. Nu recomandăm acest procedcei 
decât în casurile când e vorba de a scâte o mulă ce 
ocupă o mare întindere. Intrebuințarea numai a ayp- 
sului singur pentru impresiunea picidrelor ne-a dat tot- 
Wauna cele mai bune resultate, ceia ce ne autoriză de 

a *] recomandă. Ceea ce recomandăm de asemenea, e 

că inainte de a lăsa gypsul să se întărescă să introdu- 
cem în el un cârlig de sârmă, care după solidificarea 
evpsului, să ne permită să tragem ae el pentru a scâte 
mula. In ceea ce privesce timpul cât trebue să lăsăm 

să se întărescă, acesta, depinde de calitatea gypsului, 
în ori-ce caz pentru mula unui! picior nu va trece 
20 minute. Un gyps de bună calitate se întăresce numai 

decât, începe să se încăldescă şi în acest moment pu- 
tom să-l scotem. 

71100 w
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Cera sati parafina pot înlocui une-ori gypsul. Nu : 
le recomandăm din causa ușurinței cu care se pote 
sgăria saii strica, şi afară de acâsta mula unei impre- 
siuni obţinută, cu aceste substanţe e mai mică ca a ori- 
ginalului. 

Mulagiul impresiunelor de pe zăpadă 

Două sunt metâdele mai recomandate de care ne 
putem servi: A 

Procedeul D-lui IMugoulin, în cave ne servim de gela- 
tină. Se pune mai ânteiti gelatina în apă și se ţine vo 
24 ore pentru ca să se înmoc, sati dacă ne grăbim, o 
încăldim încet la o mică temperatură. După aceea se 
mai adaogă încă apă la gelatină căutând de a nu fi 
nici prea grosă, nici prea subțire; în. urmă se târnă 
acestă soluţiune, de odată, pe suprafaţa impresiunei 
unde se solidifică numai decât si pote fi ridicată peste 
1]: oră. Acest procedeii are ca inconvenient ântâiii că 
mula nu este tocmai bine vușită din cauză că zăpada 
venind în contact cu gelatina, se topesce puţin, perdend 
din detaliile impresiunei, și al doilea, uscându-se, mula 
de gelatină se strânge și se îndoe. 

Procedeul Coutagne și Florence. Pentru a înlătura 
inconvenientele de mai sus, acesti 2 autori ati modifi- 
cat procedeul, întrebuinţând iar eyvpsul. Pentru acesta 

„se şterge mai întâiii cu hârtie sugătâre impresiunca, 
apoi se prepară gypsul adăogând de astă dată in apă 
şi zăpadă. Sub influenţa frigului, evpsul nu. se închegă, 
cl devine ca o pastă în care se mai zăresc incă înainte 
de a-l turna cristălele de zăpadă. Prin acest procedeii 
mula va avea o consistență mult mai mare ca în casul 
precedent și afară de acesta, păstreză detaliile impre- 
siunci. Mula nu va; fi ridicată de pe impresiune. decât 
după o oră. Când ne temem ca nu cum-va în timpul 
operaţiunei, impresiunea din causa căldurei, să se to-
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pescă, atunci o acoperim cu un vas metalic care să 
conţină un amestec refrigerent compus din sare și 
zăpadă. 

Nu nai vorbim «dle cele-lalte procedec, nici de 
alte substanţe ce se pot întrebuința pentru scoterea im- 

presiunelor care nu ne arată astă-di decât drumul pe 
care Pa percurs în domeniul impresiunilor diferiţi 

autori pentru a se fixa mai cu deosebire la cele ci- 
tate de noi, că mai valorose. E incontestabil că une- 
ori se pâte întâmpla de a născoci substanţa si proce- 
deul de a seste o impresiune, impuse fiind de. circum- 

stanţele în cave te găsesc. Ast-fel se va recurge pote 
la mulagiul cu miez de pâine, mămăligă saii ceră, ete. 
Dar ce idee îsi va face ore cine-va de un asemenea 

expert, care chemat a intra în rolul funcţiunei sale va 
neglija ca să aibă în trusa sa cele necesare pentru a 

fi nevoit să recurgă la substanțele de mai sus? 
Compararea Impresiunilor. — O impresiune fiind 

fixată, conservată și mulată, trebue apoi să fie compu-: 
rată cu aceea a personci bănuite. După cum am mai 
spus, nu ne vom încerca să facem acestă comparaţie 
luând piciorul sati gheta personei bănuite şi să 1 în- - 
“troducem în impresiune pentru a ne convinge că cl e 

autorul. Comparaţia nu se pâte face decât între piese 
de acelaş fel. Prin urmare urmeză că dacă e vorba de 
vro impresiunc, să căutăm a obține o altă după pi- 

ciorul acusatului în aceleasi condițiuni ca și prima, 

pentru a le putea compara pe amendouă. Nu trebue 
să se perdă din vedere că persona suspectă asupra 
căreia lucrăm dându-și bine sema de ceea ce urmă- 
rim, va căuta să ne inducă în erore schimbând con- 

diţiunile în care a fost făcută prima impresiune lăsată, 
de el la locul crimei.» Pentru aceea vom căuta să con- 
ducem noi însi-ne piciorul individului cu care voim a 
produce o impresiune, apăsând cu mâinile pe dosul lui 

şi făcând ca ridicarea lui să se facă de odată, fără 
vr'o miscare de lateralitate. De asemenea nu ne voi
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mulțumi să scotem numui o singură impresiune, ci mai multe, pentru a ne da sâma dacă ele sunt la fel sai dacă nu a intervenit vr'o manoperă din partea ace- lei persne. Nu vom face după cum obicinuesc unii de a compara impresiunea găsită pe teren cu o altă impresiune scosă după piciorul acuzatului, acesta fiind întins orizontal întrun pat sati pe vr'o masă. Deosebirea 
între amândouă e fârte marc, una fiind produsă în miscare și cea-laltă în repaos. 

Am dis că comparaţia nu pote fi bună decât pu- nendu-se tot-deauna în aceleași condițiuni cu care im- presiunile ati fost făcute. O impresiune a piciorului, care a fost făcută cu sânge, vom căuta și noi să o reprodu- 
com, pentru comparaţie, tot cu sânge. O impresiune 
găsită pe noroi, o vom reproduce pe argilă ce se în- trebuințâză în. fabricele de teracotă. Când impresiunea 
e lăsată pe o suprafaţă prăfuită atunci reproducem și noi o alta pe o suprafață plană deasupra căreia am făcut să, cadă o pulbere fină. După cum aceea impresi- 
une a fost făcută pe un praf alb, cenușiă sati negru, 
vom întrebuința, şi noi pudră sati făină, cenușă sati căr- bune. Pentru acesta, se întroduce aceste substanţe într'o pungă de cârpă, care va fi bătută cu mâna ast-fel ca conținutul ei să cadă de o potrivă pe suprafaţa, plană. 

Pentru compararea impresiunilor lăsate în urma 
mersului vom pune pe individ să umble pe o hârtie 
lungă de câți-va metri după ce mai întâi si-a uns tăl- pile cu ceinâlă de imprimerie. 

Profesorul /orenre recomandă, de a inmuia tăl- pile înt”un amestec de apă, glicerină şi vos de anilină 
sati violet de metil cu care se îmbibă o stofă. Intrebuin- 
țând apoi mijlocele de comparaţie date de compas, m&- 
surătore sati calchiare, vom obține une ori resultate 
destul de potrivite pentru a putea stabili identitatea, 
impresiunilor.



CAP. III. 

Impresiuni ale unei părți din suprafaţa 
corpului 

Dacă, într'adevăr de multe ori impresiunile înrc- 
gistrate pe teren şi mai ales ale paşilor, ne dă, o idee 
justă de lupta ce a urmat între criminal şi victimă, nu 
e mai puţin adevărat că impresiunea unei alte părți a 
corpului ne ar arăta atitudinea pe care victima a avuto 
in momentul când a fost lovit sati miscarea pe care 
corpul a avuto în căderea lui. Din nenorocire aceste 
urme sunt pote cele mai rari ce le găsim, pentru că 
şi circumstanțele în care ele se produc nu întrunesc 
tot-deauna condițiunile necesare. De câte-ori Medicul 
Legist chemat la teatrul unei crime nu a stabilit, graţie 
numai deranjărei obiectelor de prin casă, că o luptă a 
avut loc, fără ca vro impreziune găsită pe teren să 
motiveze afirmaţiunile sale ? — Când însă terenul per- 
mite înregistrarea lor, atunci lucrurile se schimbă. Ză- 

pada, nisipul saii noroiul, păstreză forte bine urmele 
lăsate de corp în căderea lui; ele ne va arăta dacă 
persona asasinată a cădut cu faţa în sus, în jos, saii pe 
lături, sati dacă nu cum-va a cădut în genunchi, cerând 

ertare. i 
Unui medic legist experimentat nu-i va scăpa din 

vedere, de a descoperi la faţa locului unei crime, în 

patul 'unde victima a fost găsită, pe pernă, sati pe sal- 
tea, urmele unei impresiuni de cap, saii a corpului, 

.
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aparţinend unei a doua persone care a, dispărut. Obi- 
ceiul ce-l ai unii asasini de a Jovi pe victima lor în somn, e de mult cunoscut; iar descoperirea acestor im- presiuni va înlesni pe medicul legist de a declara au- torităților la, sosirea sa, dacă e o crimă sati sinucidere, 
mai ales când e vorba şi de o armă de foc saii vrun instrument tăetor ce sa găsit lângă cadavru. Aceste impresiuni sunt consemnate chiar de comisari în pro- 
cesele lor verbale, și ceva, maj mult chiar» o disposiie a curţii nostre de casație, în materie de flagrant delict, de adulter, cere constatarea lor. 

  

CAP. IV. 

Impresiunea dinţilor 

ua „Aceste . impresiuni sunt datorite omului sati ani- malelor. . i 
Mușeatul cu dinţii a fost mai tot-deauna mijlocul 

de apărare a celor slabi, ast-fel îl întâlnim adesea la 
copii în urma. certelor sai și la adulți câte-odată cam 
în aceleași împrejurări. Importanţa lor însă devine mai 
mare în casuri de crimă. In timpul unei lupte de mârte, victima pusă în imposibilitate de a se apăra cu mânele 
şi după ce tote forțele i sati sferzit, se servă de acestă 
armă naturală, muscând pe cel care la atacat. De aci urmeză că, găsirea unor asemenea, impresiuni asupra uneia dintre personele încriminate ca autor, măresce pe de o parte mai mult convingerea, judecătorului-asu- pra culpabilităţei sale ; iar pe de alta îl face de a măr- turisi şi mai repede. Mai tot-de-auna rănile făcute în 
urma muscăturei portă pe ele impresiunea dinților, ceia- 
ce constitue un preţios ajutor pentru a stabili diagnos-
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_ticul medico-legal si pentru a recunoşte identitatea 

autorului. 

Din alăturata fig. 153 ce represintă mula luată de 
noi de pe degetul arătător drept al unui criminal, ce a 
strangulat cu mâinele pe alte-3 persone, se pote vedea 
cele dou& impresiuni ale incisivilor mediani inferiori lă- 
sate de victimă în mo- 
mentele sale de apărare. 
Aceste impresiuni le gă- 
sim mai tot-deauna res- 
pândite la mâini, obraz, 

urechi, nas şi mai ales 
în loviri si văniri, unde 

ne întâlnim mai des cu 
ele. — In casuri de loviri 
peste gură, avem impre- 
siunea dinţilor pe faţa 
bucală a, buzelor victimei 
sati în casuri de epilepsie, 

„pe limbă. In 2 casuri de 
resbunare, am avut am- 
putarea lobulului nasului 
la 2 femei în urma mus- 

cărei cu dinţii. | 
Une-ori mijlocele de 

investigaţiune ale medi- 
cului trebuesc duse mai 
departe, mai ales în ceia 
ee privesce crimele. Ajuns 
la faţa locului, nu trebue 

de a-i scăpa din vedere 
şi a observa dacă pe vr'o 
maăsă, pe care criminalul înainte de a săverși crima, a 

mâncat și a băut și în special, dacă pe un obiect de 
mâncare, ca câja de pâine, pe vrun măr saii-alte 
fructe, nu se găsesce vi”o impresiune de dinte. In cas 
de găsire, va căuta de a determina dacă nu aparţine 

  

  

Errorf pe died «+       
Fig. 153.
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victimei, ceia ce ne-ar. arăta că şi ea a luat parte la masă ' sai numai criminalul, Impresiunile lăsate de dinţii animalelor le găsim atât la omul vită cât și maj ales la cadavru. 
Cele de pe omul vii, şi care le găsim mai des în casurile de expertisă, sunt cele de câini și cal. Cele d'in- tâii sunt răspândite către Jumătatea inferidră, a corpului, către pulpele picidrelor, a feselor și a c6pselor, mai ales în casurile când câinele sare ca să scape pe stăpânul s&u, în timpul unei lupte. Câte odată ele pot fi găsite și pe mâini. Cele de pe cadavru se observă cu deosebire „către cap şi membrele superiore. Când mușcătura, nu a fost făcută cu mare putere, atunci impresiunile dinţilor sunt representate prin echimosarea, regiunei care repro- duce forma dinţilor ; când însă puterea a fost mai mare, impresiunile sunt represintate prin nisce soluțiuni de continuitate ce păstreză în primele timpuri ale exăme- nului nostru forma și mărimea, dinților, ceva maj mult în acest din urmă cas, ore-care anomalii sati particu- larități patologice ale danturei, ca lipsa vre-unuj dinte, pot [i recunoscute pe țesuturi. 

După cum am spus mai sus, impresiunca dinților animalelor le găsim mai ales la cadavre. Forma și va- rietatea. acestor impresiuni variază după natura locului și-a mediului unde cadavrul a fost găsit, cu deosebire la cadavrele înecaţilor, observăm că părțile care fac Gre-care proeminențe pe suprafața corpului, sunt dis- părute complect sati incomplect, purtând pe ele ur- mele unor mușcături: ast-fel nasul, urechile, buzele, or- ganele genitale bărbătesci sunt cele d'intâiă care sunt mâncate de pesci, raci şi alte animale aquătice. Cada- vrele neîngropate, care aii stat câte-va dile pe vrun maidan, pe câmp sat pădure, neobservate încă de ni- meni, pârtă adesea urmele de mușcături, datorite ȘOre- cilor, câinilor, saii și altor animale sălbatice. 
Une-ori, mai ales când criminalul nu a avut timp suficient pentru a-si îngropa victima, la o adâncime mai
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mare, îl acoperă cu puţin păment sati cu buruieni, care 
permit atât câinilor cât și șorecilor de a produce 6re- 
care destrucţiuni, ce păstreză forte bine urmele dinţilor, 

une-ori chiar gândaci mari de câmp contribue la, dis- 
trugerea părţilor» moi. 

Dintre tote aceste mușcături, cele de şreci sunt 

mai caracteristice şi o dată vădute, nu mai pot fi ui- 

tate. In asemenea mușcături nu avem a face de cât cu 
un fel de dinţi, anume incisivi, a căror impresiuni e 

usor de recunoscut. Ele sunt caracterisate prin nisce 
perderi de substanţă făcute în cadavru, analâge cu gro- 
pitele ce suntem obicinuiţi de a le vedea în pâne, mor- 
covi sati alte alimente, cu care hrănim aceste animale 
în laborator. 

Să nu se perdă din vedere, că de multe ori în cas 
de distrugerea, cadavrelor de către animale, aceste dis- 
trugeri sunt luate drept mutilări făcute de însuși cri- 
minal. Ast-fel am fost chemaţi într'o di de a face au- 
topsia unui cadavru ce se pretindea că a fost mutilat 
de un bărbat ce-l prinsese la nevasta sa, și căruia după 
ce i-a tăiat nasul şi urechile, Pa îngropat afară din sat, 

pe câmp, aprâpe de suprafaţa pământului. Autopsia do- 
vedi că mortea provenise în urma unei traversări a 
toracelui cu un glonţ de carabină și că lesiunile de mai 
sus erati datorite sorecilor și gândacilor. 
| In muşcăturile de câini, ne întâlnim mai des cu 

impresiunile caninilor. Mai rar se pâte vedea o mus- 

cătură a vre-unei părţi din cadavru, de către un câine, 
care să nu păstreze pe ele impresiunea, caninilor. Mai 
tot-d'auna în casuri de mușcături, avem cel puţin im- 
presiunea a 2 canini, care se suprapun. Forma conică 
si ascuţită ce ati aceşti dinţi, produc adesea răni ce sunt 
de recunoscut. 

"- Mai var ne întâlnim cu muscăturile de cal, în care 

impresiunca incisivilor rămân pe ţesuturi, și care graţie - 
"disposiţiunei lor pot fi uşor recunoscute. 

Când în unele câsuri de expertiză avem nevoe
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de a scote mulajul dinţilor, întrebuinţăm aceleaşi mij- loce ca şi dentiștii, fără a maţ apela la ei. 
Pentru acesta ne servim de următorele 2 linguri de metal, representate în figurile 154-155 cu care se ser- vesc şi dentiștii. Cea d'ântii pentru maxilarul inferior, cea de a doua, pentru cel superior. Substanțele care con- vin mai bine la scâterea mulajului e gipsul sai Pasta Stent's. Se tornă de exemplu în una, din aceste linguri gipsul, si după aceca introducendu-se lingura în gură, se aplică în dreptul dinţilor, apăsând până ce et ai pă- ivuns până la marginea gingivală. Vom căuta ca gip- 

  

Fig. 154. Fig. 155. 

sul să aibe o consistență puţin mai marc, în momentul când voim a lua un mulaj. Pentru aceca, mai nainte de a întroduce lingura, în gură, îl încercăm cu degetul, pentru a ne asigura că nu e prea mâle. Afară de a- cesta trebue ca, gipsul întrodus în gură să se solidifice mai curând. Pentru acesta, vom întroduce în apă, în momentul când îl preparăm sare sati sulfat de sodă. Cum sarea e mai la îndemână, vom pune în apă “4 sati !» linguriţă de sare. 
Pasta Stent's dă de asemenea resultate forte bune şi se pote gtisi în comerţ sati la dentist.
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„Ea are avantajul că pote să ne servescă la sco- 
terca mai multor mulajuri, (bine înţeles la cadavre) în 

cât o bucată pote fi păstrată în continuă în trusa nos- 
tră. Când e vorba de persone vii vom recurge la gips. 

Inainte de a întrebuința acestă pastă, o întrodu- 
cem în apă caldă câte-va momente, pentru a se înmuia 
şi apoi se as6ză în lingură. 

CAP. V. 

Impresiuni lăsate pe corp 

Studiul impresiunilor referităre la persone, am putea 
să-l mai împărţim în două clase: în prima clasă, sar 

coprinde acelea produse de însuși corpul nostru pe di- 
ferite mediuri, cum ati fost cele studiate până aci și în 
a Il-a clasă sar coprinde cele lăsate de diferite obiecte 
pe corpul nostru. Pe când cele din clasa I-a sunt active, 

cele de a II-a sunt pasive. . , 
Aceste din urmă, care vor forma obiectul acestui 

capitol sunt: impresiunea dinţilor, impresiunea șanțului 
la spânzurați și strangulaţi; impresiunea mâinelor și a 

unghiilor în strangularea cu mâinele; impresiunea, în 
loviri și răniri, etc. 

A. Impresiunile din strangulare 

Impresiunile găsite la o persână strangulată, sunt 
de dout feluri, după cum strangulavea a fost făcută cu 

mâinele sai cu o legătură. In casul Î, care e cel mai 

frequent, găsim impresiunile unghiilor şi pulpelor dege- 
telor pe faţa anteridră a gâtului de o parte şi de alta 
a laringelui ; iar în casul al Il avem un șanț împrejurul 
gâtului. Câte-odată aceste impresiuni sunt distribuite
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ast-fel în cât putem spune 'dacă. criminalul era, drep- tacit sati stângaciii, sai dacă mâinele aii fost aplicate prin faţă, sa pe la, spate. Aşa, când criminalul a, fost dreptaciii, găsim pe partea, dreptă a laringelui împre- Siunea unghiei policelui ; iar pe cea, stângă impresiunea 

  
sl 

        

celor alte degete. O distribuţiune inversă avem în casul când autorul a fost stângaciii. Aceste impresiuni păs- 
treză, mai tot-deauna o formă curbilinie sati semilunară, cu convexitatea întârsă către linia mediană a gâtului, anal6gă formei și mărimei unghiilor.
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O ast-fel de disposiţie a impresiunilor pe gât e maj 
rar de găsit şi se observă mai ales când persâna asa- 
sinată nu a opus multă, resistență, cum se întâmplă mai 

ales la femei și când criminalul nu a mai mutat mâi- 

  

    Socec i:   
  

Fig. 137. 

ncle din loc. Când însă victima e mai forte și resistă 

mult, criminalul mutând de mai multe ori mâinele de 

pe gât, atunci avem un tumult de impresiuni, care ca-
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racteriscză mai tot-Vauna lupta și vesistenţa pe care el 
a încercat-o. 

Asa în fig 156-157 se pot vedea impresiunile ce se găsesc pe gâtul acestor două femei strangulate și care 

  

    
    

Fig. 158. 

face un contrast cu marele număr aflat pe gâtul băr- batului din fig. 158. Une-ori nu constatăm de loc pre- senţa impresiunilor unghiilor pe gât, mai ales când cri- minalul, a avut unghiile tăiate; avem însă atunci pe acelea ale pulpelor degetelor.
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“In ccia ce priveste urmele lăsate de pulpele de- 
getelor, cle sunt mai rai observate şi sunt caracterizate 
prin niste echimose ce păstreză forma lor. După sediul 

lor putem ca și în casul unghiilor să spunem aprâpe 

positiv care mână a avut-o pe gâtul victimei. Ast-fel e 

  

        
casul din fig. 159 observat de noi. Criminalul după ce 
strangulă pe tatăl si mama acestei fete, întrând în odaia 
în care ea se găsea în pat dormind cu faţa în sus, o apucă 
cu mâinele ast-fel în cât cele două degete mari de la 
mâini veneaii pe faţa anteridră a gâtului în dreptul 
carotidelor iar cele-l-alte către ceafă. "Ținând-o în acestă,
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„posiţie câţe-va momente şi ne mai dând.semne de viață 
fu părăsită. A doua di fata deşteptându-se, sa putut 
observa în drâpta și stânga laringelui, — după cum se 
vede și în fioura 159; câte o impresiune d fie-cărui 
police. : - 

Aceleași impresiuni găsite în strangularea cu mâi- 
nele, la adulii, se observă și Ia, copii, mai ales noii 
născuţi. In acest cas urmele pulpelor degetelor, din causa 
fineţei: ţesuturilor, sunt mai bine vizibile. Cite odată, 
mai ales în sufocare, se pâte vedea imprimată pe obraz. 
alături de lesiunile lăsate de degete și țesătura, cârpei 
cu care sa servit. e 

In cas de strangulare cu o legătură, avem impre- 
siunca saii șanțul de pe gât, care mai tot-dauna are o 
direcţiune transversală axei lui, contrar. celui din spân- 
zurare care are o direcţie oblică; —In ceea ce priveşte 
descrierea, acestui șanț, vom păstra, aceleasi reguli ca 
și la spânzurați și a cărei descriere se pote vedea, în 
capitolul ce urmează. 

B. Impresiunea șanțului la spânzurați. 

In ceia ce priveşte impresiunea șanțului la spân- 
juraţi se va avea în vedere: locul, direcțiunea, forma și 
starea consistenței lui. 

a) Locul Se va nota, locul ce-l ocupă șanțul pe 
gât și anume: dacă e asupra sai dedesuptul larin- 
gelui, etc. o 

U) Direcţiunea, — în raport cu axa de .suspensiune 
sati a -gâtului-și- anume: dacă e transversal, ceea -ce se 
observă mai ales când frânghia, face de multe ori turul 
gătului, sati oblic și anume către ce parte. Câte-odată 
direcțiunea este identică cu aceea a legărei pe sub fălci, 
adică trece pe dinaintea, urechilor. | 

c) Forma șanțului. Aci se pot distinge 2 forme prin-
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cipale după natura legăturei., Șanțul se pote găsi im- 
primat mai adenc pe gât cum e in casulcu o frânghio 
mai subţire: saii sferă, ori mai puţin, sati abia, vizibil 
cum € în casurile spânzurărei cu un tulpan, batista, cete. 

  

    

  „Saca... 
  

  
Fig. 16, 

“După aceia se va nota, dacă șanțul formează complect: 
sati incomplect turul gâtului, dacă el nu e întrerupt un- 
de-va: și anume în ce loc. 

71760 - 20 
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Acestă întrerupere ţine pe de o parte la interpu- 
nerea între gât și laţ a unui corp 6re-care, cun o mână 
sati ambele mâini ale spânzuratului care ati fost prinse 
sub el sai aceia a harbei individului, dacă ea era mare 
sati mai ales atunci când laţul nu a fost bine strâns 

  

  
    

    

Fig. 461. 

în cât a lăsat în dreptul nodului și gât o porţiune ne- 
comprimată. In majoritatea cazurilor nu numai că aceste 
obiecte ce se interpun lasă pe gât imprimate forma, lor, 
dar mai ales acea a Jogiăturei « ce a servit spre spânzu-
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rare; ast-fel la o frânghie de exemplu, forma, împleti- 
turei ci se găsesce imprimată în regiunea șanțului. 

In fine se va mai avea, în vedere dacă șanțul e 
simplu, dublu sai multiplu. Următârele figuri luate din 

  

  

    
Fig. 162. 

  

tratatul nostru asupra spânzurărei 5), co represintă, dife- 
rite obiecte ce ai servit la spânzurare, ne pote da o 
idee de forma, impresiunei șanțului lăsate de ele. 

9 Studii asupra spânzurărei de Dr. N. Minovici.
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Fig. 163. Storă, pusă în 2, „Fig, 164. Sforă pusă în 4, diametru 2 mm. Mărime natu- diametru + mm. Mărime natu- rală. Nod curgător. rală. Nod curgător. 

   
Fig. 165, Eringhie, diametru * Fig. 166. Fitil de lampă, 4 mm. Mărime naturală. Nod diametru 5 mm. Mărime natu- curzetor. | rală. Nod curgător,



   
Fi. 167. Cureu, diametru 12 m. Fi. 168. Basma mare, Nod 

Nod curgetor. curgetor. 

- d) Starea eonsistenţei şanțului. Se va nota dacă ţe- 
sutul din dreptul impresiunei lui e mole, tare saii per- 

gamentat, precum și ce culore are.



CAP. VI. 

Impresiuni în loviri și răniri 

Aceste impresiuni depind de gradul de putere al 
traumatismului cu care ati fost produse. După cum trau- 
matismul a fost mai mare sati mai mic, aceste impre- 
siuni pot fi represintate prin răni sai echimose. Ele 
sunt mai des întâlnite la loviri şi răniri precum și la, 
atentatele la pudâre. De multe ori loviturile aplicate pe 
corp cu 6re-care putere, lasă pe el forma, instrumen- 
tului. Ast-fel se întâmplă, în casurile de loviri cu un 
baston, cu o frâghie, cu piciorul încălţat, în trecerea 
peste corp a râtelor unei căruţe saii a unci isbituri de 
potcove de cal, etc. şi carese traduc la exterior printr'o 
echimosă identică, cu forma instrumentului (vedi fig. 18). 

Când traumatismul e mai mare pote să producă 
răni, care răni, ca și în casul de mai sus, păstrează 
forma, instrumentului. Ast-fel în casuri de instrumente 
înțepătâre, rana păstrează forma, rotundă, triunghiulară, 
pătrată, după cum arma a, fost un ac, un şiș cu 3 sati 
4 muchi, etc. O rană fusiformă cu unghiurile ascuţite 
şi mărginile regulate sunt caracteristice instrumentelor 
tăetâre ; chiar asupra 6selor impresiunile instrumentelor 
român imprimate, ast-fel se întâmplă în casurile de lo- viri cu un ciocan asupra craniului unde tabla externă a calotei păstrează, forma, ciocanului, 

In casurile de atentate la pudore găsim impresiuni care sunt represintate prin .echimose și sgărăituri și
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care mai tot-deauna, îsi aii sediul lor constant. Ast-fel 

găsim urme de compresiuni represintate prin echimose 

ce păstrează forma pulpelor degetelor, împrejurul na- 

sului, a urci, pe gât, pentru a împedica de a striga, 
găsim de asemenea sgărăituri şi echimose pe membrele 

superiore; respândite pe braţe și la închieturile pum- 

nurilor şi pe cele inferisre la genunchi si mai ales pe 
„faţa. internă a câpselor şi a vulv ci, mai ales în deflo- 

rările cu degetele. 
Pentru a termina cu studiul impresiunilor am putea 

să mai cităm pe cele rămase în umna aruncărei pe 

corp a unor substanţe caustice licide, cum ar fi vitriolul 

(acid sulf.) acid azotic (apă tare), cel chlorhidric și 

care prin coloraţiunea lor în negru (acid sulf), galben 
(acid azotic) și galben deschis (acid chlorhidric) divulgă 

substanţa cu care ai fost produse. Lot asemenea pre- 

cum și impresiunile lăsate de fierul ros.



CAP. VII. 

Impresiuni lăsate de diferite alte obiecte 

Aceeași importanţă pe care le-a avut impresiunile de până aci în descoperirea crimelor . sati delictelor, le are și cele lăsate de diferite obiecte cu care se pot servi unele persâne, care aă luat „parte la comiterea lor și ale căror urme sunt marcate pe teren. De multe ori urmele unei căruţe, ale unui ciomag ce a servit drept baston, ne dă pote câte odată resultate cu mult mai satisfăcătâre decât ori-care altă urmă. Nu arare-ori sa descoperit după urmele lăsate de o căruţă, locul unde cadavrul victimei a fost transportat de cri- minal pentru a-l ascunde. Prin urmare nu ne vom mulţumi numai a privi aceste impresiuni, ci vom între- buința asupra lor aceleași produceri ca şi la acelea, studiate până aci. Cum însă aceste urme ocupă mai tot-deauna o mare intindere, descrierea lor amănunțită va complecta, adesea partea practică a expertizei. . 
Intre urmele lăsate de râto p6 pământ se va nota lărgimea. impresiunei, dacă ea e netedă saii portă din distanță în distanţă impresiunea vre unui cerc, dacă rola avea saii nu sină de fier sati cauciuc, dacă era de căruță, trăsură sai sanie, dacă era cu dout sati 4 roți, care e distanţa dintre roţi, dacă trăsura sati căruța a ţinut drâpta sati stânga soselei, dacă, direcţiunea, ce a urmato a fost în linie dreptă, curbă sati a făcut vre- un circuit, etc. Dacă alături cu impresiunile roţilor nu
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se găsesc şi altele de om, de baston saii animale și u- 
nume de cal saii de boii? Aceste din urmă mai ales 

aii o mare importanţă. De asemenea urmele unui baston 
sati a unui alt obiect ce a aparţinut criminalului, pote 

să ne dea re-care indiciuri. Când urmele de pas sunt 
descoperite alături cu cele de baston ele ne indică că 
persâna purta baston, că era dreptaci sati stângacii, 
ceva mai mult o mulă în gips scosă după acea impre- 
siune lăsată de baston ne va da ore-care date relative 
la identitatea lui, dacă era cu verful ascuţit și de fer, 
dacă era, cu sati fără degetar, dacă cra locit cu dia- 
metru gros saii subțire etc. 

Se va observa.de asemenea în ce raport se găsesce” 
urma bastonului cu a paşilor. Se scie, că în mersul încet, 
ca de plimbare, dacă bastonul e în mâna drâptă el va 

[i pus. pe păment la fie-care 2 pasi făcuţi cu piciorul 

drept, cu alte cuvinte. impresiunca hastonului va cores- 

punde cu vârful celei de a 2-a impresiune făcută cu 
piciorul drept, dacă din contra mersul a fost accelerat 

atunci urma bastonului va fi găsită în dreptul fic-cărci 
"impresiuni a piciorului stâng. 

Impresiunea intregei fețe palmare a mânei pu- 

tend fi adesen-ori găsită pe unele obiecte, urmeză că o 
descriere amănunţită relativ la forma si mărimea pal- 
mei cât si mai ales a încreţiturilor de pe ea se impune. 

Variaţiunea acestor linii de pe palma mânei de la 
un individ la altul fiind forte mare va face ca cele să 

joce un mare rol în stabilirea identităţei și prin ur- 
mare cundscerea lor nu ne este indiferentă ci din 
contra descriindu-le vom face ca valdrea lor să reiasă. 

— Studiul acestor linii, face parte mai mult din acela, 

al Ciromanciei, sciință tot atât de veche ca şi omeni- 
vea si care sa practicat și se practică ca ori-ce tradi- 
țiune transmisă. Nu voim cătuşi de puţin să ne ocu- 

păm aci de acestă sciință, care se adrescză mai 
mult superstițiunei, usor de satisfăcut de cât adev&- 
vului, dar trecând de la empirism la teorie am putea
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face o adevărată Sciinţă Antropologică. Intrebuinţând o 
mai mare varietate în mijlâcele nâstre de investigaţie, 
am putea ridica acest studii pe un plan mult mai 
vast. Luând calea experimentală şi cutreerând tote 
stratele sociale, de la cele mai de jos, până la cele 
mai de sus, de la sărac la, bogat, de la criminal la o- 
mul cinstit, de la nebun la, sănătos, etc., etc. şi întrebuin- 
țând metoda experimentală, basată pe cunoscinţele 
unei psihologii. și filosofii sociale, vom ajunge la un stu- 
diă f6rte instructiv, pentru că acestă metodă permiţen- 
du-ne să, facem o clasificare, nu se va mat dice că facem 
o Ciromancie ordinară, ci una sciinţifică şi modernă. 
Cu cât examinăm liniile de pe palmă cu atât ele devin 

  

  

        

Fig. 169. 

mult mai complicate şi infinite. După cum nu găsim 
2 persone care să se asemene perfect, ast-fel nu găsim 
2 mâini. Cirognomonia, soti studiul formelor mâinilor, 
este partea cea mai puţin hipotetică a Ciromanciei ; 
talentul intervine acum în a arăta în ce constă diferenţa 
intre ele, iar nu în ce constă asemănarea. Printre liniile 
din palmă, 4 sunt mai principale și care de obiceii 
unindu-se între ele dai nascere unei figuri care se as6-
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mănă cu litera JJ. Aceste linii sunt: 1. Linia Viefei care 
se găsesce la baza regiunei tenare când mişcăm dege- 
tul mare către partea, internă a mâinei; 2. Linia capu- 
lui se observă, când flexăm de odată cele 4 ultime de- 
gete ale mâinci; 3. Linia norocului (saturneană) care 
plecă de la baza mediului şi se întinde până aprâpe de 
regiunea pisiformului ; 4. Linia înimei care ia nascere 
când flexăm cele din urmă 3 degete ţinând întins pe 
indicator. Afară de aceste linii, mai avem şi pe cele 
transversale care corespund la nivelul fie-cărei articula- 

_ţiuni a falangelor degetelor. 

Mulajul Figurei 

Nu arare ori pentru a păstra si a avea totd'auna 
present trăsurele feţei unei persâne, care ne este scum- 

pă, cum de exemplu vr'o rudă saii amic carea murit, 
recurgem la mularea figurei sale. 

Tot ast-fel și în unele casuri de Medicina-Legală 
sai de Antropologie etc., voind a păstra figura vre- 
unui criminal, a vre-unui spânzurat, strangulat, etc., 

avem nevoe de sedterea mulajului întregului cap și a 
gâtului. Mulajul feței la cadavre nu cere nici o artă 
mare, din contră ca şi la a ori-cărei părţi din corp 
cl pote fi scos uşor după cum vom vedea îndată. Greu- 
tatea e mai mare atunci când e vorba de o persnă 
vie și chiar acâsta ne este scopul tratărei acestui ca- 
pitol. , | 

- După cum vom vedea, procedeele -sunt aceleaș pe 
mort ca şi pe viu, dar acest din urmă cas cere 6re- 
care precauţiuni speciale. 

Prima grije pe care trebue să o avem este de a 
asigura mai întâi respiraţiunea personei. Intradevăr, 
singurul pericol pe care îl presintă masea de gips este
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de a sufoca. Pentru a înlătura acest incovenient ne ser- 
vim de următorul procedeu. 

Mai întâi de tote trebue a spune că la scâterea 
măștei unui individ trebuese 2 persone, unul însărei- nat cu facerea gipsului și altul cu turnatul lui. După 
ce persona a fost culcată pe o masă sati pat şi i sa 
acoperit hainele şi părul cu un şervet sai cercei, se introduce în ambele nări câte o pană mai gorâsă de gâscă având la extremitatea inferiră de jur imprejur vată. După aceca se unge faţa cu vasilină, unt de lemn, sati unt de migdale având însă grijă ca regiunile aco- perite de păr ca sprincenele, genele, mustăţile ete. să fie forte bine unse, pentru a nu se lipi de gips. 

O dată ce penele de gâscă, aii fost întroduse în nări se va observa ca nu cum=va în momentul turnă- rei gipsului să le astupăm. e 
Pentru acesta vom avea grija de a avea la în- demână o pereche de forfeci pentru a tăia sus pana "de gâscă și a stabili ast-fel circulaţia, aerului. 
Aceste precauţiuni luate, turnăm pe față un sub- țire strat de gips, peste care întindem paralel 2 bucăţi de sforă ce să trecă amândouă în afară de unghiul extern al ochilor și al căror extremităţi să fie mai lungi ast-fel ca să nu fie prinse în gips. Ambele lor extremităţi să întrâcă părul capului şi maxilarul inferior. Aceste fire așezate peste stratul subțire de gips de pe obraz, venim apoi şi adăogăm şi restul gipsului pre- parat. 

Vom căuta ca cantitatea de gips pusă pe figură să nu aibe o grosime maj mare de 25 mm. Inainte însă ca gipsul să sc intărescă de tot, tragem de cele 2 sfori de pe figură ast-tel că întrâga mască, să sc îm- partă în 3 bucăţi ): una mediană ce va coprinde mij- 
= 

1) Gipsul având consistenţa unei mămăligi reci, se tae forte ușor cu acele sfori.
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locul frunţei, nasul, ochii, obrajii, gura şi bărbia, şi cele 
alte 2 laterale coprinzând fic-care restul figurei cu câte 
0 ureche. 

Incontestabil că fără Gre-care emoţiune din par- 
tea personei a cărei mască voim să o scâtem nu se. 
pote, ori cât de curagiosă ar părea ea. Teama de a 
nu se sufoca. astupândui-se penele de gâscă il face ca 
inima să-i palpite iar minutele să i se pară ore. Cu 
tote acestea nici cel mai mic accident nu pâte avea 
loc. Pentru a îndepărta acestă frică și pentru a ne în- 
credința că persona respiră bine, atunci când se gă- 

sesce cu gipsul pe figură și trebue să aștepte câte-va 
minute ca să se întărescă, convenim mai dinainte cu 

ca că la întrebarea nâstră: . Mergi bine? să rădice 
mâna în sus. Acest semn făcut, e răspunsul că totul 
merge bine. După cinci minute, gipsul întărindu-se 
masca pote fi ridicată. 

Se va, sedte mai ântâi partea de la mijloc şi apoi 
cele 2 laterale. Dacă în momentul rădicărei câte-va 
five de păr sunt aderente le vom tăia. Partea, cea mai 
delicată e urechea. De aceea se va avea grijă ca de 
la inceput să se fi întrodus atât de pe ureche cât șiin 
conductul auditiv câte un tampon cu vată, iar la sc6- 
terea mulei să se umble cu delicateţă pentru a nu rupe 
din detaliurile ei. 

Pentru a grăbi închegarea saii intărirea gipsului 
se va întrebuința la prepararea lui apă caldă, cu mo- 
dul acesta, se mai îndepărteză şi senzaţia de răceală 
pe care ar da-o când gipsul ar fi rece, ceea ce am 
avea o figură contractată a persânei. 

După aceea voind a seste obrazul în relief unim 

cele 3 bucăţi între ele, şi le ungem cu puţin gips pe 
faţa externă pentru că să le ţie în contact. Apoi se 
târnă în masca gips, care după solidificare scoţându- 
se, avem figura personei. Urmind ast-fel acest proce- 
deii în timpul lucrărilor practice din Institutul nostru 
scotem cu cea mai mare uşurinţă măsștile unora din-
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îve domni studenţi care ne r&bdători de a o poseda se oferă cu cea mai mare plăcere la acestă operaţiune. Când voim a, seste mula unei Părţi din membrele superidre sati infericre, regiuni ce sunt câte o dată a- coperite cu păr, se va avea, în vedere de a se rade mat întâi acestă regiune, pentru a fi siguri că la rădicarea mulei nu smulgem peri din piele, ceea ce provocă du- reri. Acest lucru se observă, adesea prin spitale, unde câte un începător ne experimentat pierde din vedere acestă regulă. 

Dr. R. FORGEOT 

  

Despre urmele digitale, studiate din punctul 
de vedere medico-judiciar 

Conclusiuni 

Scopul lucrărci sale a fost căutarea procedeurilor: cari fac să reeasă urmele nevizihile. 
Sunt numer6se cazurile unde ar fi trebuit să se facă ca ele să apară; câte cazuri obscure, câte crime | nepedepsite, în care aparițiunea unei urme, ar fi permis medicului expert să facă concluziuni precise și juraţilor o convingere absolută despre culpabilitatea palpabilă a acuzatului. 
Studiul acestor urme Și a detaliurilor lor, deschide orizonturi noui, conducând la rezultate forte practice. Cum aceste corolarii nu țin de cât un loc secundar pe lângă cestiunea, principală, le voiă semnala repede. Examenul sciinţific al liniilor papilare a fost ne- glijat până în timpul din urmă. Ca și D. Galton vom! atrage fârte mult atenţiunea, căutătorilor asupra acestor
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mici linii, cu desemnul fârte variabil, cari conţin pote 
soluţiunea multor probleme. - 

Caracterele lor ereditare par puţin probabile, dar 
din potrivă ele posedă o stabilitate neclintită a celor 
mai fine detalii a lor. 

Acestă fixitate absolută, ar trebui utilizată mai 
mult de cât este. După cum am spuso wma mânilor 
ar trebui udiogută la datele Antropometrice, după cum 
sunt în Franţa. Av fi forte de dorit și mui «les fărte pracie, 
să se stubilescă în tite coloniile penitenciare, un catalog 
metoulic al tuturor urmelor tinerilor deținuți. .icesta e sin- 
sperul procedeii de Antropometvie posibil în acest mediii. [i 
[ură din înuloială că el ar aduce justiției criminale, ser- 
ririile cele mută importante. 

In cazurile de identitate suspectă sai? necunoscută, 
arestă înneuție ar permite cercetări tot atăt de conchise, 
pe căt de repedli. | 

Cu o urmă latentă găsită pe o hârtie saii desco- 
perită pe o sticlă, Serviciul Antropomctric, stabilit în | 
condiţiunile aceste noui, ar putea să arate îndată dacă 
autorul este un recidivist, și în acest cas să dea nu- 
mele și semnalmentul lui complect. 

Aceste concluziuni sunt prea importante şi prea 
cvidente pentru ca ele să nu fie luate în consideraţiune. 

” Presenţa posibilă de urme latente, trebue să fie 
prevădută de magistrat şi medicul legist; aceste semne 
revelatore trebuesc. căutate cu insistență. Pe o scrisăre 
anonimă, hârtii mototolite de către un asasin, hoţ, un zid 
chiar saii o ușoră pată de sânge, pote să bănuiască con- 
tactul unei mâni criminale pe hârtia de tapet; trebue 
să sexfacă ca urma, mâneci sati a degetelor, să apară 
cu tâte detaliile lor. 

In multe casuri, informaţiunile culese vor pune pe 
urmă; dacă se ştie că, asasinul a comis crima desbrăcat 
sati cu piciârele g6le, căutarea urmelor picidrelor se 
impune. . 

Ezamenul minuţios al unui pahar de băut, a unui
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deum Păstrând contactul unei mâni criminale, este de o importanță practică și mai [rurtudsă. 
“În casurile complexe, unde omul artei stă la în- doială şi nu găsesce niri un corp al delictului, căutarea urmelor invisibile pote de odată să-i dea un firal Aria- nei, cu atât mai sigur, cu cât criminalul cel mai pru- dent nu pâte bănui că lasă în urma lui, acestă iscăli- tură, invizibilă altora de cât medicului legist. 
Inainte de a arăta procedeurile alese de întrebu- ințat după casuri, o observaţie generală este indispen- sabilă: 
Nu trebue să cerem metodelor cari privesc ur- mele latente, mai mult de câţ pote să ne dea. A voisă amplificăm valârea lor, ar fi să se deprecieze utilitatea ce am putea-o trage din ele. Voi dice deci că tote contactele nu dai resultate, chiar cu procedeurile cele 

mai sensibile. 
Cea, d'intâiii condiţiune este un usor rul de ume- „dleală, căci nu trebue să uităm că graţie principiilor su- dorei (năduşelei), urmele r&mân latente si că se pot face să apară mai târdiii. Extremităţile superidre -sat inferidre, nu lasă tot-d'auna, urme; dacă anotimpul cald este potrivit producerei lor, earna din contră, e defavo- rabilă. 

o. 
Din fericire, mânile criminalilor, presintă condițiuni „Cu mult mai bune de cât mânile ordinară. In momentul 

atentatului este tot-dauna năduștlă; acesta este un fe- nomen de reflex nervos asupra vaso-motorilor perife- rici, cari faciliteză, formațiunea, urmelor, 
Cât despre reactive şi mijloce de întrebuințat ele variază după diferite obiecte pe care sc găsesc. . 
Pentru căutarea urmelor pe hârtie, procedeul cu cernâlă pe care Pam invocat, este cel mai preferat. 
II arăt nu de vanitate de autor, dar pentru că sin- gurul presintă avantagiile următore, care nu se găsesc în cele-lalte metode :



321 

1. Reactiv la îndemâna tuturor și găsindu-se în cele 
mai mici sate. 

2. Procedeii operatorii redus la minima și la înde- 
mâna celui mai putin erudit. . 

3. Urma forte clară şi forte detailată. + 
4. Conservarea. perfectă a imaginelov obținute fără 

nică 0 preparaţiune specială. 
„ Sfătuesc deci întrebuinţarea procedeului cu cernelă, 

de câte ori va fi căutat urme de mâni pe o fe, prin 
care pote trece lumina. Pentru hârtiile grâse (dese) și 
acelea care tapetâză pereţii, trebue să ne adresăm ni- 
tratului de argint 8%. 

Acest de pe urmă reactiv dă bune resultate dacă ”] 
întrebuințăm puţin timp după contact, dar hârtia perde 
destul de repede cu acest metod, puterea de a, desco- 
peri urmele invisibile. | 

Căutarea urmelor latente a hârtiei, este fârte prac- 
tică şi cu procedeurile pe cari le-am experimentat, nu 
e nici o îndoială că va fi chomat a aduce servicii. Ur- 
mele extremităților inferidre sunt descoperite pe parchet 
(podele), prin o soluţiune de nitrat. de argint Sp și prin 
o expunere la sore care developeză urma. 

In acest caz azotatul de argint este reactivul cel 
mai bun şi singurul de întrebuințat. Resultatele sunt 
mai puţin nereproşabile ca. acele obţinute pentru mâni. 
Causa acestei inferiorităţi vine, pe jumătate de la sul- 
stratum şi pe jumătate de la lipsa unui liquid relevator 
perfect. 

Acest capitol al căutărei urmelor, are nevoe' de 
noui experienţe şi perfecţiuni. 

Cât despre experienţele pe sticlă nu se pote dori ceva, 
mai bun, acesta este idealul de 6re-ce detaliile lor apar 
cu 0 fineţe admirabilă. Toful e să scim să le ezaminăm 
și artificiul procurat de către lumină este indisperisabil. 

Cu privire la urmele de degete pe sticlă, nu mă 
sfiesc de a exprima proposiţiunile următâre: 

Degetele lasă pe sticlă o urmă forte fină. 

71769 21
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Acestă urmă este cu atât mai curată, cu cât nădusela 
conține mai multe sudovate, cu cât contactul este U$0r pre- 
lungit. (fără să se apese) și cu cât nu aă avut loc mișcări 

„de alunecarea degetului. 
"0 presiune prea tare şi o nădușeli Prof uză, sunt de- 

/axorabile la claritatea urmei. | 
Pe o sticlă forte curată și ori-care ar fi anotimpul, 

0 mină lasă o urmă profundă și vepresentând tote deta- 
liile liniilor papilare. 

Vaporii de acid fluorhidric fizeză aceste urme întrun 
mod indelevil. 

Acesta însemnă că din punctul de vedere practic 
resultatul pe care dă căutarea urmelor, depinde de 
substrat. Avem după sensibilitatea crescândă : sticla, 
apoi hârtia şi cel de pe urmă, lemnul. 

O altă axiomă pe care ţin so repet e că: 
Urma clară a unei singure mici /alange, ajunge pentru 

a stabili o identitate și acesta întrun mod matematic, în- 
dispensabil, evident. 
„In fine aceste caractere dă identitate mu sunt făcute 

«preciabile, pentru toţi, de cât întrebuinț înd metoda mea 
cu mărire prin relele. | 

Acesta, este un procedeii indispensabil din tâte punc- 
tele de vedere, pe care nu sciii cum Pâși recomanda 
mai bine. . 

In tâte casurile de expertiză medico-legală, ex- 
pertul trebue pe cât mai mult posibil, să ia nu numaj 
desemnuri a, urmei obţinute, dar să fotografieze hârtia 
sai lemnul saii să graveze sticla, pentru a, avea bucăţi 
spre convingere, pentru a, le presenta, tribunalului, 

“Ast-fel e resumatul conclusiunilor ce se pot. trage 
din cercetările mele personale. 

Cred că am adus sciinţei noi elemente de studii, 
ărătând importanţa prea, necunoscută a liniilor papilare, 
şi mai ales de a fi inovat o 'metodă de descoperire de 
urme latente cari, am convingerea că va fi chemată 
să aducă, medicinci-legale servicii importante.



Dr. ANDRE FRECON 

Despre impresiuni în general și aplicaţiunea 
lor în practica medicinei judiciare - 

Rezumat şi concluziuni 

1. Impresiunea pașilor și a mânelor sângerânde, 
„nu sunt singurele care intervin în expertize. Se pote 
deci, după cum am făcut, să dăm în medicina legală 
o însemnătate frte mare cuvântului impresiune și să 
studiem impresiunile unci suprafeţe a corpului, a din- 
ților, a mânelor și a piciorelor cu liniile lor papilare 
cpidermice, a unghiilor; dungile strangulărei şi a spân- 
zurărei, dungile vestmintare, urmele de râtă de tră- 
sură, etc. 

2. Tote aceste impresiuni aduc servicii în cestiu- 
nile de identitate, acolo ai ele mai multă, importanţă. 

3. Câte o dată daii socotelă şi de Gre-cari particu- 
larităţi care ati însoțit o crimă. 

„4. Pentru a le putea bine aprecia, este bine să se 
cunscă circumstanţele în care se întâlnesc, situațiunea 
lor, caracterele pe cari le presintă de obicei, modificările 
ce sunt aduse prin influenţele diverse; vârsta, sex, obi- 
ceiuri profesionale și etnice, diformităţi de origină pa- 
thologică satui teratologică, etc. 

5. Există un Gre-care număr de procedeuri de o 
exacticitate rigurosă, necesară pentru ca proba, să aibă 

4
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totă, puterea ei, pentru a păstra, a arăta, a reproduce 
și a compara între ele impresiunile. 

Acestea, sunt: zerniurile (lacurile), întăririle cu ajuto- 
ul prafului stearic, desemnul, măsurătorea, calchierea, 
pantograful, fotografia, luarea tiparului cu pământul 
mle, ipsos, cu ceră, etc. 

6. Să observăm că în practica acestor diferite ope- 
raţiuni, trebue să căutăm să realizăm, pe cât mai mult 
posibil, condiţiunile în cari a fost produsă impresiunca 
(urma) ce se examinâză. | | 

7. Adesea este indispensabil să culegem impresiu- - 
nile paşilor în timpul şederei pe loc și în timpul mer- 
sului, caracterile lor, fiind atunci susceptibile de a varia 
în de ajuns, pentru a nu induce în erdre pe un obser- 
vator neprevenit. Sa 

S. Mensuraţiile sunt câte odată insuficiente pentru 
a stabili identitatea, a două impresiuni, diformităţile, mu- 
tilâţiile ati o valâre cu mult mai mare.



  

Foie de examen medico-legal a Profesorului LACASSAGNE 

| EXIINEMUL NEDICO-LEGAL 
a une! 

INMAPRES IUNI 

  

|. Constatări preliminare 

Informaţiuni. | Ă 
Imprejurările care însoțesc descoperirea. 
Precauţiunile luate pentru a proteja imp*esiunea. 

II. Examenul 

in regulă generală, observi mal ales detaliile mici. 
Impresiunil 

a) Păment. 1: Mesurări. 

colo de sticlă. (Procedeul Coutagne-Florence) 

rele gâle, intrebuințezi reţelele lui Causs€. 
4. Fotografia. — 

mate paralelă cu planul impresiunei. 

pentru a ridica mula. 

|. Solul, pentru a avea impresiunea, de comparaţiune. 

presari înainte de mu 

solidare. 

cidă, lucreză ca pămentui, nisipul sai zăpada. 

(Procedeul Coutagne-l:lorence). 

cu atâța apă cu câ 

(incerci mai întâiu) 

n momentul când este turnat.   refrigerent de zăpadă şi sare, apoi faci mulajul. 

e de picidre Incălţate, gole, de mâni, râte, bastâne, corpuri. 

2, Calchiare. — Procedeul cu sticla. Pul o sticlă subţire 
curată, vertical şi tangenţial pe impresiune. Imagina se re- produce pe o foe de hârtie albă pusă ]a acelaş nivel din- 

3. Desemnul. — Te servesci de pantograf, Pentru pici6- 

“otografiezi înainte tiparul. Planul sticlei 

5. Mulagiul. — Treci de-asupra, impresiunei cu ferul cald apoi mulezi cu pulbere de acid stearic sau mar bine gips fin. Cupsul. — Gyps fin, îl amesteci încet cu apă până ce obţii o pastă forte fină, forte fluidă, egală, verși încet fără între- 
rupere, pină ce impresiunea e complect acoperită. 

Inconjuri mal inainte cu un cadru de lemn impresiunea, o ungi cu o substanţă grasă. Aștepţi complecta solidificare 

„„__6. Compari cu impresiunea, prevenitului sai cu corpul 
încriminat acoperină partea incriminată cu pulbere de gralit, 

b) Nisip. Usuci impresiunea, cu hârtie sugătâre, și apoi 
aj pulbere de tale sau de grafit. Lași 

mai mult timp gypsul, nu-l ridici înainte'de complecta con- 

€) Noroii. După starea Jul mal mult saă mai puţin 1i- 

d) Zăpada. Mesurare, Calchiaj, Desemn, Fotografie. Mulaj 

Pui gelațină în apă 24 ore la o mică temperatură, diluezi U a absorbit, o topesci, răcesci până la vâscositate mestecând : eviţi bulele de aer, o verşi de-odată, fără întrerupere pe impresiune. Intărirea e repede, !/ oră; 
U). ” 

'Gypsul). Gyps amestecat cu apă la 0, adăogându-i ză- padă, EI trebue să fie păstos şi să conţină zăpadă vidibilă 

e) Zăpadă care se topesce, După mâ&surare, calchiare, de- semn, fotografie, acoperi cu un vas care conţine un amestec
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a) Urme virdibile, Singe, noroiii. — Descriere, Calchiare, desemn și fotografie, II. Parchete b) Urme întidibile. Picigre gile. — Verşi pe parchet în . *X) locurile bănuite'Nitrat de Argint 8%, laşi mai multe dile la lumină. Desemnezi și fotogratlezi impresiunile care apare. Studiezi ma! ales liniile papilare care pot să apare. 
Descriere, studiezi, calchezi și fotografiezi, părţile vidi- bile, apoi verşi un strat. uniform de nitrat de argint 8, Desemnezi cu' mare grijă contururile mâinelor şi mai ales Liniile papilare vidibile. Metoda. de, desemn prin mărire și reţele (Forgeot). *? 

UI. Ziduri. 

1, Grâse. Cartâne .., soluțiune de nitrat de argint 8% 2. Sebţiri. — Treci cu penelul muiat în cerneală, ordinară, examinezi apoi direct şi prin tranșparenţă (Forgeot). Pe părţile care arată liniite papilare vidibile, tragi reţele re- gulate de găți-va milimetri de latură, esemnezi reţea cu rețea pe hârtia acoperită de rețele corespuntlătore de 4 ctm. de latură. Fotografiezi a oi impresiunea, prin transparenţă. Poţi căuta urmele chiar după mai multe luni şi anl, 

| 

| 
IV, Hârtii, 

4 

Acoperi sticla care portă urmele de degete pentru a | evita contacturi streine. 
O examinezi prin transparenţă înaintea unui focar lu- minos, 
Tragi pe fața opusă reţele regulate ca pentru hârtie şi V. Sticla. desemnezi chiar. Fixezi impresiunea, punând sticla, cu im- presiune sub un clopot alături „de o soluţiune de Acid nior- idric, și unsă cu ciară. Se obţine o gravură a impresiunei. Tot așa se ohţine şi cu acidul Oosmic, însă mal puţin clar. Sticla cu impresiunile degetelor Puțin vidibile, o abu- rescl pentru a le fuce să apară în urmă (Forgeot). 

| 

( , Vime lăsate de sânge. — Descriere, desemn, calchiaj, fo- ografie. 
- | „Urme de mdâni. — Oțel, aramă, Dacă găsesci urme de VI. Metale. 7: linii papilare, le desemnezi cu grijă. . . | „In, Ori-ce cas un zentimeti:u pătrat de impresiuni co- rindend numat linir papilare, ajung a stabili cu mare pro- | babilitate identitatea. 

III. Conclusiuni 

I. Care este origina acestei impresiuni ? 2. In ce condiţiune a fost făcută ? 3. Acestă impresiune de mână, picior, etc., etc, a putut ea re să fie produsă de mâna, piciorul, etc., etc., inculpatului X? : 
4. Indici tâte cele-l-alte constatări utile pentru demonstrarea adeverului. 

Luna... (aaa 190... 

  

Semnătura,



PARTEA III 

CAP. | 

EXAMENUL PETELOR 

«Inţelegem prin pată», — dice Profesorul Lacas- 
sagne, — «ori-ce modificare de coloraţiune, ori-ce mur- 
dărire, ori-ce adăogare de materii străine, vidibile sati 
nu, pe suprafaţa corpului, a unui instrument, a unei 
stofe, etc. — determinată. prin depunerea, unui product 
solid, mâle, saii mai adesea licid, si a căruia natură 
saii vechime pâte servi a, stabili indentitatea. unei per- 
s6ne, saii relaţiunile şi intervenţiunea, unui obiect &re- 
care într'o afacere criminală». 

Din partea finală a acestei definiţiuni se pâte ve- 
dea importanţa pe care o a petele, atât în medicina 
legală cât şi în justiţie. — In multe afaceri criminale, 
ca: omoruri, răniri, atentate de tot felul, cestiunea 
petelor se poate presenta. Presenţa lor pe un vestmânt, 
o armă saii pe ori ce alt obiect, constitue adesea o 
sarcină grea pentru un acuzat; iar determinarea, ori- 
ginei sati provenienţei lor pete face să cadă sai să 
triumie o apărare, după cum abundența, disposițiunea 
şi caracterele lor permit câte-o dată a reconstitui, — 
în parte cel puţin,—diferitele faze ale unei crime. Me- 
dicul sai Chimistul-legist fiind mai tot-deauna consul- 

71760 ” 23
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taţi asupra, acestor puncte, în multe circumstanţe ei 
sunt în stare de a procura justiţioi datele cele mai Dre- 
cise ce pot decide de sârta, unei acuzaţiuni. Când e 
vorba, mai ales, de a determina natura unei pete sus- 
pecte, intervenţiunea experţilor este indispensabilă, 
pentru că ci cunosc procedee de o sens:hilitate extremă, 
ce le permit de a le descoperi cu o certitudine aprope 
absolută, 

Cu ocaziunea percheziţiunci făcute la locul unci 
crime, atenţiunea trebue să ne fie îndreptată asupra 
unor obiecte, ca: arme, haine, etc., ce'ni se par sus- 
pecte, sati care prin examenul lor ulterior ar putea, să 
ne lumineze. Acest lucru îl recomandăm Magistraţilor 
Instructori, cât și mat ales auxiliarilor lor, care le lasă 
de multe ori să, trecă neobservate. 

Numărul petelor care pot fi supuse unei analise 
e forte mare, cu tâte acestea după importanţa și fre- 
quenţa lor în medicina, legală, le putem grupa în urmă- 

“torul mod: 

]. Petele de sânge. 
2. Petele de spermă. 
3. Urină şi scurgeri uretrale. 
4. Scurgeri din gură şi nas. 
5. Materii fecale. 
6. Pete provenite de la o facere sai avort. | 
7. Resturi de ţesuturi omenești: substanță cere- 

brală, grase, ţesut epidermic, celular, cete. 
8. Pete de origină vegetală. 
9. Pete de noroiii, cernelă, substanțe minerale. 
Dintre acestea, cele mai importante și în ordinea 

îvccuenţei, sunt: 
1. Petele de sânge pe care le. găsim la crimele «de 

Omor, loviri, râniri, ete. 
2. Pelele de spermă găsite cu ocazia crimelor de 

atentate la pudore, și | ” 
5. Pelele provenite de la diferite licide ale unei faceri,
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pelele de meconiun, și altele ce aparțin pruneu- 
ciderei, acorturilor, etc. 

Ori-care ar fi pata, în asemenea expertize, trebue 
tot-deauna de ţinut în s6mă modificările ce ele încercă 
sub influenţa temperaturei, a umidilăţei sati uscăciunei, 
a putrefacțiunci, frecărei şi transportului. Ast-fel o pată, 
care într'un loc uscat şi ne-aerat pote să se conserve 
intactă forte mult timp, perde tâte caracterele sale după 
câle-va ore de şedere întrun mediu umed cum e, de 
exemplu, o pivniţă. 

O pată, ori-care ar fi natura ci, fiind umedă la 
început şi lăsată, cât-va timp la bătaia, unui vent sati a, 
ăldurei, pote avea o influenţă frte mare asupra pro- 
nunţărei vechimei ei. De aceea, oficerii de poliţie juai- 
ciară care sunt insăreinaţi cu facerea percheziţiunilor, 
sati cu primele învestigaţiuni la locul crimei, să so 
grăbească cât mai curend de a le expedia, expertului, 
aducându- -Şi aminte că, cu cât ele vor fi mai prispete, 
cu atât rezultatul analizei va fi mai posilie. 

Intru cât privesce regulele si tehnica ce trebue 
a urma în acest fel de expertize, nu nevom ocupa aci. 
In capitolul ce urmeză «Petele de sânge», cle se vor 
găsi pe larg descrise. 

Felul morţei, locul crimei, instrumentul întrebuin- 
(at, indenlitatea acuzatului. atitudinea, victimei, surpriza, 
lupta, împrejurările actului, mijloacele întrebuințate 
pentru a face să dispară corpul, tâte aceste fapte care 
interesâză justiţia de a se stabili, pot fi luminate prin 
presenţa petelor, a naturei, dispoziţiunei și numă&ru- 
lui lor. NI 

Cu tâte acestea, se întâmplă că une-ori rezultatul 
cercetărilor să nu fie positiv, adică, ca examenul să nu 
ne fi descoperit presența elementelor caracteristice 
pentru a afirma, natura, petei. In cazul acesta, Profe- 
sorul Lacassagne, recomandă de a da conclusiuni ne- 
gative, saii mai bine, ca, să nu fim contra-diși prin
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deposiţia însuşi a inculpatului, de a formula îndoeli că: 
«de şi petele aii aspectul petelor suspecte, examenul 
micrografic nu a permis de a afla natura și de a găsi 
elemente care să caracteriseze natura lor». 

CAP. II 

1. EXAMENUL SÂNGELUI 
  

Importanţa şi marele rol pe care îl jâcă astădi 
urmele de sânge în descoperirea unui mare număr de 
crime și delicte sunt cunoscute de toți. Prin urmare, 
căutarea lor, în aceste casuri, nu trebue lăsată de loc 
la o parte fiind de un interes capital, mai ales pentru 
justițic. 

Presenţa sângelui pe un vestment, o armă, sai 
ori-care alt obiect, constitue, după cum am mai zis, 
adesea o sarcină grea pentru un acuzat; iar determi- 
narea originei sai. a provenienței sângelui pote face să 
cadă sati să triumfe o apărare; abundența, disposițiunea, 
și caracterul petelor formate de sânge permite câte odată 
a reconstitui, în parte cel puţin, diverse fase ale unei 
crime. 

A declara că o pată este făcută cu sânge omenesc, 
"atunci când inculpatul negă acestă origină, spunând că 

e de la un alt animal, este de a da justiţiei:o probă 
din cele mai convingătore care permite de a-si face o 
idee asupra, culpabilităţei individului încriminat. Dacă 
întradevăr, în acest fel de expertize, medicul legist pote 
să, găsâscă ocasiunca de a da dovadă de o mare abi- 
litate şi a aduce mari fol6se justiţiei, atunci când întru- 
nirea tuturor. calităţelor de bun expert îi permit, apoi 
nu trebue să perdă din vedere că lipsa lor pote să, com- 
promită succesul expertizei.
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Nu vom începe examenul sângelui deodată cu ana- 
lisa sa, după cum fac unii autori, de ore-ce nu totdea- 

una urmele de sânge sunt date medicului expert spre 
a fi analisate, fără ca el să fi fost faţă la căutarea şi 

ridicarea lor. | 
De 6re-ce la un mare num&r de casuri medicul 

insoţesce pe judecător la locul crimei, cum de multe 

_ori e de datoria lui de a culege şi observa însu-și u- 
mele de sânge, cu a căror examinare va fi în urmă în- 
sărcinat, urmâză, că înainte de analisa sângelui, să fie 
alte operaţiuni pe care le are expertul de îndeplinit,— 

operaţiuni fără, de care analisa pote nu ar mai avea, loc. 

In ceea, ce ne privesce, vom arăta aci calea şi or- 

dinca în care se succed operaţiunile referitore la exa- 
menul sângelui și care trebuesc îndeplinite de expert 
din momentul chemărei sale și până la terminarea ex- 
pertizei. Cu privire la petele de sânge trebue a avea în 
vedere: 1) căutarea, conservarea şi localisarea, 2) des- 

crierea, 3) luarea, 4) desemnarea saii fotografierea lor, 

5) împachetarea, şi transportarea lor. 
| 1. Căutarea, conservarea şi localizarea 'petelor de 

sânge. — Cel dintâi lucru pe care trebue să-l facă ex- 
pertul ajungând la faţa locului, e de a căuta, urmele de 
sânge. Aceste urme odată găsite, el va lua tâte pre- 
cauţiunile ca, să fic păstrate intacte pănă la venirea, ju- 
decătorului saii pănă la începerea examenului lor. Când 
urmele de sânge sunt găsite în plin aer, atunci garan- 
tarea, și conservarea lor se va face acoperindu-le cu 
vre-un vas, ladă, sati cu scânduri, după cum va fi si 

mărimea lor. In acest mod le punem la adăpostul ploei, 
uscăciunei, sati a altor intemperii. Dacă unele din pete, 
prin mărimea lor, ne atrag mai repede atenţiunea de 
a le conserva, apoi nu trebue a neglija şi pe cele mici, 
cari, de multe ori, dacă, nu ati o importanţă mai mare, 
dar cel puţin egală. 

E cunoscut astă-di tuturora r&ul pe care îl cau- 
s6ză, petelor de sânge diferitele persâne care ajung întâi
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la locul unci crime. Curiositatea acestor persone ce sunt de obicei eci aj casei, vecinii sati cu totul străine; une ori chiar și stângăcia 6menilor poliţiei fac ca aceste urme, care sunt de cea mai mare valdre pentru in- strucţie, să fie şterse saii distruse. De câte ori nu sa întâmplat ca 6meni cu totul străini să facă alte urme, noi, plimbându-se şi călcând în cele deja existente ?.. De aceea, ori de câte ori ajungem la, teatrul unei crime, nu trebue a perde din vedere şi a întreba dacă nu care cum-va, vro altă, pers6nă, înaintea, n6stră, vizitând acel loc, nu a mărit din întâmplare, numărul petelor sai” să, fi făcut ca ele să dispară. 
Vom căuta, de la început a da cea mai mare în- tindere conservărei şi garantărei petelor, de Gre-ce nu se pote şti încă din primele momente ale sosirei nâstro, până unde vom merge cu investigaţiunile. 
Când petele de sânge se găsesc într'o cameră sat intrun loc închis, conservarea şi garantarea lor se păte 

face ușor, împedecând intrarea altor persâne străine ; când însă sunt găsite în plin aer, cum de ex. pe câmp, 
intr'o pădure, pe stradă, cte., atunci e necesar de a le inchide într'un cere cât se pote de mare, isolându-le 
ast-fel complect. 

Dacă, sângele sar presenta tot-deauna, aşa cum 
suntem obicinuiţi a-l vedea, adică cu cul6rea lui roşie aprinsă, de sigur că găsirea, petelor nu ar fi de loc 
grea, dar o mulțime de circumstanţe, ca: vechimea, 
“temperatura, locul pe care ele se găsesc, etc., făcend 
ca ele să ia culorile cele mai variate, îngreucază prin 
acesta găsirea lor. 

Căutarea petelor de sânge nu este tot-deauna uȘGră, iar când ele ati fost găsite, după locul pe care îl ocupă 
ne pot da indicii de modul cum lucrurile sati petrecut. 
Ast-fel e important a sti dacă victima, înainte de a 
muri, a putut îndeplini încă diferite acte sati dacă in- 
suși autorul crimei, plin de sânge, a pus mâna pe cutare 
sati cutare obiect.
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Taylor citeză un caz în care la o crimă sati găsit 
pe p&reţi mai multe urme ale unor degete pline de 
sânge. Aceste urme ce se întindeaii de pe păreţii ca- 
merei de dormit, în care era culcată persona asasinată, 
până la o alta aflată înapoea ci, unde a fost găsit cri- 
minalul au fost făcute de acesta, cu ocasiunea atingere; 
pereţilor pe întunerec ducendu-se să sascundă. 

Intrun alt caz, pe o perdea a, unei ferestre ce 
dădea în stradă, saii găsit mai multe urme de sânge 
lăsate de criminal cu ocasiunea tragere perdelelor la 
o parte pentru a se uita în stradă și a se asigura că 
nu va, fi vădut de cine-va (Gross.). 

Se întâmplă prin urmare adesea că criminalul, 
după săvârşirea crimei, căutând obiecte de valore, pi- 
păind în obscuritate, deschidend sai închidend ferestrele 
saii vr”o ușă, lasă pe tote aceste obiecte impresiunile 
degetelor de la mâni. 

Căutarea petelor trebue îndreptată, mai întâiii asupra 
locului crimei, asupra, victimei, a presupusului criminal 
şi a obiectelor înconjurătâre. După cum am spus, cău- 
tarea petelor, nu este tot-d'auna, ușsră. De sigur că nu 
e vorba de acele pete care ne isbesc numai decât - ve- 
derea, ci de acelea care din causa locului ec-l ocupă, 
sati din causă că, criminalul a încercat să le facă să 
dispară, spălându-le, trec aprâpe ne-băgate în semă. 
Ei bine, în acest din urmă caz, mai ales, trebue a fi 
îndreptată atenţiunea, n6stră. Când sângele de pe vre-o 
pardosâlă a fost spălat, atunci căutarea, urmelor se va, 
face în spaţiile dintre scânduri, acolo unde, odată cu 
infiltrarea, apei, a pătruns si din sânge fără a lăsa vr'o 
urmă, la exterior. 

Descoperirea urmelor de sânge pe care criminalul 
a încercat să le facă să dispară prin spălare, devine 
un punct şi mai mare de acusare. în sarcina sa. Aceste 
urme suspecte le găsim atât pe diferite obiecte cât și 
mai ales asupra corpului criminalului. Examenul lor 
trebue să se facă în cel mai scurt timp posibil de
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la data descoperirei crimei, de Gre-ce, unele dintre 
ele, precum sunt acelea de pe mâini, pot să dispară 
după câte-va spălături. Hainele Și mâinile presupu- 
Sului criminal, . trebuesc prin urmare a fi examinate 
mai întâiă. Examenul mâinelor va coprinde regiunile 
de sub unghii sai de sub pielea care acoperă mar- 
ginea lor inferisră. Acest examen nu trebue perdut 
din vedere nici chiar când mâinile sunt curate. Cură- 
țenia. mâinelor la un prevenit de o condiţie socială in- 
leridră, care de obiceiii le are murdare, e o presump- 
țiune destul de bună pentru a ne obliga de a-i supune 
mâinele la un examen minuţios. Adesea-ori chiar şi la, 
mâinele cele mai curate, armaţi fiind cu o lupă, putem 
descoperi în locurile mai sus indicate urme de sânge. 

Intru cât privesce hainele, le vom. examina de 
asemenea cu atenţiune. Mulţi, căutând a se scăpa de 
urmele de pe haine, le rade cu cuțitul lăsând, fără a-și 
da, sema, încă, resturi din sânge infiltrat în stofă, — rest, 
care, ce e drept, trebue un ochii ager pentru a-l des- 
coperi. In casurile când, fie că acuzatul spune singur, 
sati că constatăm noi că hainele sai rufele ati fost spă- 
late, e un fapt care constitue pentru noi o bănuială. 
La răspunsul acuzatului că hainele sati rufele ai fost 
spălate, se impune întrebarea dacă ai fost cu apă 
caldă, saii rece. Când o pată e prospătă și e spălată cu 
apă rece, ea dispare mult maj repede de cât când a 
fost spălată cu apă caldă, care, din contra, fix6ză ma- 
teria colorantă a, sângelui. Acest lucru e cunoscut maj. 
ales de femei, căci ele sunt obicinuite de a spăla pe- 
tele de menstrue cu apă rece. Din contra, bărbaţii, în 
speranţă de a face să dispară aceste pete, recurg, în 

- defavârea, lor, la apă caldă. 
Când cine-va a incercat să spele parţial, de pe o 

cămașă o pată de sânge, ea, de și dispare din locul ci 
primitiv, totuşi se va inconjura de 2—3 aureole slab 
colorate, care indică locul până unde sa întins sub- 
stanţa colorantă a sângelui, în urma spălărei — după
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cum se vede în fig. 170. Aceste aureole mai portă nu- 
mele de curtea petci. 

De acestă propritate a sângelui spălat de a se 
infiltra către periferia petci, profităm mai ales pentru 
a găsi printre încreţiturile și cutele 
cămașcei sai a hainei, unde trebue Pi —= 

mai ales căutat, urmele de sânge 
care sai adăpostit acolo. 3. 

Instrumentul cu care sa s&- 
= verşit o crimă, de şi în multe ca- 

suri e şters sati spălat de sânge, cu 
tâte acestea se mai pot găsi încă urme de sânge, pe uncle 
locuri. Căutând în dreptul mărcei sati iniţialelor fabri- 

cantului ce se găsesc pe lama cuţitului, saii între prăsele, 

precum și în dreptul semi-lunei de pe lamă unde se 
aplică unghia pentru a se deschide bricâgul, câte odată, 
chiar în teca cuţitului, dacă el a avuto, descoperim 
resturi de sânge care pătrundend în aceste locuri și 
uscându-se, persistă cu tot spălatul. 

Cu ocasiunea, scâterei vre-unui saltar, care nu avea 
helciug de care să fie apucat, urmele de sânge le găsin 
dedesubtul fundului săi, acolo unde mâinile ai fost apli- 
cate pentru a-l trage afară, une-ori chiar ele se pot ob- 
serva direct pe fundul saltarului, saii pe diferitele obiecte 
ce el conţinea atunci când criminalul căuta a fura ceva. 

In fine, buzunarele presupusului criminal, precum 
şi părţile de desubtul marginelor meselor nu trebuesc 

uitate să fie căutate. 
In tâte aceste locuri citate, de şi petele sunt greti 

de observat, cu tâte acestea prin persistenţa lor, mai 
curând sai mai târdiii, ele pot fi găsite; nu însă tot 
astfel se întâmplă şi cu cele ce se găsesc în plin aer. 
Aci, ele, de și în primele momente ale crimei aii foxt 
destul de vizibile, cu tâte acestea o plâie, un vint, so- 

rele, earba sati alte verdeţuri aii putut să le ascundă 
și să le facă, aprâpe invizibile. In casurile când victima 
a fost găsită pe câmp sati întrwo pădure și când bănuim
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că ea nu a fost lovită, Chiar în locul unde sa găsit, nu trebue să evităm de a recurge la un câine de vânat, care prin mirosul lui desvoltat va, descoperi repede locul pătat de sânge în care victima, a primit primele lovituri. 
Câte odată cul6rea și natura diferitelor stofe pot masca, urmele de sânge saii cel puţin a le modifica. Câte odată suntem nevoiţi de a recurge la o lumină artificială, şi la, lupă pentru a le căuta, 2. Descrierea petelor.' Petele, odată găsite, trebuese descrise arătând locul pe care se află, aședate, mărimea, lor și în urmă a le desemna, sati fotografia. Petele de sânge pot să se presinte sub următârele varietăți: 1. Lac de sânge, 2. hăuleţe, 3. Picături, stropi- buri, 4. Pete secundare, 

, lie-care din aceste varietăţi ai o importanţă. deo- sebită. 
1. Lac de sânge, e cantitatea maj mult sai mai Puțin mare de sânge pe care o găsim lângă cadavru sai în apropierea, lui, Ea ne indică de obicei locul unde a fost comisă crima, şi ne permite de asemenea, a putea spune dacă mârtea a. avut loc numai decâtţ sati dacă a durat cât-va, timp. 

2. hiulețele, sunţ urmele ce le găsim pe corpul ca- davrului sati pe hainele lui, precum și pe alte obiecte. Aceste urme, prin dimensiunea Și direcţiunea ce o ati ne indică posiţia, pe care a avut-o victima, precum şi timpul de vesistenţă. 
3. Picături, stropituri, pot lua naştere mai ales în casurile de rupere a vre-unei artere. Forma lor ne in- dică de asemenea, direcţiunea pe care a avut-o sângele, producându-le. Ast-fel, o picătură sat stropitură rotundă sai dințată pe margini, fig. 471, 4, 5, ne indică o direcţie perpendiculară, pe când o pată Ovalară, fig. 171, 2, 3,6, 7, ne indică o direcţiune oblică. Aceste pete ati o impor- tanță mai mare atunci când le găsim pe hainele crimina- lului. In acest cas ele ne arată posiţia lui față, de victimă.



  
Fig. 171. — 1) Picături aruncate perpendicular fără mare putere, pe un 

plan vertical; 2) Picături aruncate oblic la stânga fără mare putere pe ui 
plan vertical, într'o direcţie de sus în jos; 3) Picături aruncate cu putere de 
sus in jos, pe un plan vertical; $) Pete secundare; 5) Picături cădute perpen- 
dicular pe un plan orizontal, de la o înălţime mai mult sai maj puţin mare; 
6) Picături aruncate oblic 1a stânga fără mare putere, pe un plan vertical; 
7) Picături aruncate cu putere de jos în sus, pe un plan vertical ; S) Stropituri 
făcute pe un plan orizontal în casul căderei în acelaş loc «le la o înălţime 

Gre-care a mai multor picături.
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4. Petele secundare. Picăturile de sânge ce ati cădut 
pe o suprafaţă verticală sati oblică, după ce sai pre- 
lins în jos, dai nascere la aceste pete ce se numesc 
secundare (fig. 174, 4). 

Une-ori, în casurile mai importante, când petele 
sunt în număr mai mare și împrăștiate pe diferite 
obiecte, descrierea, și mai ales localisarea lor ar putea 
fi representată mai bine printr'un desemn schematic 

"al locului indicând ast-fel raportul lor cu obiectele în- 
conjurătâre. De sigur că nu e vorba aci decât de un 
desemn cât- se pote de schematic, după cum se vede 
în fig. 172, desemn care va fi însoţit tot-d'auna de o 
explicaţie. In acest mod pâte ori cine să-și facă uşor o 
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Fig. 172, — Plan schematic al unei case: A) Odae de dormit; . B) Antrei; C) Salon. — 1) Sobă; 2) Masă de nâpte ; 3) Patul ; 4) Masa cu scaune; 5) Oglindă ; 6) Canapea; 7) Dulapuri ; 8) Cadavrul; 9) Cufăr; 
10) Pete de singe; 12) Ferestre ; 13) Uşi, 

        
  

idee destul de clară asupra modului de distribuţie şi 
de localisare a petelor pe diferite obiecte, mai ales în 
casurile când nu se pot ridica în natură urmele de 
sânge. 

Petele pot avea cele mai variate forme. Une-ori, 
când sunt.mai mici și nu pot fi ridicate, le putem 

" calchia sati fotografia. 
Ca mărime, vom căuta de a le da dimensiunile 

cât se pâte de exacte, măsurându-le în sensul lungimei 
Și lărgimei (fig. 173) ţinând socoteală că ele mai pot fi 
măsurate în același timp sati ulterior de judecător sati 
de alţi experţi.
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Măvimea unei pete se va afla măsurându-se în 

tot-dVauna mai întâiă axa ei principală şi apoi cele 

secundare, care, să căutăm a fi tot-d'auna, perpendi- 

culare pe cea dintâi, după cum se vede în fig. 173. 

Când petele sunt pe haine sati e 
precum se întîmplă în casurile 

de atentate la pudâre, pe vro 
» cămaşă, se va arăta, locul unde 2 
cle se găsesc, dacă sunt pe 
faţă sai pe dosul cămășei!), i 
dacă corespunde organelor ge- Fig, 178, 
nitale sati se află înapoea lor, 

dacă imbibă sati nu țesutul cămășei, cte., etc. 

3. Luarea petelor. — Când unele pete prin posiţia,: 

ce o ocupă, prin forma, aspectul, saii alte cause, le 

fac să j6ce un rol important în instrucția unei afaceri, 

atunci putem încerca de a le ridica întăţisându-le ca 

adevărate corpuri de: delict. Ridicarea lor variază 

după locul pe care se găsesc. Când obiectele pe care 

se află sunt de mici dimensiuni și care pot fi uşor de 

transportat, atunci le ridicăm dimpreună cu ele. Ast-fel 

diferite obiecte de îmbrăcăminte, hirtii, cărţi, mici 

covoare, pietre, crăci de arbor, iarbă, etc., etc., pot fi 

twimise în natură. Când sângele se găsesce pe plante, 

cum de exemplu pe spicele de grâă, porumb, sai alte 

plante de câmp, se tae de la, rădăcină şi se împache- 
t6ză. Dacă plantele pătate de sânge sunt veri, tăindu-le, 
vor trebui să fie păstrate cât se pote de mult în 

acestă stare, neveştajite, de re-ce, lăsate fiind să se 

usuce, se vor sbârci făcend ast-fel ca sângele de pe 

ele să se deslipească și să, cadă, fără a, mai lăsa vI”o 

urmă de existenţa lor. Une-ori le vom pune întrun 

vas cu apă amestecată cu glicerină, saii în apă de var 
după ce aii fost secționate oblic aprope de rădăcină. 

:) Să nu se piardă din vedere că unc-ori cămiişile după ce 
ati fost purtate un timp 6re-care pe faţă, le imbracă apoi și pe 

dos, mai ales la omenii din clasa de jos.



Când sângele se găsesce pe trunchiul vre unuţ arbore, atunci se ridică cu atențiune pata împreună cu coja cu lot. De pe scândurile pardoselei se va ridica cu rindeaua saii cu dâlta scoţendu-se o bucată triunghiu- lară. Când e pe parchet se pâte scâte bucata întregă de scândură. Petele de sânge aflate pe vre-un ciomag, par, saii alte obiecte lungi ce sunt greii de transportat, le vom lua tăind porțiuni din obiectul pe care se găsesc * pentru a fi examinate. a 
Greutatea e mai mare atunci când voim a, ridica, petele de sânge de pe pereţi. In casul acesta avem 2 mijlâce de a le ridica: 1. Când zidul e vechiti și a fost de mai multe ori văruit Sai zugrăvit, stratele de zugrăveală sati suprapus ast-fel în cât se pâte UȘOr | ridica, de pe pereţi câte o bucată -compusă din maj multe lame. Acest lucru se observă mai ales la pereţii vechi cari încep a se coşcovi; — 2. Când pereții sunt noi, sati când acestă, stratificare lipsesce, atunci scâtem o bucată de tencucală, până la cărămidă. Prin urmare, îna- inte de a procede la scâterea unci pete de pe zid, vom încerca maj întâii, dacă avem a, face cu un zid vechii sati noă. Pentru acesta se face pe perete, cu bricâgul, un Șanț mai mult sati mai puţin adânc pentru a putea să ne dăm sâmă dacă există Sai nu acele strate su- prapuse de zugrăvelă. Odată asiguraţi că ele există, atunci lipim peste pată o bucată de hârtie transparentă de calchiat, sati o bucată de sticlă, și cărora, trebuesce dată o dimensiune ceva, mai mare ca a, pete. După ce am lăsat cât-va limp să se usuce, atunci, cu lama unui cuţit se deslipesc de pe zid stratele de vopsea ce sunt aderente înpreună cu pata, de bucata de hirtie sait de sticlă. Se va lăsa unul din colţurile hârtie! ne- lipit pentru a avea de ce apuca când începem deslipi- rea (fig. 174). După ce am ridicat ast-fel pata de pe zid, * lipim pe dosul ci, pentru a-i garanta mai bine păstrarea 0 bucată de hirtie sati carton. In caz când zidul e noii, procedăm ca în cazul de mai sus, însă aci cu o daltă
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saii cu vre-un altinstrument căutăm a ridica bucata în- 

ivegă de tencudlă și tot-deauna o bucată mai mare de 
cât ceea, ce ne trebue. Tot timpul cât dureză acestă 
operaţiune, e bine a pune pe cine-va să apese cu 
mâna în dreptul petei pentru ca nu cum-va, din causa, 
loviturilor cu ciocanul, bucata de 
tencudlă să se desfacă și să cadă 
în jos. 

După s&verşirea crimei, crimi- 
nalul cu mâinele mânjite de sânge, 
punendu-le pe diferite obiecte, lasă 
pe ele nu numai conturul degetelor, Fig. 1. 
dar une-ori, graţie naturci lipicidse 
și unsurose a, sângelui și pe acelea al impresiunelor 
digitale. Când pata represintă conturul degetelor fără 
papilele dermului, atunci le luăm de pe diferitele o- 

hiecte, aplicând si apăsând puţin deasupra lor o bu- 

cată de hârtie sugătore ce a fost mai înainte umec- 
tată cu apă. După 1—2 minute de presiune, ridicându- 

se hirtia, vom obţine pe ea imagina fidelă a pielci. 

Când însă pe faţa ci se văd și urmele papilelor dege- 
telor, atunci vom căuta mai curând de a o fotografia, 
ținând în semă, mai ales, în casul acesta, cestiunca 

identităței, anume, dacă ea aparţine victimei sati culpa- 
bilului presupus. 

4. Desemnarea saii fotografiarea petelor. Vom păs- 
tra ca regulă generală, că petele trebuesc mai în- 
lâiu descrise și apoi desemnate, calchiate saii măsurate, 
pentru ca nu cum-va cu ocasiunea acestor din urmă 
operaţiuni, căzând un obiect peste ele sa fiind atinse 
cu ceva, să li se schimbe forma sati mărimea, iar 
noi să rămânem ast-fel atât fără desemn cât şi mai 
ales fără descriere. Chiar în casurile în care se pote 
obține o fotografie a acestor urme de sânge, nu 
trebue a ne dispensa de a le descrie şi dea le de- 
semna. «Trebue a le descrie, gice Dr. Ilanns Gross, pentru 
că 0 imagină [fără lezt rămuine fără viaţă, și trehue a le 
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desemna, pentru cii o /otograţie nu dă tot-l'auna, cu totă eractilalea, o împresiune pe care vrea sii 0 reproducă». “Une-ori e necesar din causa distribuţiunei parti- culare a petelor pe pământ, să le fotografiem. Pentru fotografiarea lor însă, vom ţine socoteală că din causa culorei lor roşie, nu apar bine in fotografie. Acelaş lucru se intâmplă mai ales când sângele se găsesce pe vre-o câmpie verde sau verde-galhen. Verdele și ToŞu nu impresionează în destul placa gelatin6să obișnuită de bromur de argint, din care causă, în fotografie petele nu rees de loc sati fârte puţin. Pentru acesta se reco- mandă plăcile aşa numite ortocromatice, care sunt fârte sensibile la colori, 
E cunoscut că dintre tâte razele luminei albe, cele albastre influențeză în cel mai mare grad placa foto- grafică; iar pentru cele Yerdli și galbene sensibilitatea bromurului de argint ec minimum. Aceclaş lucru şi pentru TOȘU, care e aprope nulă. 
Pentru a îndepărta, aceste inconveniente şi de a mări în acelaș limp puterea de absorbţiune luminâsă a sărnrilor de argint (mărind în acelaș timp sensibili- „tatea plăcilor fotografice pentru unele raze), nu avem de cât de a adăoga, 6re-cari materii colorante în emul- siunea sărei de argint. Dacă însă întrebuințăm plăcile ortocromatice, atunci nu avem de cât de a ne servi de un geam galben pe care îl așezăm în faţa saii dosul obiectivului care absârbe o parte din lumina albastră, slăbind în acest mod sensibilitatea, supărătore albastră a plăcei. | 
Acest geam va face ca razele verdi ale luminei să lucreze mai repede de cât cele-lalte și prin urmare 

de a face acum ca tot ce era verde să apară în foto- “grafie sub un ton nai deschis; iar roşu să recadă și 
mai bine pe acest fund deschis. 

5. Împachetarea şi transportarea petelor de sânge. 
tcuşita unei expertize depinde în mare parte de mo- dul cum obiectele pătate de sânge aii fost împachetate
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şi inaintate expertului. Din nenorocire însă, din causa 
lipsei unei cducaţiuni în acestă direcţiune a persânelor 
însărcinate cu trimiterea acestor corpuri de delict, 
multe din expertize nu pot da, resultatul așteptat. Sar- 
cina împachetărci şi expedierei acestor corpuri, fiind 
Jăsată, după cum se ştie prea, bine, pe mâna aprodilor 
tribunalelor sati a altor servitori, care nu cunosc ab- 
solut de loc importanţa acestor pete, nu ne putem aş- 
tepta adesea decât la multe imprudenţe, şi acesta cu 
atât mai mult, cu cât te gândești că aceste corpuri de 
delict sunt acelea care vor stabili pâte culpabilitatea 
sai inocenţa unui individ. 

Arătând aceste neajunsuri, nu voim a ni se răs- 
punde de unii medici că acesta nu intră în atribuţiu- 
nile lor, de 6re-ce nu ci vor fi însărcinaţi cu examenul 
ci alţi specialişti. Acesta însă nu constitue o scuză pen- 
tru dânșii, de ore-ce de multe ori sunt chemaţi a face 
autopsii sati să dea ajutor judecătorului la culegerea 
lor, și prin urmare ca om de ştiinţă şi singuri în mă- 
sură de a cunâsce impor tanţa acestor pete, ar putea 

« forte bine, dacă nu să înveţe pe alţii, cel puţin să asiste 
la impachetarea, lor. Fie-care medic conscient va înţe- 
lege, că munca, expertului va, fi cu mult mai sigură, mai 
prețidsă, Şi în acelaşi timp mai ușoră, când corpul de 
delict îi este trimis și primit în tâtă integritatea lui. Nu 
mai vorbim de casurile în care un obiect de acesta, 
suspect, trece prin mâna a o sută de curioşi până să . 
ajungă la expert,— lucru, care pe de o parte pâte să 
aibă ca urmare distrugerea petelor sai numai altera- 
rea lor, iar pe de altă parte sar întâmpla ca să se 
mai adaoge și altele, care vor îngreuea: expertisa. Nu 
ştim cum am putea recomanda, mai bine tuturor celor 
însărcinaţi cu împachetarea, saii păstrarea, acestor cor- 
puri, de a proceda cu cea mai mare precauţiune. Pen- 
tru acest scop se cer 2 condițiuni: 

1. A nu face vr'o contusiune între obiecte, ş 
2. A le împacheta solid. 
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Prima, condiţiune se indeplineşte avend grija de 
a menţiona tot-deauna anume ce obiecte expediem atât 
în interiorul cutiei sati a pachetului cât şi în adresa ce 
le însoțește. Insemnarea se va face prin cuvinte, litere 
sai cifre aplicate pe fie-care obiect după ce fio-care 
pată a fost închisă întrun cere saă numerotată. Se va, 
nota de asemenea dacă sunt mai multe pete, şi care anume 
voim să le supunem examenului expertului. 

A doua condiţiune e de asemenea ușor de înde- plinit. Se va căuta a se introduce obiectul, — dacă mă- 
rimea lui permite, — într'o cutie, ladă, sau a-l face pachet, înfășurându-l în nişte cârpe, hârtie saă alte obiecte, pentru a le pune la, adăpost de deteriorările care ar putea, surveni în transport. Nu se va lăsa Nici odată ca, obiectele ce pârtă pe ele urme de sânge, să jâce în 
interiorul cutiei sati lădei în care le introducem. Pen- tru a împedeca acestă mişcare în timpul transportului, fixăm obiectele cu sârmă, sati sfâră, pe un carton saă scândură, ce se adapteză perfect în cutie sa chiar de fundul cutiei, fără însă a, aduce vr'o modificare petelor, după cum se vede în fig. 175. E de prisos a mai adăoga, că hârtia sai cârpa cu care împachetăm obiectele să fie cât se pâte de curată. Când voim ca o pată ce se allă pe vr'o haină sat cămașă să fie mai la adăpostul stricăciunei, aplicăm deasupra şi dedesubtul ei câte un carton pe care le c6sem împreună, după cum se vede în fig. 176. 

Impachetarea fiind terminată vom căuta cât maj repede posibil să le expediem expertului având tot- deauna în vedere că ori-ce di de întârziere pâte com- promite resultatul positiv al experlizei. Astăzi însă din causă că majoritatea medicilor nu se mai ocupă cu examenul petelor ci ele sunt trimise specialiştilor, aceste 
operaţiuni se îndeplinesc de judecător. 

Când medicul nu însoțește pe judecător la teatrul 
unci crime atunci tote operaţiunile de mai sus cad în 
sarcina judecătorului sai a auxiliarului săti, așa încât
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medicul expert le primeşte dc-agata spre a le examina. 
In casurile acestea, şi care sunt şi cele maj dese, el va 
proceda în modul următor: va descrie pachetul în care 
se află obiectele pătate de sânge arătând dacă e o cutie, 
ladă, sai pachet, dacă e făcut din carton, lemn sati 

  

  

    

  

        

  

Fig. 176. 

tinichea, ce formă şi mărime arc, dacă: ce învelit în 
pânză saii hârtie, dacă e legat saii cusut cu sfâră, dacă 
portă sigilii în câră, și anume ce inscripțiune are pe 
ele. In fine se va arăta, către cine e adresat şi ce nu- 
mâr portă pachetul. Se va procede apoi cu atenţiune. la 
deschiderea, lui şi la, descrierea obiectelor şi a petelor ce 
se găsesc pe ele. (Vedi raportul la sfârşitul capitolului). 

„Chestiunile ce se pot pune cu privire 
la examenul petelor de sânge 

Chestiunile care se pot pune cu ocasiunea, exame- 
nului petelor de sânge sunt numer6se. | 

In alăturatul tabloi se pâte vedea, grupate cele mai 
principale dintre ele şi care pot fi resolvate mai mult 
sati mai puţin. Ele sunt referitâre la, existenţa sângelui 
la speţă, origine, vechime, la locul și disposiţiunea șa. 

1. Petele sunt făcute cu sânge? . 
2. Acest sânge aparține unui om sait unui animal? 
3. Provine dintro rănire şi din care regiune « cor- 

pului? :
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"4. Este sânge avterial sait vânos, menstrual saii ve- 
sultatul unei nașteri, acort, atentat la pudore, epistazis, 
hemoptisii, hematemeză ? 

"5. Care a fost modul de scurgere al sângelui ? stro- 
pături, țisnituri, storsături ? 

6. A curs în timpul vieței sai după morte, în urma 
unei răniri sai a mutilirei unui cadavru ? 

7. Dispariţia petelor. în raport cu atitudinea victimei 
şi a circumstanțelor faptului. 

8. Se pote bănui că autorul crimei a fost rănit în 
timpul luptei ? 

9. Petele sant vechi sait recente? 
10. Ai fost spălate ? 
1]. Care sant petele care ar putea fi confundate cu 

unele de sânge și care ar putea malifica caracterele lor? 
hugina, Vopselele, etc. 

De şi aceste întrebări sunt numerâse, cu tâte acos- 
tea ele pot [i reduse la primele două, care sunt de alt- 
fel şi cele mai adesea ori puse de judecător. 

1. Petele sunt de sânge? 
2. Care e origina saii specia de la care provine ? 
Pentru a resolva aceste cestiuni. primii cercetători 

Sai gândit la început la proprietăţile fisice Și chimice 
ale sângelui. Cum însă sângele este de o composițiune 
forte complexă ca şi tote cele-l'alte licide ale organis- 
mului, el a dat mult de lucru acelora care au căutat 
a stabili principiile sale imediate şi mai ales în ceea 
ce priveşte resolvarea, celei de-adoua probleme, adică 
constalarea speciei animale. 

Prima problemă 

„ Petele sunt făcute cu sânge? 

Pentru. resolvarea acestei probleme, expertul va 
avea in vedere caracterele, 1. fisice, 2. chimice, 3. his- 
(ulogice. Instrumentele de care ne servim la examenul
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sângelui afară de cele ce se găsesc deja trecute la ten- nica fie-cărei operaţiuni sunt cele representate în fig. 177—178. 
„Î. Caracterele fisice: Aceste caractere diferă după cum sângele a eşit din vase de curând sai de mai mult timp. 
In primul cas, proprietăţile sale fisice sunt așa de caracteristice încât e ușor de a "1 deosebi de ori ce alt licid. EI are o culsre roșie aprinsă ca purpura când e 

  

  

Fig. 15. — Lupă portativă permiţend observarea, și transmiterea, din mână în mână a unul preparat. 

eşit din artere şi de un rOȘ închis când provine din vene. E unsuros la pipăire,.are un miros particular și o consistentă, semi-ole:6să. Unele stări patologice îi mo- difică aceste proprietăţi, ast-fel: în otrăvirile -cu oxid de carbon, are o culdre TOȘIe vie, în aceea cu acid car- bonic: roşie închisă, aprope negricicsă, în alcolism este un licid cam oleios. | 
Sângele eșit din vase se cuaguleză, după 2—7 mi- nute și se divide în 2 părţi deosebite: o parte licidă, albumin6să, de culdre gălbue, ce constitue serul, si o masă roşie închisă numită, cheag. Cheagul e format din elementele figurate ale sângelui ce a fost prinse în reţeaua de fibrinăjiar serul represintă plasma sângelui, fără fibrină. 
Din punctul de vedere histologic, cuagularea, sân- gelui este caracterisată prin formarea unei reţele fârte



delicate de fibrină, ce are ca centru de formaţiune gra- 
nulaţiunile libere ale sângelui. 

La, femee cheagul se formeză mai repede ca la 
bărbat. Aerul şi căldura grăbesc închegarca. După ceva- 
porarea, părţei licide, rămâne cea solidă, care, uscân- 
du-se, capătă, diferite aspecte după timpul extravasărei. 

Când pata e de o dată recentă, ea păstreză încă 
culdrea roşie deschisă ; cu tâte acestea se întâmplă 
adesea-ori că după diferitele mediuri pe care ca se gă- 
sesce, să, se schimbe. Ast-fel pe lemnul de brad, plop, 
ca e deschisă, pe cel de stejar, din causa taninului ce 
conţine acest lemn, pata e brună închis. Culdrea mai 
variază de asemenea dacă obiectul e de fier, precum și 
pe diferite stofe. De acest lucru trebue să ţinem semă 
tot-deauna pentru a nu ne induce singuri în erdre. 

Când sângele ce sa scurs în cantitate mai mare, 
cu alte cuvinte, când pata e mai grâsă, atunci ea, us- 
cându-se, se crapă în diferite direcţiuni, luând aspectul 
unei pânze de paianjen. iar diferitele fragmente resul- 
tate sunt ridicate în sus. 

Diferite cause, ca: aerul, umiditatea, uscăciunea, 
lumina, grăsimea, rugina, taninul şi altele, pot schimba 
cu totul caracterele fisice ale petelor de sânge și atunci 
suntem nevoiţi de a ne adresa la alte semne pentru a 
vesolva problema. 

Spectroscopia sângelui 

Când descompunem lumina albă a s6relui, sai 
aceea, a unei lumini artificiale, obţinem imagina curcu- 
beului, — imagină, pe care AWevton a numit-o: Spectru 
solar. (fig. 179, 1). 

Intre numeresele culori ale spectrului se disting 
7 mai principale, anume: 

Ros, portocalii, galben, albastru, îndigo, violet. 
Ile nu ocupă tâte, de-o-potrivă, aceeaşi întindere
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în spectru. Dintre aceste culori, violetul ocupă cea mai 
mare întindere, iar portocaliul cea mai mică. 

În laborator ne servim de obicei de lumina ar- 
tificială pentru producerea spectrului. Intr'un spectru 
obţinut ast-fel, se observă prin urmare aceleași culori 
ca şi în spectrul obţinut cu lumina, solară, cu deosebire 
numai, că culdrea care domină într'o flacără artificială, 
domină, şi în spectrul săi. Ast-fel, dacă flacăra e gal- 
benă,: roşie sati verde, atunci şi în spectru va domina 
culdrea galbenă, roşie sati verde. 

Un spectru solar, obținut, se observă că el nu 
este continuă, ci este străbătut de nisce bande sati 
dungi negre, perpendiculare pe lungimea spectrului. 
Aceste dungi negre se numesc bandele spectrului solar 
sati bandele lui Friiuenhofer, după numele autorului care 
le-a studiat pentru prima, 6ră, la 1815. 

Cele mai aparente dintre aceste bande sunt în- 
semnate cu 4, a. B, C, D, E, e. F, G, IL. — Unii autori 
le notează cu cifre. Banda 4, se găsesce la limita cu- 
lrei roş; B, la mijlocul lui roş; C, la limita roșului şi 
a portocaliului; D, în galben; FE, în verde, /, în al- 
bastru; G, în indigo şi 11, în violet. Se mai văd și alte 
bande, cum e «, în roș şi e, în verde. 

Aceste bande aii tot-deauna, în spectrul solar ob- 
ținut cu lumina, naturală, o posiţiune fixă în diferi- 
tele regiuni ale spectrului, ceea-ce ne dă mijlocul de 
a măsura cu precisiune indiciile de .refracţiune ale cu- 

“lorilor corespondente. Când însă facem ca prin razele 
luminoase ale spectrului să trecă diferite substanţe, 
atunci aceste bande variază atât ca număr, cât şi ca 
lărgime și situaţiune. 

In ceea-ce privesce materia, colorantă a sângelui, 
aceste bande, avend tot-deauna o disposiţie caracte- 
ristică, constitue, din acest punct de vedere, un preţios 
semn în medicina, legală, în ceea-ce privesce examenul 
sângelui. | 

Descrierea spectroscopului. — Aparatul de care ne
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servim pentru examenul spectroscopie, e spectroscopul 

ordinar saii micro-spectroscopul. Spectroscopul obișnuit, 
fig. 180, se compune din 4 bucăţi ce sunt tâte aședate 

pe un acelaşi picior comun. Aceste piese sunt. 
1. O prismă P, cu 3 teţe, aşedată în centrul apa- 

ratului. 
9. Un tub ce portă numele de colimator B, şi des- 

tinat de a trimite asupra prismei un fascicul de raze 
paralele. Acest colimator are în interiorul lui o lentilă, 

  
  

  

Fig. 180. 

iar către extremitatea liberă, se termină printr'o cră- 
pătură, în dreptul căreia aşedăm flacăra unui bec 
Bunsen, precum şi licidul de examinat. 

3. O lunetă 4, care e dispusă ast-fel ca să pri- 
mescă în ea razele ce vin de la prismă, și 

4. Micrometrul C, care e un al doilea colimator ce 

are în focarul săi un micrometru, adică o scară gra- 
dată, cu divisiuni forte fine ce sunt fotografiate pe sticlă. 
Acest micrometru, fiind și el luminat la extremitatea, 

liberă, trimite nisce raze, cari, după ce au trecut prin 
prismă, intră în luneta 4. Ast-fel că avem în acelaşi
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timp; în lunetă, imagina, spectrului şi pe aceea a micro- 
metrului. 

Din acâstă descriere se vede că fie-care din cele 3 tuburi sunt. aședate ast-fel ca, să conveargă fie-care către o faţă a prismei. 
Un alt spectroscop fârte ușor de manipulat și pe 

care îl recomadăm, e cel al luj Vogel, căruia i se maj 
(ice şi spectroscopul de buzunar. Forma şi modul de întrebuințare se pote vedea fârte bine în figurele ală- 
turate. 

Figura 181 represintă, spectroscopul în mărimea 

  
  
    

  

  

Fig. 481. Spectroscopul lui Vozel. 

lui naturală; iar figura 182 şi 183, modul de examinat sângele licid. Când gradul de concentrare a, licidului e destul de suficient ca intensitate, atunci spectroscopul e aședat în modul ar&tat de figura 182, adică, transversal; în cazul contrar i se dă spectroscopului o direcţiune ver- ticală pentru a străbate tot licidul în sensul longitudinal (fig. 183). a 
„La partea, inferiră a eprubetelor ce conţin licidul de examinat, se aşedă o oglindă care trimite raze de lu- “mină către ele. 
Modul operator. — In dreptul colimatorului şi a, micrometrului se aşeqă câte o flacără de bec Bunsen, ast-fel că privind prin lunetă, să vedem prin ea cât se pote de clar imagina spectrului şi a micrometrului. Unele spectroseâpe sunt ast-fel construite, în cât se obţine în locul imnaginei micrometrului un al doilea spectru suprapus cum e cel din fig. 181. Acestă dispo- Siţiune permite de a, compara, spectrul dat de licidul de examinat, cu acela al spectrului normal,
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Aparatul fiind ast-fel aşedat, se întroduce apoi 
intre colimator și flacăra becului, o eprubetă sai un 
llacon Nachet, cu o soluţiune apâsă din sângele de 
examinat. Dacă sângele se găsesce sub forma unei pete 
pe vr'o stofă, atunci se macerâză pata în apă desti- 
lată, iar licidul obţinut este examinat. Gradul de con- 
centrare al licidului are o mare importanţă. Se va 
căuta ca acest licid să nu fie nici prea slab colorat, 
nici prea intens, căci, în primul caz, nu va, apare nici 
o bandă negră, iar în al doilea, sati că nu se vede 
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Fig. 183. 

  

  

nimic, sai că abea se zăresce puţin spectrul. Acest al 
doilea caz, se observă mai ales la începători, cari în 
dorinţa de a avea, mai mult sânge diluat, concentreză 
licidul ast-tel în cât, pus fiind la spectroscop, nu se 
vede nimic. Faptul diluărei sai concentrărei licidului 
nu presintă, nici o greutate; după 2—3 încercări elovul 
ajunge numai de cât de a găsi gradul de concentrare 
pe care trebue să-l aibă licidul. Ca precauţiune se va 
lua ca: mai întâiă, ficidul, să fie filtrat, pentru ca să
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fie cât se poate de limpede, şi al doilea, ca vasul în 
care el este întrodus pentru a, fi examinat, să [ie neted, 
lustruit, să nu aibă ceva stricăciuni saă alte defecte. 

Vasul destinat să primeâscă licidul, ce se mai 
numesce şi Hematinometru, pote fi: o eprubetă cilin- 
drică sai „turtită, sai flaconul lui Nachet, construit 
anume pentru acest scop, fig. 184 şi care are o gro- 
sime numai de 5 m.m. — Ori-care ar fi flaconul, e va 
Â aşeclat pe un suport, între flacăre și colimator. 

Când sângele ce trebuesce a fi exa- 
minat formâză. o pată subţire și se gă- 
sesce întins pe un obiect transparent, 
cum e sticla saii vr'o pânză fină, atunci 

; se așegă direct pata la, spectroscop, fără 
a mai căuta să o diluăm. Acest lucru 
trebue să-l avem în vedere, mai cu deo- 

sehire în casurile când cantitatea de sânge e prea 
mică pentru a obţine cu ea o soluțiune de o concen- 
trațiune suficientă. 

In casurile când licidul de examinat e fârte slab 
colorat în roş, atunci îl examinăm aşedând flaconul lui 
Nachet în sensul lărgimei sale pentru a avea grosimea 
cea mai mare a licidului. 

Se scie că substanţa colorantă a sângelui e com- 
pusă din mai multe corpuri, ca: hemoglobina, hematina, 
clorhidratul de hematinii, hematoidina, etc. Aceste cor- 
puri presintă la spectroscop caractere care sunt pro- 
prii sângelui: 

A) Spectrul hemoglobinei (hemato-globulina sai: he- 
mato-cristalina). — Proprietatea ce o are hemoglobina, 
de a fixa, oxigenul şi de a se scăpa de el în anumite 
împrejurări, represintă faptul cel mai interesant din 
istoria acestei substanţe. Se scie că un gram de hemo- 
globină absorhbe 1gr., 3 de oxigen, adică aprâpe mai 
mult de-cât greutatea ei şi că” acestă afinitate pentru 
acest gaz cresce cu temperatura până la 40%, unde ca 
încetează brusc. Hemoglobina oxigenată se presintă cu 

    
    

  
Fig. 184.
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o culâre roşie deschisă, caracteristică sângelui arterial. 
O soluţie neconcentrată de hemoglobină nu lasă să 
trecă decât radele roșii ale spectrului, pe când o solu- 
țiune slabă lasă să trecă radele galbene şi verdi, — de 

unde se explică și coloraţiunea, galbenă-verdue a clo- 

- roticilor. 

Pentru a obţine un preparat microscopic de hemo- 

globină, întrebuințăm următorul procedeu al lui Wurtz 
(chiria Biologică, pag. 302). Se pune pe o lamă o pică- 

ră de sânge defibrinat şi o lăsăm să se evaporeze, 
and ce marginele picăturei încep a se usca. Se pune 
apoi o picătură de apă peste ea, şi apoi se acoperă cu 
o lamelă. Apa, din causa lamelei, străbate marginile 

uscate ale picăturei de sânge, iar cristalele nu întîrdi- 
ază de a apare. Aceste cristale aii o formă variată 
după specia animalului căruia, aparţine. Cele de om 
se presintă în prisme cu 4 feţe, avend forma de drept- 
unghiuri sai a unor lungi romburi. Cu sângele de om 
se obţine fârte greu cristale de hemoglobină. Cu sân- 
gele de pisică, câine, porc de India, de cal, aceste cris- 

tale se obţin cu multă uşurinţă. 
Dacă examinăm acum la spectroscop o cantitate de 

sânge normal, diluat în apă, (proporţia cea mai bună 

e 1—92]00), apare în spectrul solar, în dreptul culorei 

galben şi la începutul verdelui, saii între literele D. şi 

E., două bande obscure sati negricidse. Cea din drepta 

e mai lată și cu marginile cam difuse, pe când cea 

din stânga, e mai subțire şi cu marginile bine limitate. 

Acest spectru ast-fel obţinut este spectrul hemoglobinei 

ozigenate saii al ozihemoglobinei (al sângelui normal) 

(fig. 179, 2). 
Când însă printrun procedeii 6re-care se ridică 

oxigenul din hemoglobină, obținem atunci un alt spec- 

tru, care diferă de precedentul. Acest spectru e carac- 

'terisat numai printr'o singură bandă în loc de două. 

Acestă bandă, care se mai numesce și banda, de re- 

ducţiune a lui Stockes, e mai largă, cu marginele nu
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tocmai bine limitate şi ocupă o posiţiune interme- 
diară între cele două ale hemoglobinei oxigenate. Acest 
al doilea spectru pârtă numele de spectrul hemoglobinei 
reduse, adică, a hemoglobinei lipsită de oxigen (fig. 179,3). 

Reducerea hemoglobinei se pâte face fârte Uşor. 
Nu avem decât să punem câte-va picături (3—4 pentru 
1 c.c.) dintr'unul din următorii corpi reducători ca: 
Sulfidratul de Amoniac, Sulfatul de Sodiu, Clorurul 
de Staniu, Sulfatul de Amoniac, soluţie amoniacală de 
acid tartric amestecat cu Clorur de Staniu sau Sulfat 
feros, şi în 2—3 minute reducerea sa făcut, Scâterea, 
oxigenului din sânge în casul acesta nu este perma- 
nentă, mai ales când nu sa adăogat mult sulfidrat 
de Amoniac de exemplu, sa din ceilalţi corpi reduc- 
tori, de 6re-ce nu avem decât să, agităm eprubeta, ce 
conţine soluţia de sângse, și din not el se va re-oxigena, 
făcând să apară, iarăşi la, spectroscop cele 2 bande de 
la început ale hemoglobinei oxigenate. Astfel acest ciclu 
pote fi reprodus indefinit. Când se întâmplă ca soluţia 
de sânge ce am obţinut dintr'o pată să fie fârte slab 
colorată, atunci cele două bande ale hemoglobinei 
oxigenate abea, se văd la, spectroscop. Dacă, însă cău- 
tăm să adăogăm sulfihidrat de amoniac pentru a le 
reduce, vedem că de și ele dispar, cu tote acestea, cele 
de mai multe ori, banda de reducere a lui Stokes nu 
vrea să apară. In casul acesta se pote întrebuința 
procedeul Dr. Linossier !) care constă în aceea, că în 
loc de sulfidrat de Amoniac-ne servim de hipo- 
sulfitul de sodiu (preparat extemporaneu, punând o 
soluţie de bisulft de sodiu cu pulbere de zinc). Acestă 
substanţă  reductâre va face să apară mai curând 
banda hemoglobinei redusă ; ceva mai mult, dacă adă- 
ogăm câte-va picături de o soluţie concentrată, de sodiă, 
vedem că apare spectrul hematinei reduse ce e carac- 

  

1) Linossier. — Comunicare Soc. de Ked. legală. — Raporlul 
D-lor Vibert, Pouchet și Ogier. Aprilie 1889.
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terizat prin 2 bande: una ce e cu mult mai intensă, 
ocupă un loc intermediar celor 2 bande ale “hemoglo- 
binei oxigenate, alta mai puţin intensă aședată mai la 
drâpta. Aceste bande presintă ca particularitate, că, 
dispar când încăldim licidul până pe la 50, şi apar 
din noi după răcirea, lui. 

teducerea celor 2 bande ale oxi-hemoglobinei în- 
tr'una singură constitue o reacțiune ce este specifică 
sângelui. Obţinerea acestei reacţiuni constitue prin ur- 
mare un semn sigur de presența hemoglobinei în su)- 
stanţa examinată. Experiențele făcute în Laboratorul 
Facultăţei de Chimie din Strasburg (Palley 1868) ati 
arătat că dacă alte materii colorante modifică spectrul 
solar ele nu daii însă nascere la bande care să pâtă fi 
confundate cu ale sângelui. Ast-fel picrocarminatul de 
amoniac, coccinela în soluţiune amoniacală, precum și 
carminul şi indigo, daii bande de absorbţie care se 
asemănă cu cele ale sângelui; însă aceste bande nu 
dispar sub acţiunea unui corp reductor fapt ce constitue 

„un semn diferenţial uşor de obţinut. Când hemoglobina, 
e distrusă prin putrefacție atunci cele 2 bande de ab- 
sorbţie ne mai producându-se, vom căuta a obţine ban- 
dele hematinei care resistă mai mult la putrefacție. 

B) Spectrul hematinei. — Nu tot-dtuna sângele de 
examinat ni se presintă intact, nemodificat, adică, ca 
în stare normală; din contra, diferiţii agenţi ca: con- 
tactul prelungit al aerului (vechimea petei), a luminei, 
acţiunea unei mari călduri, precum și acţiunea acidilor 
și alcalilor, transformă sati dedubleză hemoglobina. în 
globulină și hematină. Reacţiunea spectroscopică a, acestei 
din urmă substanțe colorantă diferă nu numai de a 
hemoglobinei dar, și după cum ea se găsesce într'o 
soluţie acidă sati alcalină. 

„_ Hematina în soluţie acidă (de ex. în alcool acidulat 
cu acid sulfuric) dă un spectru caracterisat prin pre- 
sența unei bande aședată în roș, aprope de litera, C, și 
alte 2 bande, puţin aparente, analâge cu acelea ale
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oxihemoglobinei. Afară de acesta o mare parte din 
drepta. spectrului rămâne întunecată (fig. 179, 4). 

In soluţie alcalină, dă o bandă aședată în dreptul 
lui D. Acestă bandă e puţin închisă, cu marginile difuse şi 
greii de distins (fig. 179, 5). Dacă adăogăm apoi soluţiunei 
puţin sulfidrat de amoniac, acâstă pandă se reduce și 
apar alte 2 forte bine limitate şi caracteristice ce sunt 
aședate între D şi £; cea in stânga e fârte închisă, 
iar cea din drepta, puţin obscură. Acest spectru se mai 
numesce şi hemocromogen (fig. 179, 6). 

C) Spectrul hemoglobinei oxicarbonice. — Hemoglo- 
bina, este susceptibilă, de a sc combina nu numai cu 
oxigenul ci şi cu alte gaze cum de ex. oxidul de car- 
bon, bioxidul de azot, etc.; mai ales pentru oxidul de 
carbon, hemoglobina are -o deosebită afinitate și for- 
meză adesea când este întrodus în sânge prin respi- 
raţie împreună cu oxigenul, o combinaţiune mult mai 
stabilă ca oxihemoglobina. 

Prin urmare oxidul de cărbune lucrâză asupra 
sângelui și anume 'și îndrepteză acţiunea sa, asupra 
hemoglobinei formând cu ea un compus care opresce 
oxigenul de.a se mai fixa, pe globulele sângelui. Sân- 
gele otrăvit cu acest gaz presintă la examen caractere 
particulare şi la spectroscop un aspect adevărat patog- 
NOoMoNIc. 

Toţi agenţii reductori ai hemoglobinei oxigenate 
nici chiar putrefacţia sati vidul nu sunt în stare să 
distrugă acâstă asociare a oxidului de carbon cu hemo- 
globina. Când sângele e încărcat cu acest gaz el ia o cu- 
l6re roșie-vie, deschisă, ca aceea a vișinilor. iar globu- 
lele roşii nu mai vor să absârbă: oxigen. 

1. Examenul Spectroscopic. — Sângele expus la aer 
liber perde cu timpul oxidul de cărbune sati când este 
conservat în vase închise, el îl conservă fârte mult timp 
permiţându-ne de ai constata caracterele sale spectros- 
copice fie îndată, după mârte, fie 4—5 luni mai târziu. 
Cadavrul lasă să iasă forte încet oxidul de cărbune ce
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e] conţine. In cât privesce durata exactă până când 
putem găsi acest gaz în cadavru e o chestiune pe care 
autorii nu a putut încă să o stabilescă. Trei metode 
ati fost propuse până adi în ceea-ce privesce descope- 
rirea oxidului de cărbune în caz. de otrăvire: 1. Era- 
menul spectroscopie; 2. heacţiunea cu hidratul de sodă 
asupra sângelui ; 3. Iiztragerea gazelor din sânge. 

1. Examenul spectroscopie. — Dacă examinăm la. 
speetroscop sângele încărcat cu oxid de carbon, rămânem 
surprinși la început vădend că obţinem acelaș spectru 
ca şi cel al hemoglobinei oxigenate, cu mici deose- 
biri şi anume că de și cele 2 bande sunt aşedate între 
D şi E, cu tote acestea sunt puţin mai palide, mai largi 
și deviate mai mult spre drepta, către violet ([ig. 119, 5, 
Deosebirea cea mare însă constă în aceca că pe când 
adăogarea, sulfidratului de amoniac reduce cele 2 bande 
ale hemoglobinei oxigenate şi dă banda lui Stokes, aci 
din contră, agentul reductor nu are nici o acțiune. Cele 
2 bande persistă continui fără a suferi vr'o modificare. 
Acesta e semnul sigur al diagnosticului diferenţial dintre 
examenul spectroscopice al sângelui normal şi cel în- 
cărcat cu oxidul de carbon. 

Falk, pentru a diagnostica otrăvirea prin oxid 
de carbon, recomandă examenul muschiului, care este 
pus la spectroscop în lame subțiri şi examinat chiar 
câte-va ceasuri, după ce a fost scos de la cadavru. Re- 
sultatele sunt după el, destul de satisfăcătâre. 

Din experienţele D-lor Ogier și Vibert reese că 
reacţiunea, spectrală nu mai dă resultate precise, când 
sângele conţine mai puţin de 0.1 de carboxihemoglo- 
bină la 100. 

Un fapt-asupra căruia voim să atragem atenţiunca 
şi observat mai ales de autorii germani e următorul: 
Nu tot-deauna în casurile de intoxicație cu oxid de car- 
bon sângele conţine numai acest gaz, din contra, un 
forte mare număr de globule pot avea în același timp” 
pe ele fixat oxigen. Acest lucru se observă, mai ales 

14760 24
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în casurile supra, acute de intoxicație cu acost gaz, cum 
de ex. când individul a pătruns de odată într'o atmos- 
feră încărcată cu oxid de carbon. In casul acesta indi- 
vidul cade ca şi trăsnit și un mare număr din globulele 
sângelui nu ai timpul ca să fixeze pe ele oxidul de 
carbon. | 

Dacă, examinăm acum la spectroscop un ast-fel 
de sânge şi vom căuta a reduce cele 2 bande vom 
obţine un spectru deosebit după proporţia celor 2 gaze 
din sânge și anume: 1) când acest sânge conţine mai 
mult oxigen şi mai puţin oxid de carbon, atunci, după 
reducere, vom avea banda hemoglobinei reduse care 
va masca pe cele 2 ale hemoglobinei oxicarbonice ce 
sunt abia aparente; 2) când sângele conţine mai mult 
oxid de carbon şi mai puţin oxigen atunci, după redu- 
cere, cele 2 bande ale hemoglobinei oxicarbonice vor 
masca pe aceea, a oxihemoglobinci reduse ce abia se vede. 

Experiențele întreprinse de D-l Vibert asupra ani- 
malelor aii ar&tat. că pe măsură ce se face ca să scadă 
proporţia de hemoglobină oxicarbonică, apărea din ce 
în ce mai bine spectrul hemoglobinei reduse, și, din 
contra, din ce în ce mai slab, aceia al hemoglobinei 
oxicarbonice. Diminuarea hemoglobinei oxicarbonice 
pote fi observată la spectroscop până când ea atinge 
proporţia de ine. 

2. Reacţiunea cu Hidratul de Soaă. — Reacţiunea, 
prin hidratul de sodă întrebuințată de Iiiderholm în 
același timp cu examenul spectroscopie a dat tot-d'a- 
una resultate positive. Iată în ce constă acestă reac- 
țiune: dacă, se amestecă, şi se agită într'o eprubetă 
sângele ordinar cu o soluţiune concentrată de sodă hi- 
dratată şi în acelaşi timp într'o altă eprubetă facem 
acelaş lucru cu sângele oxicarbonat, obținem în ambele 
eprubete o magmă care ca culâre diferă de la una la 
alta; pe când în cea dintâi cu sângele ordinar avem 
o colore brună-verdue, în cea de a doua cu sângele



361. 

oxicarbonat avem o culore roşie. Acestă diferență de 
culore e forte pronunţată. 

Dacă conservăm amestecurile din eprubete, obser- 
văm că după, câl-va, timp acea magmă se topesce, de- 
vine licidă şi ia o colre de un roșu fârte frumos. Cu 
tote acestea, aceste licide conservă la speetroseop ca- 
racterile lor diferenţiare. Culdrea acesta, roşie D-l Iii- 
derholm o crede datorită unei combinaţiuni ce o for- 
mâză oxidul de cărbune cu hematină. D-sa numesce 
acestă combinaţiune cu numele de /ematină ozicarlo- 
nată; Acest corp dă un spectru ce semănă mult cu cel 
al sângelui oxigenat sati oxicarbonat dacă cele 2 bande 
de absorbţie nu ar fi mai mate şi aprâpe egale între 
ele. Afară de acesta hematina, oxicarbonată este inso- 
lubilă, într”o soluţie alcalină concen'rată. Oxidul de căr- 

bune este scos uşor din ca prin oxigen şi expusă la 
aer el se degajă puţin câte puţin. Principalul lucru din 
acestă reacțiune constă în comparaţiunea dintre hema- 
tina oxicarbonată de colâre roşie cu, hematina brună 
verilue a sângelui ordinar, imândouă precipitate prin- 
two soluțiune concentrată, de hidrat de sodă. 

" Katayama, recomandă un alt procedeă : dacă peste 
cinci picături de sânge suspect, ce ar [otrăvit cu oxid 
de carbon, se tornă puţin acid acetic şi apoi, sulfidrat 
de amoniac, amestecul va lua, o culdre brună, sângele 
va, fi normal, iar dacă va lua o culâre voșie-uer'zud, va, 
fi o otrăvire prin oxid de carbon. 

3. Extragerea oxidului de cărbune din sânge. — 

Când analisa spectrală a, sângelui a, fost făcută, ca tre- 

bue complectată une-ori și prin separarea oxidului de 
cărbune din sânge, care pâte da indicaţiuni precise 
expertului pentru interpretarea, faptelor și a discuţiu- 
nilor. Acest lucru, dice Prof. Lacassagne, când nu se 
face, constitue o lacună regretabilă într'o expertiză mai 
ales când e vorba de o supravieţuire. 

Acelaşi lucru se va observa şi în casurile de otră- 

vire accidentală în urma unei disposiţiuni defectesă a
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aparatelor de încălzire în care caz e loc de a deter- 
mina, responsabilitatea, ce incumbă proprietarului casei 
sai vecinului. 

Acestă chestiune are un mare interes în casurile 
de mai sus citate, și ea nu pete fi resolvată de cât cu 
concursul atât al medicului legist cât și mai ales al 
chimistului. Prin urmare acestă operaţie cade mai mult 
în sarcina, chimistului pentru care motive nu vom in- 
sista, asupra modului de extragere de cât fârte pe scurt. 
(A se vedea iratatul de chimie Toxicologică a D-lui 
Ogier). 

Modul de extragere al oxidului de cărbune din 
sânge e următorul: | 

Se întroduce întrun balon cu gât lung după ce 
i-am făcut vidul cu ajutorul pompei cu mercur, O can- 
titate de sânge (50—100 e.c. pote şi mai puţin) din care 
voim a extrage gazul. Balonul e aşedat într'o bae ma- 
riană care e încălzită continui până la 50—600, După 
întroducerea, sângelui facem din noii vidul. Cum oxidul 
de cărbune nu se găsesce singur în sânge ci asociat 
cu hidrogenul sulfurat, acidul carbonic, oxigen şi azot, 
vom proceda, la extragerea tutulor acestor gaze și în 
urmă la, dosarea, fie-căruia. Tâte aceste gaze sunt pri- 
mite într'o eprubetă aședată, dasupra: unui vas cu 
mercur. Extragerea lor e terminată când sub eprubeta 
de d'asupra mercurului nu mai apare nici o bulă de gaz. 
Inainte de a proceda la dosarea fie-cărui gaz, m&su- 
răm mai întâi volumul total al gazului adunat. Gazul 
este mai întâi tratat cu un mic fragment de sulfat de 
cupru udat în apă, care se înegresce dacă în eprubetă 
e hidrogenul sulfurat. : 

Scotem după acea bucăţica de sulfat de cupru prin 
transvasare într'o altă eprubetă şi întroducem acum 
prin ajutorul unei pipete curbe, o soluţiune de potasă forte 
concentrată; agităm și descreşterea volumului de gaz 
ne va da proporţia de acid carbonic. Trecem după acea 
în tub acid pirogalic care se combină, cu potasa şi ab-
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sârbe oxigenul, — scăderea volumului de gaz denotă pro- 
porţia de ozigen. In fine tratăm restul cu o mică can- 
titate de soluţiune cloridrică de clorură, cuprâsă care ab- 
sorbe imediat ozidul de cărbune. După acea introducem 
un exces de polasă în năuntru care precipită oxidul 
de cupru iar oxidul de cărbune se degajă în stare de 
puritate. Putem în fine să-l trecem înto altă eprubetă * 
şi a constatat că arde cu o flacăre albastră. In cazul 
acesta, avem o probă sigură de presenţa lui în sângele 
examinat. 

D-l Dr. Daniel din Bruxelles propune următorul 
procedei de a obţine repede dosarea cu o aproximaţie 
suficientă a oxidului de cărbune. Acest procedeii e ur- 
mătorul:-Se diluează de o parte în 100 părţi apă, o 
parte din sângele ce voim a-l examina; iar de altă 
parte o porţiune din sânge normal. Luăm o parte din 
soluţie cu sângele normal şi o agităm cu gaz aerian 
până ce se satură cu oxid de cărbune. Vărsăm după 
aceea, din fie-care din aceste 3 soluţiuni ast-fel obținute 
în câte o eprubetă şi după cum intensitatea, colsrei sân- 
gclui ce voim a examina se apropie mai mult sati mai 
puţin de una din cele 3 soluţiuni deja obţinute, vom 
conchide cu aproximaţie. Profităm de acestă analisă 
spectrală a sângelui pentru a, însista mai mult și asupra 
otrăvirei cu oxid de cărbune al căror număr sa în- 
mulţit întrun mod considerabil dând ast-fel naştere la, 
dese expertise. | 

Dintre tote gazele răspândite în admosferă, oxidul 
de cărbune e cel mai periculos. El nu are nici un mi- 
TOS, nici un gust, nici o colsre, ceea, ce face că num&- 
rul victimelor sale să, fie destul de mare. Puterea sa, 
otrăvitâre este fârte mare; ea, este de 60 ori mat mare 
ca a acidului carbonic (Leblanc), cu tâte acestea e Știut 
că un animal pote muri chiar când admosfera conţine 
1:2000 sai 14/7000 (dacă prelungim experienţa). Când un 
animal intră- brusc înt”'o aadmosferă fârte mult încăr- 
cată cu oxid de cărbune, sângele săti se încarcă ast-fel
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cu acest gaz în cât hematemeza adică încărcarea glohu- 
lelor de sânge cu oxigen nu se mai face, el este ca Şi 
trăsnit. Nu e necesitate ca cine-va să fie întrun loc 
inchis pentru a cădea victima unei otrăviri cu oxid de 
cărbune. Chiar în plin acr, stând în apropierea unej 
sorginte de oxid de cărbune, mortea pâte proveni. In 
timpul fie-cărei inspiraţiuni introducând alături de oxi- 
gen și oxid de cărbune, acesta, sc fixeză pe globulele 
sângelui care le face ne apte de a mai putea localiza 
pe ele oxigenul în cât sânge'e unei ast-fel de persone 
nu mai pote absorbi cantitatea, de oxigen pe care tre- 

-bue să o reia în stare normală. | 
Acest fapt ne explică cum adesea ori indivizii mat 

cu deosebire din stratul de jos al populaţiunci saă al- 
coolicii, care în timpul iernei caută a se încălzi pe lângă 
un mangal aşezat în plin aer,-mor căzând viclima res- 
piraţiunei acestui gaz. 

"În ceea ce privesce modul de eliminare a oxidu- 
lui de cărbune, D-l L. de Saint-Martin a ajuns la ur- 
mătorele 2 conclusiuni : 

1. Animalele otrăvite întrun mod parţial cu acest 
gaz, aşezate în condițiuni unde eliminarea în natură 
este imposibilă, distruge încet dar regulat o anumită . 
cantitate din acest gaz otrăvitor; acestă distrucţiune 
este cu atât mai activă cu cât otrăvirea e mai puţin 
profundă şi lasă prin urmare în sânge mai mult oxigen 
disponibil. | 

2. Trebue a ţine sâmă pentru a aprecia propor= 
țiunea de oxid de cărbune capabilă de a face mortală 
o atmosferă confinată, de timpul în care acest amestec 
gazos otrăvitor este respirat. După Grehant trebue 
15—416 cc. de oxid de cărbune pentru un litru de aer 
ca să omâre un epure într'o oră. Din experienţele D-lui 
Dr. Saint-Martin, reese că dose cu mult maj mici aă 
adus mortea acestor animale însă întrun timp mai 
lung. 

Acest fapt ne explică otrăvirile nocturne care at
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devenit aşa de frequente, datorite întrebuinţărei sobelor 
cu combustiuni lente. Dosa de oxid de cărbune capabilă 
de a face mortală o atmosferă pentru un om care 
dârme şi în care a stat mai multe ore trebue să fie cu 
mult mai slabă de cât sar crede, basându-se pe expe- 
rienţele de scurtă, durată fiicute asupra animalelor. 

In ceea ce privesce timpul după care încă putem 
găsi oxidul de cărbune în sângele unei persâne care a . 
scăpat de la o otrăvire cu acest gaz nu e încă până 
acum fixat. Ast-fel după Pouchet, oxidul de cărbune 
pote fi demonstrat încă bine după 60 ore, după Posselt 
48 de ore după Koch, 10 ore, după Wesche 2 ore cel 
mult, ctc. Faţă de aceste divergențe D-l E. Michel 
întreprinzând o serie de experiențe asupra pisicelor. şi 
a epurilor pe care îi otrăvia cu oxid de cărbune sati 
cu gazul aerian a ajuns la următorul resultat. Din dată 
ce apărea simptomele otrăvirei, animalele erati repede 
sc6se la aer şi le examina, sângele de mai multe ori. 
In aceste condițiuni, D-sa nu a mai putut găsi oxidul 
de.cărbune în vase după 41 de minute; ori de câte ori 
animalul a putut respira maj mult timp, căutările nu 
ati dat de cât resultate negative. Autorul conchide că 

„Oxidul de cărbune nu pâte fi găsit în sângele omului 
după otrăvirile cele mai grave decât după un mic nu- 
măr de ore. Ia 

In extravazările de sânge din contră, d-sa ă putut 
constata, presenţa, acestui gaz până la 5 ore la anima- 
lele de mai sus. Următârea, :observaţiune ce ne apar- 
ține ne pote arăta cât suntem de departe de resultatele 
de mai sus. 

In diua, de 28 Octombre 1902, fomeea M. St. în 
lipsa, bărbatului ci de aceasă încercând de a se sinu- 
cide, luă 4 kil. de cărbuni, îi așeză întrun lighian în 
mijlocul casei și le dete foc. Pe la orele 3 după prânz 
întorcându-se bărbatul săă acasă, și găsind uşa, încuiată, 
o sparse şi pătrunzând în ea, găsi pe femee în pat 
cu fața în sus şi dând încă semne de viaţă. 1 se dă
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ajutore de către vecini și bărbatul săi, fricţionându-o 
cu oțet și în urmă fu transportată de către d-l comisar 
la spitalul Colțea. Aci i se administreză de către internul 
de gardă oxigen, iar D-l Dr. Reincr procedăză la exa- 
menul spectral al sângelui care dă resultat negativ. 
(Nu sa găsit spectrul hemoglobinei oxicarbonice). e- 
meca este internată în serv. D-lui Prof. Stoicescu unde 
după 7 qile mâre (în diua de 3 Noembrie). La 4 Noem- 

“brie a fost adusă la Institutul Medico-Legal unde odată 
cu facerea, autopsiei procedând şi la, examenul spectral 
al sângelui, am găsit încă presența oxidului de căr- 
bune. Cazul părându-ne forte interesant cl a, fost comu- 
nicat societăței Anatomice unde chiar. înaintea mem- 
brilor presenţi, procodând din noi la examenul Spec- 
tral am obţinut încă, spectrul hemoglobinei oxicarbo- 
nice. Cât timp a durat şedinţa cele 2bande nu sai re- 
dus de loc. Acestă observaţie e importantă din 2 puncte 

-de vedere 1) Resultatul negativ al primului examen al 
sângelui făcut de D-l Dr. Reiner (a cărei competinţă nu 
pote fi pusă la îndoială) şi 2) Presenţa oxidului de căr- 
bune în sânge după a 7 di de supraveţuire. 

Dacă oxidul de cărbune persista, în sângele unei 
persone după 7 dile de vieţuire apoi sunt casuri unde 
el pote dispare imediat. Ast-fel Dr. 1. Garnier din Nancy 
relatează, 4 casuri de otrăvire cu oxid de cărbune din 
care primul a scăpat cu viaţă. Examenul spectroscopie, 
al sângelui făcut în urma unei lăsări de sânge nu a 
permis de a, constata bandele persistente ale hemoglo- 
binei oxicarhonice. 

In cele alte 3 casuri mârtea fu resultatul otrăvirei 
însă numai la una din victime sângele a arătat la 
spectroscop presența, oxidului de cărbune. 

Aceste fapte probâză că este posibil de a nu mai 
găsi nici o probă chimică a intoxicației cu oxid de căr- 
bune, chiar când mârtea a, venit repede după accident. 
Ele demonstreză, afară de acesta conform opinici lui 
Marcacci, că oxidul de cărbune pote să provâce mârtea
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nu numai în urma [ixărei lui pe globulele sângelui şi 
prin anoxemia care dă naştere, dar încă provocând o 
paralizie reflexă a inimei şi a plămânului cu sincopă, 
mortală. | 

D) Spectrul metemoglobinei. — Când sângele este 
intrat în putrefacție, sati că se găsesce în contact cu 
diferite substanţe străine ca: materii focale, urină, etc., 
atunci hemoglobina e transformată în metemoglobină, 
substanţă, care nu este de cât un produs intermediar 
de transformare între hemoglobină si hematină. După 
cum acestă transformare e mai mult sati maj puțin 
complectă şi spectrul va fi acela al hemoglobinei oxi- 
genale cu o a treia bandă aședată în TOŞ, sati două 
bande de aceeași lărgime, sati în fine o bandă unică. 
(Fig. 179,8—9). 

Un ast-fel de spectru nu este tocmai caracteristic 
din causa impurităților de mai sus ; pentru aceea 
trebue a căuta de a aduce materia. colorantă în stare 
de hematină acidă sati alcalină. Ca să se ajungă la, 
acest resultat, Dl. Vibert recomandă de a se lua por- 
țiuni din pata de sânge şi a, le macera 2—3 dile, unele 
în acid acetic, altele într'o soluţiune alcalină, cum de 

„ex. polasă 1000. Adesea, ori aceste licide absorb din 
* substanţa colorantă a sângelui şi se colorâză în TO. 
Cu soluţiunea acetică căutăm apoi caracterele spectros- 
copice ale hematinei în soluţie acidă, pe când cu solu- 
țiunea, alcalină, căutăm spectrul caracteristic al hema- 
tinci alcaline şi mai ales al hematinei reduse. Prin 
urmare după cum am dis mai sus la examenul spec- 
tral al hemoglobinei, când ca este distrusă prin pu- 
trefacţie, recurgem ca, să stabilim diagnosticul, la ob- 
ținerea bandelor hematinci care resistă mai mult. 

E) Spectrul hematoporfirinei. — Kratter !) dă un 
procedeii prin care putem examina la, spectroscop can- 
tităţi fOrte mici de sânge, chiar când ele ati fost supuse 

  

») Kralter, (Vierleljahrschrift £. gericht. Med. 1892).
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la o mare temperatură şi a fost mai mult sati mai 
„Puțin carbonisate. Pentru acesta, tratându-se sângele 

cu, acid sulfuric concentrat şi examinându-l la spectro- 
_SCOp; obţinem un frumos spectru caracteristic prin 2 
bande: una îngustă şi palidă, aprâpe de D, alta mai 

“largă şi mai închisă între D şi- E. Acest spectru portă 
numele. de Spectrul hematoporfirinei acide(fig. 179, 10). 

Dacă adaogăm un .csces de apă soluţiunei sul- 
furice, hematoporfirina e. precipitată ; acest precipitat, 
adunat pe un filtru, spalat și disolvat din noii în po- 
tasă, dă Spectrul hematoporfirinei în soluție alcalinii și 
care e compus din patru bande (fig. 179, 4). 

"Când fragmentele de sânge sunt bine isolate și 
neamestecate cu alte substanțe. străine, atunci prepa- 
rarea hematoporfirinei reușesce forte bine și e carac- 
terisată, printr'o trumâsă culdre violetă, co o ia când 
“vine. în contact cu acidul sulfuric. 

“Când nu. dispunem de cât de forte mici părticele 
-."de sânge, putem examina atunci direct .la, spectroscop 

una -din aceste părticele comprimate între 2 lame de 
sticlă. In laborator ne servim pentru obţinerea hemato- 
porfirinei, de sângele licid. Sângele licid se preteză 
admirabil la producerea, spectrului hematoporfirinci. 
Pentru. acesta ce destul de a lăsa să cadă o picătură 
de sânge într'o eprubetă în care se găsesce câţi-va, 

„centimetri cubi de acid sulfuric, pentru a obţine ime- 
diat o. culdre purpură violetă caracteristică. 

- Sensibilitatea examenului spectroscopic constitue 
un semn de mare valdre şi întrece în importanţă, pe 
-tâte cele-Valte: semne studiate. până aci. Constatarea 
acestei reacţiuni dovedind presenţa sângelui, urmeză 
de aci că ea este specifică lui.
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2. CARACTERE CHIMICE . 

După cum am mai spus, primele cercetări pentru 
căutarea sângelui se sprijineaii pe aceste caractere. Ca- 
raclerele chimice ale câtor-va principii imediate, for- 
mai baza unei expertize ce avea, de scop constatarea - 
sângelui. Deja, Orfila (1848) dicea, că expertul este în 
drept să afirme existenţa sângelui, atunci când analisa 
chimică dovedea, că pata conţinea în ca următârele 
principii: albumină, fibrină, materia colorantă, azot şi er. 
Lipsa unuia, din aceste elemente nu ne da dreptul de 
a afirma că e sânge, pe când din contra, presenţa, tu- 
turora constituia un semn patognomonic. Astădi însă, 
când mijlâcele sau perfecționat și ai dat chimiei noui 
orientaţiuni, căutarea principiilor de mai sus a fost 
părăsită, cu atât mai mult, cu cât sa probat că, ele 
nu: crai specifice numai sângelui, ci și altor umori 
organice. 

Printre caracterele chirnice, avem: 
1. Acţiunea apei. — Apa adăogată sângelui prâsp&t, 

disolvă repede materia colorantă (hemoglobina). Licidul 
roșietic obţinut conţine albumină şi materia colorantă. 
Apa altereză, globulele de sânge, le decoloreză şi devin. 
sferice. Soluţiunea apssă pote servi la examenul spec- 
troscopic. i 

2. Căutarea albuminei. — Sângele conţine aprâpe 12% albumină; cea mai mare parte se - găsesce în serum. Dacă încăldim la 600 o soluţiune 'de sânge, atunci ca, se tulbură şi apoi se cuaguleză. După gradul 
„de concentrare al soluţiei, ea devine opalină când e 
prea diluată, şi se formeză un. cuagul cenușii verzui, 
când e prea concentrată. Dacă adăogăm -potasă peste 
acest cheag, soluția devine dicroică. Acidul nitric cua- 
guleză de asemenea, soluţia. de sânge. De asemeni re-
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activul lui JMillon (nitrat acid de mercur) coloreză în 
roz albumina și fibrina. Se mai pâte cuagula și prin 
adăogirea, de acidi sai săruri metalice. 

3. Dicroismul sângelui.— Dacă se. amestecă sân- 
gele cu o soluţiune slabă de potasă, licidul ia două cu- 
lori deosebite şi anume: verde, când este privit prin 
reflexiune și roş-brun când e privit prin refracţiune 
saii transparenţă. 'Acest semn a fost mult timp consi- 
derat ca o reacțiune caracteristică a materiei colorante 
a sângelui. După Tamassia, dicroismul nu se repro- 
duce de cât cu soluţia aposă de sânge recent, și fârte 
cu greii sati de loc, când pata e mai veche. Ast-fel dacă 
ea dateză mai bine de 1 an, nu mai avem de loc di- 
croism. 

4. Acţiunea Amoniacului. — Sângele, în contact cu 
amoniacul (1—2 picături; nu se schimbă de culâre; 
din contra, ori-ce altă soluţiune asemănătore sângelui, 
ia în contact cu acest corp o culâre verde sai violetă. 

d. Acţiunea Acidului Hipoeloros. — Dacă se tratâză, 
timp de 1—2 minute o pată de sânge prin acid hipo- . 
cloros, se observă că culdrea nu se schimbă, deşi une- 
ori se închide puţin. Aprâpe tâte cele-alte materii co- 
lorante sunt distruse numai decât. De şi se pote ca 
sângele, după câte-va minute, în contact cu acest acid, 
să se decoloreze, însă acestă, decolorare nu e instan- 
taneec, ca la cele-lalte substanţe colorante. 

6. Căutarea Azotului. — Dacă încăldim într'un tub 
de sticlă puţin sânge, el dă nascere la, vapori amo- 
niacali, cari se recunose după mirosul lor particular, 
precum şi prin aceea, că înalbăstresc hârtia de turnesol 
roșită de un acid. Se mai pâte constata presenţa, amo- 
niacului prin procedeul lui fite: formarea cu sân- 
gele şi carbonatul de potasiu, a unui cianur de potasiu, 
care pus fiind în presenţa clorurei ferdse, produce -4- 
bastrul de Prusia. 

7. Presența Ferului. — Hemina conţine aprâpe 12: 
fer. Soluţiunea, de sânge, evaporată până la sicitate,
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jar residiul calcinat întrun creuzet de platină, iasă un 
deposit în care se pâte constata presenţa ferului prin 
acidul clorhidric, prin sărurile de fero-cianur şi prin 
tanin. Se mai pâte constata presenţa ferului întrebuin- 
țând următorul procedei: se disolvă, pata în alcool 
care conţine câte-va, picături de acid sulfuric, se eva- 
„poreză până la sicitate, se calcinâză residiul şi apoi, 
cu apă regală, constatăm presenţa, ferului. 

$. Fibrina. — Fibrina, 'care este compusă din fila- 
mente subțiri ce ţin între ele globule albe, e insolu- 
bilă în apă şi alcool, se umflă şi se ramolesce în con- 
tact cu acidul acelic; căldura o disolvă într'o soluţiune 
alcalină. Prin potasă şi căldură ea degajeză vapori 
amoniacali. | 

9. Reacţiunea cu tinctura de Guaiae sati alui Van- 
Deen. — Acestă reacțiune datorită acestui chimist olan- 
dez, este basată pe proprietatea ce o are sângele (he- 
moglobina), ca în contact cu un corp ozonizat Și cu 
acestă, tinctură, să facă să trecă ozonul pe ea şi să o 
coloreze in albastru. Acestă, reacțiune este fârte sen- 
sibilă, însă nu specifică sângelui, de dre-ce o mulţime 
de alte substanţe organice, de natură albuminoidă, ca: 
saliva, puroiul, mucusul nasal, etc., pot da acestă reac- 
țiune. Cu tote acestea, trebue a, se sci că dacă produ- 
sele organice de mai sus dai acestă reacțiune, ele o 
dai numai când vin în direct contact cu acestă tine- 
tură, fără adăogirea, corpului ozonizant, pe câtă vreme 
cu sângele obţinem acestă reacțiune numai când e în 
presenţa acestui corp. | 

Prin urmare, de aci urmeză, că, dacă într'o so- 
luţiune de materie suspectă, pe care voim să o ana- 
lisăm, și pe care am amestecat-o mai înainte cu tine- 
tura de guaiac, adăogăm terebentină, apă oxigenată, 
sai alt corp ozonizant, şi dacă nu obținem o culâre 
albastră a, licidului suspect, atunci e o probă, sati 
suntem autorisaţi a dice că materia suspectă nu e 
sânge: din contra, dacă acest licid sa albăstrit, atunci
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(licem că, pote să fie sânge, de Gre-ce, după cum am 
vădut. mai sus, există şi alte substanțe cari se bucură 
de acestă, reacțiune. - 

Procedeul operator.—Acâstă reacțiune constă: a) 
Prepararea tincturei de guaiac, )) alegerea licidului 0z0- 
nizant, €) reacţiunea. 

«) Prepararea tincturei de Guaiac. — După ce se 
pune într'o eprubetă 1—2 c. c. de alcool de 380, se în- 
troduce un mic fragment de reşină de guaiac, şi se 
agită. Alegerea resinei nu este indiferentă. Ast-fel cum 
se găsesce ea în comerţ, este alterată la suprafaţă ; 
pentru aceea trebuesce sfărimată și dintre sfărimă- 
turi se ia un fragment mai din centru, care să aibă 
un aspect sticlos și care se asemănă mult cu sacâzul 
saii colofoniul. Acest, fragment este întrodus în alcool. 
Soluţiunea alcoolică sai tinctura ast-fel obţinută trebue 
să aibă culorea vinului alb. 

V) Alegerea lichidului ozonizant. — Acost licid pote 
fi Esenţa de Levant, apă oxigenată, un amestec de apă 
oxigenată şi eter sulfuric, esență de terebentină, etc. 
Apa oxigenată presintă încovenientul că e greu de 
păstrat. Ea trebue să fie bine astupată și ferită de lu- 
mină. Amestecul de eter și apă oxigenată trebue de 
asemenea, ferit. de lumină și căldură. Cel mai bun din 
„aceste licide este esența de terebentină care nu cere 
nici o îngrijire. Cu cât ca e mai veche şi ţinută mai 
mult în contact cu aerul și lumina, cu atât e mai pro- 
prie pentru reușita reacţiunei. Când esența e prâspătă, 
atunci “e încoloră și mai puţin ozonizantă. Pentru accea 
se lasă sticla. destupată mat mult timp în contact cu 
aerul, sati și astupată, dar cu condiţiunea, ca sticla să 
nu fie plină cu licid, pănă când începe a deveni gălbue. 

c) Reaeţiunea. — După prepararea tincturei de 
guaiac și alegerea licidului ozonizant, procedăm la efec- 
tuarea reacţiunei. In laborator, procedăm în modul 
următor: Pe o bucată de hirtie sugălre se fac mai în- 
t6iu cu o baghetă câte-va pete cu sânge diluat, după
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aceea adăogăm peste aceste pete, în mod succesiv, tinc- 
tură de Guaiac și terebentină, şi în mai puţin. de un 
minut reacţiunea a avut loc. Când cantitatea de sânge 
de care dispunem e mare, atunci disolvăm într'o epru- 
betă cu apă distilată, o cantitate 6re-care din ca, adăo- 
găm câte-va picături de tinctură, de guaiac, apoi esenţa, 
de terebentină și în urmă agităm. După câte-va secunde 
de agitare amestecul se colorează, numai decât în al- 
bastru, a cărui intensitate va crește proporțional cu 
cât cantitatea de sânge e mai mare. 

10. REACŢIUNEA MICRO.CHIMICĂ A CRISTALELOR DE HEMINĂ 

Când tratăm o picătură de sânge cu acid acelic şi 
clorur de sodiu, se produce un corp derivat din hemo- 
globină care pârtă numele de clorhidrațul de hemină 
sati cristalele lui Teichmann, după numele autoruiui 
care le-a descoperit în 1853. Ele ne servă în medicina 
legală pentru diagnosticarea, pelelor de sânge. Aceste 
cristale, ast-fel cum se presintă, prin formă, culdre şi 
modul lor de grupare, sunt caracteristice și odată 
vădute cu grei mai pot [i uitate. 

Cul6rea acestor cristale stă in raport cu grosimea, 
lor. Când sunt mai subţiri ai la Microscop o colâre 
galbenă roşietică, iar când sunt mai grose, coldrea, lor 
merge pănă la cafenii închis. Vechimea petei de sânge 
are de asemenea, o influenţă asupra culorei. 

Forma lor e a unor prisme rombice, care, la, 
microscop, vălute numai de faţă, ai forma unor para- 
lelograme. Une-ori, ele, avend lungimea și lărgimea, 
egale se asemănă perfect cu forma unor romburi, 

Disposiţiunea acestor cristale întrun preparat nu 
este aceeași. Ele pot fi isolate, dispuse câte două, una
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peste alta, ca o cruce, sati se încrucișeză mai mult la 
un loc şi capătă forma unor stele. Forma Și dispoz 
siţiunea, cristalelor de hemină se pâte vedea în fig. 185. 

p Mărimea. Ca mărime ele 
variază de la 1—20y. Ele sunt 
insolubile în apă, alcool, eter, 
cloroform, glicerină, şi se con- 
servă aprope îndefinit în aer; 
din contră, potaca şi acidul sul- 
furic le disolvă fârte ușor. 

Aceste cristale sunt spe- 
cifice sângelui, pentru că ele 

Fig. 18, „Du se pot produce cu nici o 
| | altă substanţă cunosculă. Acestă 

reacțiune dovedesce dar întrun mod absolut presența sân- 
gelui. Ta, se produce fârte ușor chiar atunci când petele 
dateză de mai mulţi ani și ori cât de miciar fi ele. Ea 
nu cere operatorului. decât răbdare. 

Procedeul operator. a) Diluarea petei.—In laborator 
„pentru cei care nu au mai obținut vrodată aceste 
cristale, procedăm ast-fel: Se iată câte-va picături de 
sânge de la un cadavru şi se dilucază într”o eprubetă 
cu puţină apă destilată. După aceea, cu o baghetă de 
sticlă luăm o fârte mică 'canti'ate și o întindem pe o 
lamă. Intinderea licidului trebue să fie uniformă, pentru 
ca nu cum-va, după uscare, să avem în unele locuri 
siratul prea gros de sânge, care ne va, împedeca, tran- 
sparența la microscop. Vom observa de asemenea, ca, 
suprafaţa pe care o va ocupa licidul, după ce Pam în- 
tins pe lamă, să nu fie mai mare ca 1 ct, p. Acestă 
suprafaţă ne dă măsura de mică cantitate de licid, de 
care trebue să. ne servim, iar faptul că preparatul 
să-și păstreze transparenţa, ne arată gradul de con- 
centrare pe care trebue să-l aibă licidul. 

Când nu dispunem de sânge de la cadavru, atunci, 
cu un ac, după ce a fost trecut prin flacăra unei lampe  
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ne înțepăm la verful vre-unui deget, şi în urmă, cu sângele ce sa scurs procedăm ca, mai sus. 
Când e vorba de vr'o pată de sânge ce se gă- sesce pe vr'o pânză sau ştofă, Şi când sângele nu for- meză vr'o crustă din care să luăm o porţiune pentru a examina direct, atunci tăem din pată o porțiune mică pe care o punem într'o sticlă de ceasornic, sati direct pe lamă, apoi adăogăm câte-va picături de apă Și lăsăm ca să se îmbibe „bine. Acestă, macerare e pre- lungită pănă ce licidul capătă o col6re roşietică. După acâsta se scâte bucăţica de stofă din licid Și punând'o pe o lamă o radem cu un Disturiă, ţinend'o, de unul din capete, fixată cu un ac. Ridicăm apoi stofa şi con- trolăm sati în depărtăm din preparat micele scame care ar fi rămas cu ocazia raderei. 

Când pata de sânge ce se găsesce fie pe stofă, fie pe vre-un obiect Gre-care, formeză nisce cruste, atunci, cu un Disturiă, luăm o mică părticică din acest sânge uscat pe care îl punem să macereze într'o sticlă de ceasornic pănă ce licidul a început a, se colora. „In urmă, procedăm ca mai sus. 
Când petele se presintă sub forma, unor mici stro- pituri, atunci tăem mai multe din ele, pe care le punem de asemenea să macereze în apă, pentru a putea, obţine o cantitate îndestulătâre de materie colo- rantă ca să o examinăm. Ast-fel obținută prin diluare sati macerare în apă a unei părți din materia colo- antă sanguină și după ce licidul a fost întins pe o lamă, după cum sa dis mai sus, procedăm la eapo- rarea lui. 

U) Evaporarea licidului. — Fa se face: sai încălzind lama de sticlă, sai aşteptăm să se evaporeze singur. Primul procedeii e mai recomandat, scutindu-ne de a mai aștepta mult. Incăldirea se face cu ajutorul unei lampe cu spirt saă bec Bunsen. Ea trebue să fie cât se pote de moderată şi să nu trâcă peste 50 grade, temperatură, la, care, după cum se știe, se cuaguleză 
11760 

' 25
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albumina din sânge şi constitue, prin urmare, un ob- 

stacol la, producerea cristalelor. 

Cea mai mare parte dintre d-nii studenți, nerăb- 

dători de a obţine cât mai curând evaporarea, pierd 

din vedere acest lucru, în cât de multe ori tempera- 

tura nu numai că nu este mai mică de 60 grade, dar 

chiar o întrece, ceca-ce face pe mulţi ca frigendu-se 

să dea drumul din mână preparatului. Pentru a fi si- 

guri că temperatura nu e prea mare, păstrăm ur- 

mătârea normă: încăldirea trebue făcută ast-tel, în cât 

lama, de sticlă, aplicată pe dosul mâinei, căldura ci să 

fie suportată, lama să nu ne /rigă. 

c) Adăogarea reactivilor. — Licidul ast-fel evaporat, 

se aplică o lamelă peste rezidiul de pe lamă. După 

  

  

  

Fig. 16. 

aceea, se pun câte-va grăunţe de sare de mare la una 
din marginele lamelei şi în fine se adaogă o picătură 
de acid acetic în afara cristalelor de sare, după cum 
se pote vedea, în fig. 186. 

Picătura de acid acetic căutând a intra sub la- 
melă, e nevoită a trece prin grămada de sare, cu 

care ocasie cl se încarcă cu cantitatea necesară de 
sare, pentru a forma cristale. In timpul când adăogăm 
picătura de acid acetic, dăm lamei o înclinare ast-fel 
în cât să favorisăm acestă intrare a picăturei sub la- 
melă. După pătrunderea acidului acetic sub lamelă, 
restul de sare pote fi îndepărtat. Intrebuinţând acest
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procedei, nu se riscă, ca. în altele, de a intra sub la- 
melă o prea, mare cantitate de sare, care prin crista- 
lele ce le formeză, pote masca sati chiar opri de a se 
forma cristalele de hemină. Acesta este Şi causa pen- 
tru care unii autori se servesc de o soluţiune de 5% 
de sare, din care se adaogă 1—2 picături peste _rezi- 
diul de pe lamă şi apoi se evapor6ză din noă, saii mai 
bine se pune pata de sânge de la, început să macereze 
în acestă soluţie de sare. 

Când experimentăm cu sânge scos în urma unei 
înțepături făcută la vr'un deget, atunci obținerea, cris- 
talelor se face fără a mai adăoga clorur de sodiu, de 
Gre-ce acestă sare se găsesce deja în stare normală în 
sânge. Adăogarea de clorur de sodiu devine aprâpe 
indispensabilă, mai ales când lucrăm cu sângele de 
pe o pată veche. & 

Fie că punem clorur de sodiu în cristale sat în 
soluţiune peste rezidiul de evaporat de pe lamă, prin- 
cipalul lucru ce trebue să avem în vedere e ca acest reziu să, fie absolut uscat în momentul când se adaogă 
acidul acetic. Acidul acetic întrebuințat e cel monohi- 
dratat, supranumit Şi glacial sai cristalisabil. Amestecat 
cu o mică cantitate de apă, el se transformă. în acid 

“hidratat, care devine impropriu pentru reușita, reac- 
ţiunei. 

După ce o picătură din acest acid a fost adăogat 
preparatului, după cum am arătat mai sus, începem 
din noă evaporarea, lăsând de data, acesta ca căldura 
să fie mai mare'ca in casul precedent (nu însă până 
la fierbere). Cantitatea de acid acetie trebue să fie 
ast-fel, în cât pătrundend sub lamelă, să nu depiăşescă . 
marginele ei, sai în casul când o adăogăm direct pe 
lamă, să nu depăşescă de loc sati fârte puţin margi- 

„nile petei. Escesul de acid acetic adăogat, ar avea ca 
consecinţă ridicarea lamelei în sus, ceea-ce ar face-o 
să alunece şi să cadă în timpul încăldirei și al doilea, 
ar întârzia evaporarea.



Nu se va examina preparatul la microscop mai 
înainte de a fi sigur că acidul acetic sa evaporat. 

- Mulţi dintre d-nii studenţi, în nerăbdarea ce o ai, şi 
credând că acest acid a fost evaporat, sunt decepţio- 
naţi v&dend că nu le-ai apărut cristalele. Mai inainte 
ca preparatul să fie examinat, pentru a fi siguri că 
acidul sa, evaporat complect, apăsăm uşor cu unghia 
sau cu un ac asupra lamelei. In casul când acidul nu 
e evaporat, se observă în timpul acestei din urmă ope- 

„raţiuni cum licidul se mișcă sub lamelă. Une-ori se 
pote întâmpla ca, să nu obţinem chiar de la început 
cristalele de clorhidrat. Un asemenea, preparat, exa- 
minat la microscop, se observă că e format din mase 
mici amorfe, datorite substanţei colorante a, sângelui, 
de o mulţime de cristale cubice sati stelate de sare, 
de albumină cuagulată, de corpi streini ce at provenit 
din pată, precum şi din nisce cristale mari, în formă 
de lance, datorite acetatului de sodiu 1). Acest lucru nu 
trebue să ne descurajeze și să renunţăm de a le mai 
căuta, în acel preparat. Din contra, vom începe ia- 
răși a.adăoga acid acetic şi al evapora. Reincepând 
dar din noii acestă operaţiune, ajungem a obţine cris- 
tale, cari însă, pot să fie mici și puţin numerâse. Aceste 
cristale, odată obținute, şi din momentul ce ele se pre- 
sintă sub forma descrisă şi sunt dispuse în cruce sai 
stele, n'avem de cât să perfecționăm preparatul, adăo- 
gându-i din noă acid acetic. In ori-ce câz, operând în 
nisce bune condițiuni, ast-fel după cum ele ati fost mai 
sus indicate, reuşim de a obţine mai tot-deauna, dintr'o 
singură dată aceste cristale. 

Acestă reacțiune, după cum am vedut, e ușâră 
Şi se obţine cu o cantitate cât de mică de sânge. Ceva 
mai mult, aceste cristale se pot obține chiar cu pete 

) Se scie că acidul acetic descompune clorurul de sodiu, 
clorul se unesce cu subslanța. colorantă a sângelui şi formeză 
clorhidratul de hemină, iar sodiul formeză cu acidul, acelatul 
de sodiu.
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de sânge ce aii o vechime de 10, 20, 40 ant. Cu tote 
acestea, se întâmplă une-ori ca reacţiunea să fie ne- 
gativă, chiar când lucrăm cu sânge ce aparţine unei 
pete ce dateză de câte-va săptămâni. sati luni. Aceste 
casuri de nereușită, se datoresc faptului că sângele a, 
intrat în putrefacție mai inainte de a, se usca, şi al 
doilea din causa nature! substanţei cu care sângele a 
fost în contact, cum de ex. grăsime, năduşslă, etc. 

Unii autori semnalâză, două casuri de erdre ce se 
pot ivi cu ocasia, acestei reacţiuni. Una e relativă la 
cristalele de purpuratul de amoniac (murexid), cari 
ati o formă anal6gă cu cele de hemină, însă de o cu- 
lore roşie aprins, devenind violete în contact cu leşia, 
de potasă, și a doua, Ja cristalele formate din îndigo. 
In ceea-ce privesce prima, confusie, ea, este aprâpe im- 
posibilă, de dre-ce nu se pâte obţine tratând: o pată 
de sânge cu sare marină și cu acid acetic cristale de 
murexid. Insă stofele colorate cu indigo — după, Descoust 
Și Viert—lasă să depue câte odată cristale, cari au 
aceeași formă ca, şi cele de hemină, și cari resistă aci- 
dului acetic. Ele, de şi sunt colorate în albastru, cu 
tote acestea, câte odată, sunt așa de închise, în cât cu 
grei se pot distinge de cele brune-închis ale heminei. 
Pentru a, înlătura şi acestă causă de erre, nu avem 
de cât, când e vorba deo pată de sânge ce se gă- 
sesce pe vr'o stofă colorată cu indigo, de a examina 
mai întâi o bucată, din stofa ce nu e plină de sânge, 
pentru a ne încredința dacă ea lasă sai nu cristale 
de indigo.



3. CARACTERE HISTOLOGICE 

Aceste caractere, bine constatate, ne conduc de 
asemenea la descoperirea, nature! petei, și prin urmare 
a sângelui. Se șlie că sângele vertebratelor e format 
din 2 părţi distincte: o parte /icidă (plasma) 'şi o parte 
solidă, constituită din elemente figurate care diferă ca 
formă şi mărime. - 

Elementele figurate ale sângelui se presintă sub 
forma, unor corpuscule, în care putem distinge 3 va- 
'rietăţi : 

a) Unele forte mici, fârte numerâse şi colorate în 
galben, numite Globule roșii; | 

V) Unele cu mult mai mari, mai puţin numer6se 
și încolore, numite: Globule albe 3 

c€) O a, treia varietate coprinde elemente sferice 
saii unghiulare, numite: Granwlaţiuni. 

a) Globule roșii. 

Globulele roşii fiind considerate din punctul de ve- 
dere al formei, pot fi împărţite în 2 mari grupe, după 
cum aparţin zertebratelor nemamifere sati mamifere. 

1. Globulele vertebratelor nemamifere, cum de ex. 
a păsărilor, reptilelor, pescilor, batracienelor, aii o formii 
eliptică şi cu un nucleii în centru (fig. 187, 188, 189). Acest 
nucleii e mai gros decât globulul de sânge, aşa încât îi dă 
acestuia o formă biconvexă. Corpul globulei e constituit 
dintr'o masă de protoplasmă, care e îmbibată de hemo- 
globină. Ea nu are membrană de învăliş. 

2. Globulele roşii ale vertebratelor mamifere ai 
forma unor discuri biconeave, cu un contur perfect cir- 
cular. Din causa acestei forme, ele, fiind v&dute de faţă, 
se presintă la microscop, cu marginile aprope transpa-
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rente şi cu centrul obscur, când îndepărtăm obiectivul 
(fig. 190, A), şi din contră cu centrul clar şi marginile 
întunecate, când apropiem obiectul (fig. 190, B). Afară 
de acesta, aceste globule fiind privite de profil, ai forma 
unor pişcoturi, după, cum se vede în fig. 191. 

O particularitate a globulelor de mamifere e că ele 
nu aă nuclei, 

  

Fig. 188, — Sânge de reptile și brâscă. 

  Fig. 159, — Sânge de om. Tig. 190, - 

Mărimea globuielor roşii, la om e de 7—8 ș, diametru. In stare patologică ele pot deveni mat volu- 
minose, atinsând 10—145 u sati din contră forte mici, 3—5 p (globule gigante şi pitice din anemia perni- ci6să). | 

Când examinăm un preparat microscopic de sânge prospăt şi curat, vedem numai decât cum globulele care înctă în plasmă vin de se lipesc una de alta, ast- fel ca să formeze nisce colâne de globule suprapuse, iden-
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tice, după cum sunt aşezate monedele într'un fişie (fig. 
191). Acest fenomen se explică prin faptul atracţiunei ce 
exercită globulele unele asupra altora, şi prin tendința 
ce o ati corpurile turtite, ce sunt ţinute în suspensiune 
întrun licid, de a se pune în contact prin suprafeţele 
lor cele mai largi. Acesta e disposiţiunea ce se vede 
întrun preparat de sânge prâspăt. Când însă exami- 
năm tot acest preparat, însă după 24 ore, atunci ob- 

  

Fig. 191. — 1) Globule roşii vedute de faţă; 2) vădute de profil; 3) dispuse 
în grupe (Aşicuri); 4: crenelate; 5) globule albe. 

servăm că un mare număr de globule aii devenit sfe- 
rice și că cea mai mare parte aii luat o formă crene- 
lată, dinţată, saii cu marginile neregulate. Asemenea 
celule nu există în stare normală în sânge, însă dife- 
rite circumstanţe pot favorisa, formarea, lor. «Ast-fel e 
destul de a lăsa ! minut o picătură de sânge în con- 
tact cu aerul, mai înainte de a o acoperi cu o lamelă, 
pentru ca globulele crenelate și spinâse să fie fârte nu- 
mer6se.» (Ranvier). 

Acţiunea reactivilor: 
1. Apa. Apa adăogată unui preparat, disolvă re- 

pede hemoglobina, şi ia, o culâre galbenă. Sub influența 
ei corpul globulelor se decoloreză şi devin sferice.
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2. Soluţiuni saline. Un mare număr de soluţiuni 
alcaline exercită aceeaşi acţiune ca și apa; altele, ca: 
clorurul de sodii, sulfatul de sodii, din contră, con- 
servă globulele fără a le altera. Acestă proprietate e 
utilisată la, prepararea serului artificial. | 

3. Alcoolul, cel slab, lucrâză ca apa şi disolvă he- 
moglobina, ; cel absolut fixeză globulele cu . forma lor, 
fără, a le decolora. 

4. Eterul, face ca globulele să, devie sferice, inco- 
lore, pe când licidul se colorâză, în galben. 

5. Reactivii fixatori: Acidul osie ȘI s9Î. de Dicro- 
mat de potasiu 2%, fix6ză, globulele roşii cu o aşa ener- 
gie, încât întrebuințând în urmă un agent chimic Gre- care, nu le mai schimbă forma. | 

6. Reactivii coloranţi. Soluţia, de cosină are o afi- 
nitate specială pentru globulele roșii, pe care le colo- 
reză în roș. 

b) Globulele albe 
Acestor celule li se mai dice şi lim/atice, migratoare 

sati leurocite. Pe un preparat prospăt de sânge, ele a 
o formă sferică care nu întârzie, după câte-va, minute, 
în urma proprietăţei ameboide de care se bucură, de a emite prelungiri ce le dă forme diferite. Mărimea lor 
la omul adult e de s—9 5; însă volumul lor e mai 
mare la copil la care atinge 17—19 p, Nucleul lor are diferite forme, ast fel el pote fi ovalar, în formă de ri- nichiii, etc. Câte odată se găsesc mai mulţi nuclei. Aceşti nuclei aii la rândul lor, și ci, unul sai mai mulţi nu- cleoli. | 

c) Granulaţiunile libere 
Aceste granulațiuni libere ale sângelui pot fi îm- părţite în 2 categorii: 
1. Granulaţiuni grăsăse care se văd sub forma. unor globule fârte mici (4—2 . diametru) şi caro se găsesc 

în sângele animalelor când sug, și
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2. Granulaţiuni « căror natură este: ne-determinată. 
Ele apar sub forma unor corpuscule sferice sa unghiu- 
lare. Când sângele se închâgă, aceste granulaţiuni libere 
ale sângelui formeză centrul rețelei de fibrină (fig. 192). 

E probabil, dice Ranvier, că aceste granulaţiuni sunt 

nisce mase mici de fibrină care constituesc nisce cen- 
tre de cuagulaţiune, 
în acelaș mod după 
cum un cristal de 
sulfat de sodii, arun- 
cat într'o soluţiune 

de acecași sare, e 

punctul de plecare 
al cristalisaţiunei. 

Când pata e prâs- 
pătă, ceea ce se în- 

tâmplă rar într'o ex- 

Fig. 192, pertiză, constatarea 
| globulelor roşii și albe 

înlătură ori-ce îndoială asupra naturei ci. Une-ori sân- 
gele ce se găsesce printre îndoiturile unei rufe, pote 
să-şi păstreze încă liciditatea sa. In casul acesta o mică 
porţiune întinsă pe o lamă și acoperită cu o lamelă 
fără nici un alt adaos de reactiv, ne permite a recu- . 
nosce elementele sângelui. Faptul însă este că nu ne 
găsim tot-deauna în condițiuni de acestea favorabile. 
Majoritatea petelor trimise spre analisă sunt vechi, sân- 
gele de pe ele e uscat, încât mai în tot-d'auna avem 

de luptat cu elementele sângelui care a încercat deja 
unele din modificările descrise mai sus şi de care tre- 
bue a ţine mai lot-d'auna sema. Aceste modificări aduse 

globulelor. în formă, dimensiune, aspecţ, culâre, etc., le 

fac aprâpe de nerecunoscut. 
Ast-fel, cum sângele se găsesce pe diferite obiecte, 

el pote să se presinte sai sub forma unor cheaguri us- 
cate sati cruste, cum e de ex. când se găsesce pe vre-un 
instrument, saii din contra, să îmbibe substanţa pe care 
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se găsesce. In casul întâiti; examenul e mai uşor. Nu avem de cât să luăm cu un bisturiti o Mică porţiune din acea, crustă şi să o punem pe o lamă în mijlocul unei picături a unuia, din licidele de examinat sângele Şi care se găsesc descrise mai jos. După ce porţiunea. de sânge: a stat câte-va minute în acest licid pentru ca să se înmâe, începem a dizocia, uşor cu două ace. E de recomandat ca acele să, fie de sticlă. Pentru obţi- nerea acestor ace, se ia un tub sub;ire de sticlă (3—4. mm.), se încăldesce deasupra. unui bec de gaz și în momentul când începe a se topi, tragem repede de ambele ca- pete, ast-fel ca să obţinem 2? bucăţi cu vârfurile pe cât se pote de ascuţite. lecomandarea acelor de sticlă are de scop de a nu fi atacate de licidele cu care exami- năm sângele. După disociare, acoperim conţinutul cu o lamelă şi apoi examinăm la, microscop. a Dacă, sângele uscat se găsesce pe vro sticlă, sati metal, trebue de a. căuta globulele în straturele perife- . rice, căci ele se conservă cu atât mai bine cu cât sângele sa uscat mai repede. Când e vorba de vr'0 stofă, de hârtie sugătore, trebue de preferință, a, sec- ționa în părţile cele mat gr6se ale crustei, Intr'adevăr, globulele pătrundând între fibrele țesutului, se defor- meză. Ele se deformeză maj puţin în crustele grâse, pentru că cele mai superficiale nu pot pătrunde în aceste fibre din causa, altor globule care ati ocupat lo- cul de mai nainte. | 
In fine, când avem a face cu cruste fârte grose, e mai bine a examina stratele profunde, cele superfi- ciale fiind constituite de către serum care sa uscat. Când însă avem a face cu o pată în care sângele a îmbibat stofa, fără a lăsa deasupra, ei vr'0 crustă, atunci operaţiunea devine puţin mai grea. In casul acesta se pote întâmpla sa ca sângele să îmbibe bine stofa şi ca, pata să fie mare; sati, din contră, se pote întâmpla ca pata, să fie forte mică sa fârte puţin îm-
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hibată cu sânge (spălată). In ambele câsuri tehnica 
diferă puţin. 

In primul cas se tae o porţiune din pată şi se 
pune într'o sticlă de ceasornic unde o lăsăm să se în- 

m6e într'unul din licidele ce le-am ales. Timpul cât 
trebue lăsată, variază după vechimea pâtei. In ori-ce 
cas când porţiunea de stofă a fost bine îmbibată de 
licid şi când el a început a se colora în roş, atunci 
sctem bucăţica, de stofă şi o întindem pe o lamă, apoi 
țin6nd'o de un capăt cu ajutorul unui ac, o radem uşor 

cu un Dbisturiii. Licidul ce-l vom obţine va fi exami- 
nat apoi la microscop. 

In casul al doilea, când pata e forte mică, saii 
când ca, de şi mare, însă e forte puţin îmbibată cu 

sânge, saii a, fost spălată, atunci procedăm la disocia- 
rea stofei. Pentru aceea, făcând o secţiune cu fârfeca 
în teritoriul petei, începem a destrăma firele ce formeză 
țesătura sa. Din aceste fire care ni se par că sunt mai 

  

  

Fig. 19, 

îmbibate cu sânge, tăem o porţiune cât de mică (1—2 mm.) 
pe care o disociem cu ajutorul unei lupe. 

Câte-va, observaţiuni referitore la modul acesta de 

preparare, credem necesar a le releva D-lor studenţi.
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Cea mai mare - parte dintre D-lor caută de a lua un fir cât se pote mai mare și mai gros, în speranţă de a găsi mai repede globulele sângelui. Sai, D-nii stu- denţi, pierd din vedere că acest fir, asa cum se pre- sintă, ocupă o fârte bună parte din câmpul microsco- pului în cât vederea sai găsirea globulelor devine im- posibilă. De aceea recomandăm că: cine nu a fost sgăr- cit în viaţa lui, să fie cu acâstii ocasie, adică că porţiunea de fir să fie forte mică și subţire. 
Disociarea se face prin ajutorul a 2 ace, cu /orte multă răbdare, mai întâi cu ochiul liber, apoi ajutaţi de o lupă sati chiar Şi de la început cu cea. Lupa de care ne servim şi pe care o recomandăm e cea, din figura 193, 
Porțiunea de fir care trebue disociată se pune pe lamă după ce sa, adăogat mai întâi -o picătură din licidul cu ajutorul căruia voim a, examina. Unii dintre Domnii studenţi nepăstrând acestă regulă, disociază, firul pe lamă fără ca să adaoge vr'un licid, în cât ade-- sea se întâmplă că tocmai când disociarea, e terminată, O expiraţie mai tare, după cum se obicinuesce a se face. după, ori-ce lucrare aşa migăl6să, face ca firul să fugă de pe lamă Şi operaţia trebue începută din noi. Disociarea, trebue împinsă până acolo în cât tot firul să fie desfăcut in firișorele cele mai fine posibile. Ele vor favorisa găsirea mai repede a elementelor morfo- logice sanguine. Pentru acest Scop, se recomandă ca, acele să fie cât de fin ascuţite şi dacă se pote, după cum am mai vorbit, să fie de sticlă, pentru că multe din licidele de examinat conţin diferiţi acidi şi săruri care atacă verfurile acelor de metal, făcendu-le bânte. După ce disociarea a fost terminată, se acoperă preparatul cu o lamelă și apoi se examineză, la, mi- Croscop. Examenul trebue făcut cu multă, atenţiune. Să nu ne aşteptăm de a găsi globule în numer fârte mare sati de a se agăța numai de cât, — după cum fac unii din D-nij studenţi, — de cel dintâi gunoi,
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credend că e vrun globul de sânge. Mare parte din 

globule ati fost distruse, afară de acesta multe sunt, 

acoperite de filamentele țesutului, iar o mulţime de alte 

corpuri streine, care pot une-ori să abunde, fac şi mai 

dificilă găsirea lor. Va trebui să examinăm succesiv tot 

câmpul microscopic, pentru a nu ne scăpa vr'o regiune ne 

cercetată, şi mai ales regiunile de pe lângă filamentele, 

unde adesea globulele sau alipit. Pentru acest scop se 

intrebuințeză Platina mobilă din fig. 194, cu ajutorul că- 

reia nu rămâne nimic neexplorat. Este adevărat, că glo- . 

bulele de sânge bine caracterisate, constitue o probă 
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Fiz, 191. 

sigură de presenţa, sângelui. Aceste globule, după cum 

am mat dis, rar le întâlnim sub forma lor normală, şi 

mai tot-dauna sunt deformate şi mai ales crenelate. 

E destul de a găsi câte-va din ele ast-fel deformate, 

pentru a putea “permite unei persâne mai experimen- 

tate să afirme că se găsesce în fața unei pete de sânge. 

Une-ori ele sunt aşa de modificate în cât e grei de a 

le recunssce. lată pentru ce se cere la acest examen



389 . 

o practică îndelungată și o obicinuință cu modificările pe care le încercă, globulele. 
Diferitele elemente streine ce se pot găsi intr'un ast-fel de preparat, face ca examenul să devie şi mai grei și posibilitatea, unci er 

forte posibilă. Ast-fel, forte 
rilor practice suntem che 
unii dintre studenţi pentr 
D-lor mai multe globule 

ori pentru începători să fie 
adesea-ori, în timpul lucră- 

maţi cu entusiasm de către 
u a ne arăta în preparatul 
de sânge. In realitate însă aceste corpuscule asemănătâre globulelor de sânge nu sunt de cât spori de ciuperci, care din nenorocire se găsesc în petele de sânge. Cu tâte acestea forma lor regulat rotundă, sati ovoidă şi mai ales că sunt dis- puse 2—3 cap la cap, per mit de a, le distinge uşor de globulele sângelui. Afară de acestea culdrea lor des- Chisă, și resistența: la reac jiunea acidilor şi a bazelor ne permite de a-i diagnostica. 

Licide de examinat petele de sânge . 
Pouchet 

Apă dostilată. . .. 100 gr. 
Glicerină . . . . : „100 « 
Sulfat de sodiu . . . .5 « 
Clorur de sodiu. . . .5 « 
Sublimat corosiv . . . 0.5U gr.. 

Roussin 

Glicerină. ....., 3 părți 
Acid sulfuric. .... 1 parte 
Apă deslilată (densitate 1028) Q. 

Virchow 

Polasă caustică... . „30 părţi 
Apă destilată .. , 100 « 

Puppe 

Leșie de potasă, ) părţi 
Formalină ) egale 

Heyem 

Biclorur de mercur. 0.50 gr. 
Clorur de sodiu Lo 
Sulfat de sodiu ...5 « 
Apă dostilată . . . .200  « 

Vibert 

Apă destilată. ..., 100 gr. 
Clorur de sodiu. ... 3 « 
Sublimat corosiv . . „0gr.50 

Babeş 

Soluţiealcoolică-potasică de Al- 
bastru de Methylen saturată. 

Daeubler 

Pepsină glicerinată . . . .. 
(Griber) ....., 3 părți 

Formalină. ...,. 1 parte
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Din cele expuse pănă aci resultă că resolvarea, 
problemei puse de Justiţie adică: Dacă pata e făcută 
cu sânge ? Depinde aprâpe esclusiv de la materia colo- 
rantă. a sângelui şi prin urmare de la confirmarea 
presenţei acestei substanțe prin ajutorul mijlcelor 
descrise pănă aci. 

„ Ast-fel că, acestă problemă, graţie mijlcelor atât 
de sensibile de care dispunem adi, pste fi resolvată, 
întrun mod cât se pote de sigur. 

Dovedirea globulelor de sânge 

prin ajutorul-Chininei 

+ 

_Reacţiunea lui Hugo Marx ID), 

Când se examineză la microscop o picătură, de sân- 
ge omenesc prâspăt, căruia ise adaogă în urmă o solu- 
țiune 1% de chinină sulfurică sai hidroclorică, obser- 

văm următorele fenomene, datorite acţiunci chininei: 
disolvavea, globulelor de sânge, aglulinarea, celulelor 

(hemolisa, începută), nucleii leucocitelor devin grunzoşi, 

cu contur pronunțat şi es întrun mod vădit în apa- 

renţă. Mai târdiu, când acţiunea chininei a fost prelun- 

gită, se obţine o distrugere a protoplasmei. Eritrocitele 
(globulele roşii) pot dispare complect (hemolisa com- 
plectă) şi ca resultat final nucleul grunzos al leucoci- 

telor remâne, păstrându-şi ușora proprietate de a se 

colora cu albastru de methylen. 
Acest fapt a făcut pe Hugo Marx de a căuta să 

aplice acţiunea chininei pentru a pune în evidenţă 
nucleul globulelor de pasăre. Pentru aceea luând suc- 

cesiv sânge de porumbel, rață, curcan, gâște şi bibilică 

care avea, o vechime de 5 ani, Pa pulverisat ast-fel că 

5 Mănchener Med. Wochenschrift, No. 6 şi 7, 1902.
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nucleii şi solzii de sânge inchegat ati fost cu ingrijire 
sdrobiţi pe lamă și reduși în cele mai mici părți, 

. posibile, apoi a adăogat o picătură din soluțiunea de 
chinină 1% de apă potabilă şi în finc, acoperind cu o lamelă preparatul a, fost observat la, Microscop cu o 
mărime de 5—600 diametre. Cu acestă Ocasiune con- 
stată că stroma globulci de sânge apare palidă, nucleii 
apar în relief și dinstinct. Dacă soluția adăogată a fost 
cu prisos, stroma celulei pâte dispare cu totul v&- 
mâncnd numai nuclei. l'ragmentele de celule ce 
stati sub lamelă alcătuite din celulele aglutinate unele 
peste altele, sunt în urmă desfăcute in grămedi mai 
mici și mai pronunţate... Dacă, în fine, uscăm prepa- 
ratul trecendu-l de vro 3 ori prin flacăra unci lămpi, 
după cum se obisnuesce în Bacteriologie, și adăogăm 
o soluțiune de albastru de Methylen a lui Lăâfler, atunci 
nucleii se coloreză fârte frumos în albastru. Nucleii 
globulelor de sânge de pasăre iși păstreză, deci, la tra- 
tarea. lor cu chinină, proprietatea de a se colora. 

Sângele de om de pe pete mai vechi, asupra, că- 
rora sa întrebuințat soluțiunea de chinină, sa, vădut că 
se producea o hemolisă fârte repede. Pentru a împie- 
deca acesta, a întrebuințat ca agent antagonist leşia de 
Potasă 33%. Combinaţiunea leziei de Potasă cu chinina 
presintă următorul avantaj: Cea dintâi împiedecă acţiu- 
nea hemolitică a chininei pe când acesta, din partea ci, e în stare, prin desfacerea vechilor părticele de sânge să pună în libertate unele globule de sânge și să le grupeze a-parte. Și aci ca, şi în casul de mai sus 
cu globulele de pasăre, proprietatea colorațiunei globu- 
lelor e conservată. De data, acesta a, întrebuințat ca 
materie colorantă Eosina (după recomandaţiunea lui JMoser). Pentru prepararea acestui colorant, autorul re- comandă următorea, formulă: Se iati părți egale din soluția de leşie de Potasă, (33%) şi de chinină hidro- clorică (1%) şi se amestecă. Se obţine un licid de culârea laptelui, căruia îi adăogăm câte-va grăunțe de Eosină, 

21760 
26
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(Griibler), soluţia va [i tot-deauna recent preparată și 
să fie filtrată mai, înainte de a o întrebuința. Cu losina, 
după cum a observat Moser, depresiunile globulelor de . 

sânge ies forte frumos în evidenţă. 

Prin acest procedeii a reuşit autorul a scâte la 
ivâlă globulele de sânge isolate şi bine limitate unele 
de altele și care se coloreză bine cu Eosina. Culorea 
cu Losină mai are avantagiul de a distinge pata de 
sânge ce se găsesce pe vre-un obiect de metal de 
petele făcute de rugină. Ast-fel pe când petele de ru- 
gină nu prind Eosina, şi-şi conservă culdrea lor brună- 
verdue, cele de sânge, din contră, se coloreză tot-dea- 

una în roș. Preparatele se fac după metodele obicinuite,: 

adică: să se destrame cu îngrijire materia, adăogându- 
i-se o picătură din soluţia de chinină. Se va observa 
ca preparatul să nu aibă nici o bulă de aer și apoi 
să fie examinat cu imersiune. Prin acest mijloc nu ne 
putem înşela când avem înaintea nostră o celulă cu 
sati fără nuclei, pentru că fie-care imagină a nucleului 

apare în evidenţă întrun mod vâdit prin ajutorul 
chininei distingendu-l ast-fel de cele-Valte corpuri celu- 
lare. In fine, pentru ori ce îndoclă nu avem decât de 
a întrebuința metoda descrisă mai sus pentru diagnos- 
ticarea sângelui de pasăre. 

Măsurarea Globulelor de sânge 

De şi în mai tâte tratatele de medicină legală mă- 
surarea globulelor de sânge e considerată ca un com- 
pliment indispensabil aul examenului medico-legal al 
petelor de sânge, cu lote acestea, lucrările publicate de 

curend ne arată că din măsurarea globulelor nu putem 
trage nici o conclusiune utilisabilă. D-l Daeubler 2) într'o 
serie de cercetări făcute în Institutul medico-legal din 

') Ueber die Unterscheidung menschlichen und thierichen 
Blutes durch Messung& von Groessenunterschieden rother Blut- 
korperlen. Vierteljahrschr. f. Ger. Medicin, III E. 17 Bd. p. 258.
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Berlin, ne dovedesce că chiar pentu sângele prâsptt, diferenţele de mărimi ale globulelor» de singe a difa- ritelor animale, sunt. fârte Mici pentru a permite un diagnostic aprâpe sigur. Ast-fel,- după acost autor, mă- rimea globulelor ar fi:. 
Câine . 7.0—9,0 » 
lepure. . „65-81 
Cobai .  58—81 
Om 7,5—9,0) n, 

Chiar măsurând un mare num&r de globule, dacă se obține valori mijlocii de 7,68 n. pentru iepuri, de 7,75». pentru cobai, de 8,1 », pentru om și 7,9 n pentru câine și dacă, prin urmare, se pole crede intro dite- renţă destul de mare pentru a distinge sângele de om - de cel al câinelui, iepurelui şi cobaiului, este de notat că la anumiţi cobai Şi la anumiţi iepuri, diametrul mij- lociti a fost de 7,8, pe când la o mică fetiţă el era coal cu 1,8 u. E sigur că în aceste condițiuni nu mai pâte [i vorba do a se maj pune în Medicina-Legală un diag- nostic de probabilitate. . 

| A doua problemă: : 
Determinarea originei sai speciei sângelui. 

„Dacă prima problemă, aceea a determinărei na- turci petei, a fost încă de la început uşor de rezolvat, iar. mijl6cele, după cum am vălut, ai crescut atât în număr cât şi în val6re, apoi acesta de a doua problemă, adică a determinărei speciei sângelui, a, fost, din con- tra, cât se pâte de grea, iar mijlâcele, de și multe, ai fost însă slabe, ca valâre. | Mai înainte de a arăta procedeul de diagnosticare a speciei sângelui, credem interesant de a arăta pe scurt greutăţile și marea muncă pe care a destăşurat-o un forte mare numtr de cercetători odată cu resol- area ei, și am putea adăoga. că ea a fost una din pu- ținele cestiuni care a dat vo dată atât de mult de lucru diferiților savanţi. :
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Primul care sa ocupat cu acestă costiune a fost 
Buvuel, care, în 1829, observă că dacă se adaogă sân- 

gclui acid sulfuric. el răspândesce un miros caracte- 
ristic fie-cărci specii de animal. Acest miros e datorit 
unui principiti volatil identic cu acela ce se găsesce în 
sudâre. Ceva mai mult, Baruel susținea că acest prin- 
cipiti odorant variază după sex, pentru fie-care specie 
de animal, și anume: că ce mai pronunţat la bărbat 
cu la femec. Se înțelege de la sine că val6vea acestei 
metode, care era mai mult resultatul unor aprecieri 
personale, nu a avul nici o importanţă în diagnosticarea 
specici sângelui, pentru care,.şi cu drept cuvint, Raspail 
criticându-l, i-a r&spuns că: /dfe nasurile mu pol serci 

de reactiei. 

Hiiffrer, Mizuraca, Moncton-Capemann şi alţii, ob- 

sevvând că materia colorantă a hemoglobinei are pav- 
ticularitatea, de a cristaliza sub diferite forme, ce va- 
riază de la un animal la altul, ati credut: că acestă 

proprietate presintă o importanţă specială, și prin ur- 
„mare, ea pote să rezole cestiunea speciei sângelui. Se 
scie că aceste cristale la om, pisici şi pesci, ati forma 

prismatică, la porcul de India și ş6reci, tetraedrice, la 

curcan, cubice, etc. Cu tote acestea, ținendu-se sema 

că trebue de a dispune de o cantitate mare de sânge, 

precum și de faptul că aceste cristale nu apar de cât 
în nisce condițiuni erei de realizat, acest mijloc a fost 
părăsit. 

In 1881, Morache încercă etectele luminci pola- 

risate asupra cristalelor de hemoglobină. Kârber, Irii- 
ger şi Magnanini, ținând semă că oxihemoglobina nu 
se reduce în același timp la tote speciile de animule, 
ati propus, basaţi pe acestă deosebire de resistenţă in 
presenţa acidilor şi alcalilor de a întrebuința acestă 
metodă ca un mijloc sigur de diagnosticare. 

Aceste diferite mijlâce de investigaţiune, indrep- 
tate asupra materiei colorante a sângelui, de către di- 
feriţi autori, cu scopul de a servi la examenul diferen-
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țial al sângelui, ati rămas. fără nici un resultat. Din: acest moment, atenţiunea autorilor a fost îndreptată asupra elementelor morfologice ale sângelui. De și lu- crările lui Dumas, Prevost, Mandl (1842), relative la, forma şi mărimea, globulelor de sânge, arătară deose- birea ce există între sângele oviparelo» și al mamife- 
relor; cu tâte acestea, aceste studii nu au fost mai puţin 
combătute de marele Orfila, care prefera mai curând reacţiunele chimice de cât examenul microscopic. 

Dar perfecţiunile aduse acestui instrument (1857) ai permis distinsului histolog Charles Robin, de a studia, elementele morfologice ale sângelui şi a pune în umbră lucrările lui Orfila, făcend ast-fel ca microscopul să devie instrumentul cel mai util în examenul sângelui. Cu acest autor începe o tentativă, mai seriosă de a 
r&spunde la cestiunea speciei sângelui. Discuţiunile de- veniră, de aci înainte mai aprinse. El propune de a lăsa 12 ore să macereze în diferite licide sângele uscat „de pe diferite obiecte, cu scopul de a se regener'a. După acest tratament, globulele căpătându-şi forma rotundă eliptică, biconcavă, pot fi măsurate şi cu modul acesta credea el că pote r&spunde categoric asupra specici sângelui, făcându-și reserva numai în ceea-ce privesce vârsta individului căruia aparţinea, sângele. 

Acestă pretenţiune a lui Robin fu combătută de Doussin, Blondelot, cari diceati că dacă sângele sa uscat, corpusculii săi se alterză, se deformeză și după densitatea licidului în care examinăm, ei se turtesc, se umilă, ast-fel în cât e greti de a distinge. Tot aso- 
menea și marele Vichow care, combătându-l .iîn ace- lasi an, dicea: «Lit nu cred ca un micrograf să fie vr'o- 
dată utorisat de a fuce să depindă viața unui om de lu 
apreciarea încă atât de puţin sigură a coeficientului de 
desicație a globulelor, — acestă desicare fiind supusă la 
atătea condițiuni variate». 

In 1873, o comisiune compusă din Mayet, Miahle, 
Cornil şi Lefort, membri ai Societăţei de Medicină-
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Legală din Puris, alcătuese un tabloii de dimensiunile 
globulelor de singe în scara animalelor şi dai chiar 
nisce instrucțiuni asupra modului cum trebue să se 
conducă cine-va. Dar în urma criticelor ulteriore ce 
Sati adus, și mai ales de Rabuteau (1874), care dicea: 

«Dupii noi, membrii Societifei de Medicinii-Legală din 
Paris, curi susțin că măsurarea lobulelor de sânge per- 
mite de a distinge specia sângelui, îmi pare că depiisest: 

limitele împuse de sciința uctualăv» ; — ele aii fost pără- 
site chiar de membrii ei. 

Alţi autori ca Malinin din Tilis (4876), Malassez 

(1879), Morache (1380), Taylor, Dragendorit, Hoitmann, 
Vibert (1901), s'ati declarat de asemenea contra posi- 

bilităţei de a afirma presența sângelui omenesc după 
diametrele globulelor, admițând cel mult. distingerea, 
prin acestă metodă, a sângelui de mamifere «de acela 
al oviparelor, reptilelor şi pescilor. 

Pentru a scurta acest istorie prin care a trecut 

determinarea originei sângelui şi pentru a arăta în, 
acelaşi timp până unde permitea sciința experților ca 
să meârgă cu afirmaţiunea lor, credem că e destul să 

reproducem aci conclusiunile de cari se servea cea 
mai mare parte din actualii experţi: «cices/ sânge este 
de mamifer. El pote fi sânre de om,— însă în starea ac- 

tuală « sciânței este împosibil, după ce el sa uscat, de « 

distinge sângele «de om de arela ul celov-balte mumifere». 

Din acestă conclusiune se pote vedea mai întâiă cât 
era de greii de a stabili specia sângelui și al doilea în 
ce posiţie grea se găseati experţii față de justiţie, care 
le cerea avisul lor și prin urmare de ce valore se mai 
bucura raportele lor. Astădi însă acestă problemă, care 
cra o enigmă sati o cestiune ce părea că iese din do- 
meniul posibilităţei, este resolvată intrun mod aprâpe 
matematic. Prin resolvarea ei sa ajuns nu numai de 
a distinge sângele omului de a celov-l'alte animale, 
dar se pute determina cu precisiune specia fie-cărui 
sânge, în parte. Ea va face,— după cum dice Prof. St.
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Minovici,— epocă în sciinţă și este cu drept cuvint sa- lutată cu admiraţiune nu numaj de mediurile sciinți- fice, dar și de cele judiciare şi de tot publicul luminat, care p6te din noă să aprecieze cât de mari sunt avan- tagele aduse de sciință, binelui umanităței. Pe când diferiţi savanţi se ocupati ca pe tărâmul fisic, chimic, histologic, să, resolve chestia origine! sân- gelui, bacteriologia, mat fericită, isbuti întrun mod în- tâmplător, prin mijlGcele ei de investigaţie de ao vesolva. Meritul se cuvine pe de o parte d-luj Dr. Uhlenhuth, medic de batalion Și asistent al Institutuluj de Higienă din Greifswald de sub direcţiunea Prof. Lăffler, iar pe de altă parte d-lor Yassermann şi Schiiltze din Insti- tutul bâlelor infecţiâse din Berlin, cari, cu toţii în ace- „ai an (1900) găsiră metâdele de diferenţiare a sângelui. Cercetările bacteriologice care au servit la des- coperirea acestei metode sunt basate pe lucrările lui Bordet şi Tehistorich relative la serurile precipitante. In 1899 descoperiră, că serul animalelor imunisate se bu- cură de proprietatea de a aglutina hematiile Și că acest ser, amestecat mai mult timp cu serul: sângelui ce a produs imunisarea, el precipită după cât-wa timp cu acesta, pe când cu serul unui animal ne imunisat nu produce nici o turburare. Pentru a explica acest feno- men Sa emis mai multe teorii printre care presenţa | in serul sângelui a unor anumite principiuri alhumi- noide. Proprietatea ce o capătă serul unui anima] de a reacţiona prin precipitare în presenţa, serului sânge- lui cu care el a, fost injectat se manifestă de asemenea şi în presenţa altor albuminoide. Acest lucru fu punctul de plecare ce a servit D-lui UAlenhath de a stabili noua, metodă de diagnosticare a, speciei sângelui. D-sa căutând a stabili cum sar putea deosebi între ele albuşurile diferitelor ouă de paseri, găsi cu acâstă ocasiune soluţia de a distinge sângele diferitelor specii de animale. Ast- fel constată că serul epurilor cărora, le injectase de mai multe ori în cavitatea peritondlă albuș de ou de găină,
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producea, amestecat. cu o soluţie slabă din acest albuş 

un precipitat, pe când, din contră, acelaș ser nu arca 

nici o acţiune asupra altor soluţiuni de albumină ce 

nu proveneaii din ouăle de găină. Repetând experienţa 
"cu sânge de om, boii, cal, porc, etc, stabili de asemenea 

că serul ast-fel obţinut nu producea precipitat decăt în 
contact cu o soluţiune de sânge de om, boi, ete. De 

aci: conclusiunea că acestă reacțiune e specifică. Acestă 
reacțiune este forie delicată și depinde în mare parte 
de anumite condițiuni pentru a se produce. In acesta 

constă tot secretul ei şi numai ast-fei ne putem esplica 
insuccesul acelora care aii făcut reserve in ceea ce 
privesce acestă?nou& metodă. Acestă reacțiune se reduce 

Ja următârele 2 operaţiuni: ]. Prepararea sevului şi al 
II-lea: Obţinerea reacţiunei. 

I. Prepararea serului coprinde: a) -Alererea emi- 

malelor, b) Technica obținerei sângelui de om şi de ani- 

mule, €) Injectarea animalelor, d) Sacrificarea lor. 

a) Alegerea animalelor. Animalele de care nc ser- 

vim pentru obținerea serului sunt epuri de casă. Acâsta 
pentru următârele 3 motive: 1) Costul lor, care e forte 
mic în raport cu a celor alte animale avend în vedere 
bine înţeles, marele număr de animale necesare pre- 
parărei serului ; 2) Din causă că nu putem a dispune 
de o cantitate mare de sânge omenesc pentru a expe- 
rimenta cu animale mai mari și 3) De multe ori cu 

cele alte animale obţinem un ser puţin eficace. 
U) Obţinerea sângelui de om şi de diferite animale. 

In ceea ce privesce obținerea sângelui de om, re- 

producem aci tehnica întrebuințată de însuşi autorul 

acestei metode în clinica obstreticală din Greiswald. 
Indată ce capul copilului apare, se întinde sub femec, 
de la genunchi până sub basen cerecfuri sterilizate. 
Se tae cordonul ombelical al noului născut, şi se com- 

primă extremitatea placentară a lui, medicul având 
in mâini mânuşi de cauciuc ce aii fost fierte. Luând 

în urmă un mare cilindru de sticlă sterilizat a cărei
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extremilate superidră a fost trecută prin flacăre in- 
troduce cu precauţiune cordonul ombelical. După aceea 
comprimăm cu mâna uterul și extragem ast-fel ceca-ce 
era posibil din sângele ce conţinea placenta. Compri- 
măm în fine şi cordonul pentru a seste şi sângele 
ce el conţine şi în urmă astupăm cilindrul cu un tam- 
pon de vată trecut prin fiacăre; cu acest mod obţinem 
de la fie-care nascere, 20, 3U cec. -de sânge. Se mai 
pote obține sângele de om şi prin alte procedee. Ast- 
fel: putem prin venesecţie, puncţiunea vre unei vene 
saii prin ajutorul ventuselor scarificate. Cum însă e 
greu de a se lăsa cine-va de a i se lua sânge afară 
de casurile impuse de vr'o bâlă, e evident că primul 
procedeu, acela de a-l obţine de la o femec în timpul 
tacerei e mai recomandat. Uni autori ati propus între- 
buinţarea sângelui de la cadavre (Zimie) pentru a in- 
jecta animalele. Acesta nu ar 'constitui o pedică mai 
ales dacă se are in vedere sterilizarea lui. 

Pentru obţinerea sângelui de la cele-alte animale 
întrebuințăm următârele metode. Se întroduce un trocar 
in vena jugulară a animalului, după ce am făcut'o să 
se umfie aplicând o legătură de jur împrejurul gâtului 
mai jos de locul unde voim a face puncţia. Se pâte 
obține sânge sterilizat și de la abatorii în timpul 
tăerei animalelor, în eprubete aseptice având 60 c.m. 
lungime și 6 c.m. diametru. După separarea serului îl 
extragem prin ajutorul unor pipete de 30 cc. sterilizate 
şi le punem în eprubete de asemenea curale pe care 
le 'conservăm în ghâţă. Se obţine ast-fel 200 — 200 ec. 
de serum, cantitate îndestulătâre pentru a, face un mare 
număr de injecţiuni. 

Când voim să obținem. sânge de la păsări ca: 
găină, porumbel etc. se recomandă de a se tăia o 
arteră a aripei, după ce mai întâi i sa smuls penele și 
după ce pielea a fost bine ştevsă cu alcool şi eter. 
Sângele este de asemenea adunat întrun vas steri- 
lizat.
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c) Injectarea animalelor. După ce am obţinut ast- 
fel serul necesar începem injectarea animalelor. Aci se 
naște întrebarea. Ce injecție lrebuc să facem ? Sub-cu- 

tanată? Intra-peritonială ? sati intra-vendsă ? Tote aceste 
mijloce pot fi întrebuințate însă autorul recomandă. 
pe cea intra-peritonială de care sa servit mai tot d'a- 

una. Pentru acesta recomandă de a se injecta 10—20 cc. 
de ser sai sânge defibrinat la interval de 4—5 dile prin 
metoda intra-peritonială și de 5—10 cc. prin metoda 
intra-venosă, 

Injectarea intra-peritonială se face în modul umă- 
tor: un ajutor apucă cu mâna stângă iepurele de pi- 
ciorele de dinapoi şi îl ridică în sus, pe când cu mâna 
dreptă îl ţine de picidrele de dinainte ast-fel ca capul 
animalului să fie perpendicular în jos. Prin acestă po- 
siţie facem ca, intestinele să cadă în jos către partea 
superidră a, cavităţei abdominale. Abdomenul ahimalu- 
lui ţinut ast-fel vertical, e întors către cel care îl in- 

jecteză. Operatorul alege locul unde trebue a face in- 
jecţia, îi tunde părul cu forfeca trecută prin foc. După 
aceea făcând o mică cută, tac pielea pe o suprafaţă 
cât un bob de linte lăsând ast-fel să se vacă muscula- 

tura. Se străpunge cu precauţiune prin acestă rană în 
cavitatea peritonială cu ajutorul unei canule şi adaptând 

un injector la extremitatea ei injectăm serul necesar, 
In urmă scotem canula şi acoperim rana cu colodiu 
Wasupra căreia punem puţină vată. 

„Aceste injecţiuni sunt în număr de 5 şi se fac la 
intervale: de 10 zile. Cantitatea de ser sati sânge defi- 
brinat pe care o injectăm e de 10 ec: după 5injecţiuni 

animalul, pote să ne dea un ser eficace. 
Injectarea intra-vensă se face după procedeul 

obicinuit în vena urechei, avend grijă ca nu cum-va 
aerul să pătrundă în ca. După ce canula a fost scesă, 
hemoragia care ar putea să se producă e oprilă com- 
primând.cu unghia sati tamponând-o cu vată. | 

Câte odată emoragia e atât de abondentă în cât
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torsiunea venei se impune. Prin acâstă injecție intva- vendsă se constată că animalul de şi era, complect să- „nătos înainte de a-l injecta, după injecție se observă, adesea o gravă dispnee, o slăbiciune 'de natură para- litică, diaree și incontinenţă de urină. Sub influenţa, acestor simptome, animalele pot, după origina serului, să moră imediat sau după, câte-va ore. | 
I, necesar de a injecta de odată 5—6 animale cu " fie-care speţă pe sânge. Pentru a stabili momentul când epurii dati un ser eficace, e necesar de a examina la intervale determinate sângele lor pentru a ne con- vinge de conţinutul săi în precipitină. Acest moment apare după cum dice autorul la, unii prea de vreme la alții prea târziă, iar la unit chiar de loc. Inainte de a face a S-a injecțiune se recomandă de a lua, o probă de sânge şi acesta în timpul când corpul animalului este la apogeul formărei precipilaţiei. Acest apogeti e atins la 5—6 dile după ultima injecţiune; până la 8 —14 dile serum scos din animal e încă bun, pentru a perde în urmă eficacitatea sa, ccea-ce se întîmplă după 4 săptiimăni. lxtragerea sângelui se face din vena de la, ureche. Pentru acesta se acoperă urechea epurelui la bază cu vată înmuiată în apă ferbinte pentru a pro- duce o congestie a ei sati se obţine acesta lovind Ușor: cu forfeca peste ureche. Cânq venele sunt bine pline cu sânge, se tac epidermul pe o mică suprafaţă, pu- nend ast-fel vena, în evidenţă. 

Se secționeză vena şi sângele care se scurge e adunat în mici eprubete sterilizate în cantitate de câte 5 cc. După ce serul sa separat în urma cuagulărei sân- gelui, il revărsăm în alte vase în cantitate de 1—2 cc. și le astupăm. Dacă acum unei soluţiuni homologe de sânge incolor ce sa obținut din sânge uscat, diluat into soluţiune de sare, adăogăm acest ser și se va produce reacţiunea cunoscută, atunci. acest ser pote fi considerat ca bun. 
() Sacrificarea animalelor. — După ce ast-fel ne-am
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convins că serul sângelui de la animalele injectate e 
bun, atunci procedăm la sacrificarea lor. Sacrificarea 

se face după ce ele ati fost profunul cloroformisate. Ani- 
malul ce întins pe masă și-l fricţionăm pe piept şi ab- 
domen cu alcool pentru a evita intecţiunea sângelui 
prin păr. După ce am făcut o incisie longitudinală pe 
mijlocul toracelui şi a abdomenului, disecăm pielea după 
torace și în urmă ridicăm și plastronul costo-sternal pe 

care îl dăm în sus. Prin acest mijloc deschidendu-se 
cavitatea toracică, se observă cum inima mai hate. Când 

aceste bătăi sunt aprope să înceteze se deschide inima, 

„lăsând ca, sângele să curgă, [ic întrun vas sterilisat, fie 

în cavitatea toracică de unde este scos apoi cu 0 pi- 

petă ce are un orificii mai mare şi versat în vase era- 
date.. In general se recrut6ză prin acest procedeii ca 

710— 80 cc. de singe pe care îl lăsăm 24 ore la o tem- 
peratură de 10—15% și care ne pote furniza în urmă 
10—15 cc. de serum. Acest ser este filtrat şi conservat 

în nişte eprubete mici. 
II. Obţinerea reacţiunei. -- După ce serum u fost 

obținut procedăm la efectuarea reacţiunei. Pentru acesta 
se prepară soluţiuni apose cu diferite specii de sânge, 
avend un grad de concentrare” de 'hooo pentru solu- 
țiune . clorosodică, 0,310; adică până ce soluţiunile ati o 
culdre uşor gălbue; filtrăm sai decantăm după tre- 
buinţă și după ce am pus aprope 2 cec. intro eprubetă, 
adăogăm cu ajutorul unui tub capilar 7—10 picătură 
din serul obţinut. Sensibilitatea acestei reacţiuni e ast- 
fel că adesca-ori reușesce și cu 3 picătuli. Pontru că 

nu dispunem tot-dauna de o mare cantitate de singe 
sai că pote c prea mică, se recomandă de a face so- 
Juţiunea petei saii a sângelui în eprubete de cele mici. 

In câte-va minute se produce ast-fel o turburare 
în soluţiunea de sânge de aceeași speţă cu care am in- 
jectat animalul, pe când în cele-Yalte eprubete nu se 
produce nimic, licidele rămânend limpedi. | 

Pentru a vedea mai bine modul de constatare al
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acestei reacţiuni, reproducem aci din interesanta bro- 
şură a D-lor Uhlenhuth şi Beume» :) următârele obser- 
vaţiuni: | 

]. Indată după adăogarea unti-serului sai cel muult 
după ? minule, reacţiunea trebue să incepe, mai întâi 
printr'o tuvburelă nebulisă câtre Punlul eprubetei. Acest 
început. de tuvbuvtlă se observă mai bine la lumina «dilei 
sait la aceea a luminei artificiale, înterpunând între lu- 
lumină și eprubeti o suprafaţă negră (hârtie negră). 

2. In cuvsul primelor 5 minule turburdla trebue « se 
transforma într'o turburelă grdsă, ROrOsă, pe care ori și 
ce profan, pute chiar să 0 recunjscă imediut, ast-fel că 
n mai este îndoială ci reacţiunea sa produs acolo. 
3. După 10 minute acestă Lurburelă este înlocuită cu 

an deposit deschis. 
1. Turburările ce ar pulea să se producă mai târzii, 

dupit te oră sati chiar și dupe 1—94 ore, nu trolue să 
fie considerate in practică ca o reacțiune valalbilii.  heuc- 
[iunea trelue să fie considerată după cel mult 20 minute. * 

5. heacțiunea trelue sii se facă la temperatura cu- 
merei în modul și. în timpul arătal. 

6. Controlurile care treltesc tol-'auna [iicute și cure 
„Se preparii cu sânge uscat de diferite specii trebue afară 

de soluțiunile de sânge homolog a fi absolut limpede în! 
comparaţie cu speța sângelui «de stuliat atât la hunina 
dilei cât și la acea artificială. 

7. Trebue (ot-lb'aunu a face un control cu soluțiunile 
de sânge «de epure precum de asemena și ru solufiuni sim- 
ple fiziologice. | ' 

Acestă reacțiune este una din cele mai sensibile 
şi se pote prin ea de a se preciza, speța sângelui chiar 
când nu dispunem de cât de o f&rte mică cantitate de 
sânge. 

la se produce cu sânge atât prospăt cât şi uscat 
ce pote avea o vechime de căți-va ani, de asemenea 

  

1) Zeitserilt fiir Medizinalbeamte, 1903.
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ea, v&usește şi cu sângele intrat în putrefacție sai in- 
Călzit până la o temperatură de 150 grade centigrade 
cu condiţiune ca principiurile albuminoide să nu fie 
complect alterate. 

Ast-fel fiind lucrurile vedem că, şi acesta a doua 
problemă a sângelui adică a determinărei originei care a, 

„dat atât de mult de lucru diferiților cercetătorii este com- 
plect resolvată şi expertul pâte a r&spunde azi întrun 
mod positiv la întrebarea pusă de justiţie, dacă pata 
de sânge este saii nu ficută cu sânge de om. Găsirea 
acestei melâde de diagnosticarea speciei sângelui a dat 
naștere la numerâse critici din cause greutăţei pe care 
diferiţi experimentatori o întâmpina cu prepararea se- 
rului. Odată ce sa obținut un bun ser suntem siguri de 
reacțiune. 

Azi am putea zice că acestă dilicultate a obţinerci 
serului este cu totul înlăturată. Acest ser se găsesce 
preparat gala în comerţ și chiar guvernul Prusian a 
pus la disposiția descoperitorilor acestei metode sumele 
necesare pentru prepararea lui. Costul unci fiole ce con- 
ține 1--2 ce. de ser costa aprâpe 5 Iei în cât suntem 
azi scutiţi Şi de al mai prepara. 

Metoda Hugo Marx şi Ernst Ehrnrooth 
pentru diagnosticarea sângelui de om de a 

celor-l'alte mamifere !) 

Principiul acestei metode se baseză pe deosebirea 
observată la: microscop a activităţei hemologe sati he- 
terologe a serului aşupra sângelui omenesc prospăt. 
Ast-tel globulele de sânge omenesc se vor aglutina re- 
pede în presenţa unui ser străin în așa chip încât glo- 
bulele se turtesc imediat după adăogarea, serului si for- 
meză un conglomerat în care nu se mai cunâşte de 

1) Miinerhener Mediz.  Woiheusrh. pag. 29%, No. 7 și 16, 190%.
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loc globulele de sânge. Dacă serul străin ce se adaogă 
e mai puţin concentrat şi de dată veche, aglulinavea, se 
face puţin mai încet. Din contră dacă unui preparat de 
sânge omenesc adăogăm ser tot de om, globulele de 
sânge stai una Jânsă alta, bine distincte și nu conglo- 
merate. 

Technica acestei metode e următorea: 
Se ia o porţiune din pata, de singe care se gă- 

sesce pe diferite obiecte și se pune intr'o soluțiune “de 
0,6% sare. Gradul de concentrare al. soluției trebue să 
mergă până acolo în cât să obţinem un licid de o cu- 
lore brună, până la roș-hrun- -negru. Din acestă soluțiune 
punem 0 picătură pe o lamă, apoi cu un ac trecut prin - 
foc ne înţepăm la un deget şi scâtem puţin sânge pe 
care îl amestecăm cu cel. de pe lamă, agitându-l vo 
»—6 secunde cu o baghetă. In urmă acoperim prepa- 
ratul cu o lamelă si îl observăm la Microscop, în timp 
de 15 minute. 

Cu cât sângele heterolog a fost mai prospăt și cu 
cât soluţia a fost mai concentrată cu. atât mai repede 
se face reacţiunea. 

In loc de a acoperi imediat preparatul cu lamelă 
putem să-l întindem după 2-—3 minute pe lamă, îl lăsăm 
să so usuce. și in acest mod se obţin preparate demon- 
strative fiumose şi durabile. 

Prin acâstă metodă aglutinarea provocată prin 
serul heterolog ce în tot-d'auna însoţită de hemoliză 
(descompunerea progresivă și disolvarea globulelor de 
sânge) pe când la conglomerarea provocată prin ser 
homolog, eritrocitele rămân până la slă sit, fie-care, 
vizibile, bine conserv ate și colorate. 

Procedeul V: Biff. 

„De curând (1904), D-l V. Biffi publică în Buletinul 
Academiei naţionale de medicină din Limo (America) 
un nou procedeii de a distinge sângele unui om, de
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sângele unui alt om, bazat pe hemoaglutininile sâu- 
gelui omenesc. 

„Autorul de mai sus a constatat că puterea agluti- 
nantă a unui scrum este în raport invers cu cupaci- 
tatea aglutinaţiunci globulelor sale: cu alte cuvinte, nu 
sc pote găsi de cât cu multă greutate un serum capa- 
bil de a aglutina globulele unui om al cărui serum este 
dotat cu o putere aglutinantă considerabilă. 

Acest fapt ne explică că aglutinarea nu se pote 
produce la un om sănătos, când serum și globulele at 
fost extrase simullaneii pentru că capacitatea unuia (sc- 
rum) pentru a aglutina şi capacitatea celui alt (globu- 
lelor) pentru a se lăsa să fie aglutinate sunt în raport 
invers. Din contră dacă la, aceeaș persână sănătosă 
globulele şi serum sunt luate la epoci diferite se intâm- 
plă câte odată o ușdră aglutinare în urma modifica- 

țiunilor hematologice ce aii putut să se producă în acest 
interval. (De aceeu autorul cere ca sângele de. exami- 
nat (pala) şi sângele reactiv să fie extrase în acelaş 
timp pentru că dacă provine din epocă diferita sângele 
reactiv pote să fie dobândit aglutinine care să lucreze 
asupra sângelui acelciaș pers6ne). 

Acest noii mijloc p6te găsi în medicina legală o 
aplicare practică când e vorba de a determina dacă o 
pată de sânge aparţine unui individ bănuit ca autor. 
Pentru acâsta, se procedeză ast-fel: se extrage cu mij- 
l6cele ce sunt în uz în medicina legală globulele roșii 
de sânge de pe pată; dacă serum individului incriminat 
aglutin6ză aceste globule putem [i sigur cu acâstă pată 
de singe nu provine de la el. 

Acestă metodă fiind în studiă si ne > căpătând incă 
sancţiunea diferiților medici legişti ca o metodă sieură 
de întrebuințat nu facem de cât a o menţiona.



Caracterele distinctive ale petelor asemănătore 
celor de sânge 

In. ordinea fvequenţei Şi a asemănărei lor cu cele de sânge avem: 1. Petele cu excremente de purici, pădu-. 
chă, ploșnițe și muște; 2. Petele de rugină Și 3. Petele prn- 
duse «de sucurile «diferitelor veretale. 

|. «) Petele de purici şi păduchi. Aceste pete prin aspectul, forma lor aprâpe rotundă sati puțin ovalare, 
prin numărul lor câte-odată, mare, prin mărimea 1—3"p, și prin felul disposiţiei lor pe obiecte, ne indică de multe ori origina sati proveniența, punându-ne ast-fel în mă- sură de a le diferenţia de cele ale sângelui chiar ma- 
croscopiceşte. Afară de acesta dacă asemenea pele 
mici saă produs, întwun atentat sai crimă ele nu pu- 
tea avea, loc de cât în urma unei țâşnituri care dupe aspectul şi gruparea picăturilor ne-ar arăta, proveniența. Deja prin figurele de la pagina 337 am arătat forma Și gruparea picăturilor ceea-ce nu se găsesce la cele de purici sati păduchi. Ele sunț rotunde şi nu ată acea sati acele extremităţi ascuţite pe care le găsim la picăturile produse în urma, țâşniturei. Afară de acesta numai găsirea unui grup fârte mic de 2—3 ar 
putea să nc ingreueze diagnosticarea, însă, si atunci 
să naște. întrebarea ce importanţă, medico-legală aşa 
de mare am putea să le dăm pentru a formula nisce 
conclusiuni acuzătâre. Când ele sunt r&spândite de 
exemplu pe totă suprafața unei cămăși şi abundă în- 
îrun mod considerabil atunci nu mat stăm la îndoială 
de proveniența lor (cum de exemplu găsim la unii 
Smeni din stratul de jos). 

Aceste pete ocupă adesea faţa, internă a cămăşei 
sau pantalonilor și mai ales pe lângă diferite crețuri 
ale acestor rufe unde de obicei se ascund aceste insecle. 
Colorea lor e de un roșu mai inchis şi Dat mai mult 
în brun. Suprafaţa petelor e presărată adesea ori de un 

71760 
27
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deposit fin eranulos de materie colorantă, aspect care 
nu-l găsim la petele făcute cu sângele obisnuit. Părti- 
celele aceste răzuite de pe, suprataţa petei, şi puse în 
apă se disolva numai de cât și O coloreză frumos. Acest 
licid examinat la spectroscop se comporta ca, şi sângele 
normal dând cele 2 bande ale hemoglobinei, ceva mat 
mult prin reacţiunea lui Teichmann obținem chiar eris- 
talele de: hemină. | 

Dupe Ch. Robin părticele din aceste pete exami- 
nate la microscop se presintă compuse dintr'o materie 
omogenă, amorfă, incoloră, transparentă, umilată, apoi 
disociate sati disolvată în apă ele ţin anglobate granu- 
laţiunile colorante ale acestor părticele. Aceste granu- 
laţiuni colorante formeză cea mai mare parte din ma- 
teria acestor pete și ai o colâre brună, gălbue, iar 
altele ai un reflex verzui sai roşu pronunţat. 'Tote 
aceste granulațiuni vefiecteză fârte multă lumină, sunt 
torte strălucilore Ja centru și închise pe mărgini ca și 
corpusculi de grăsime. Ca şi aceste din urmă sunt înso- 
lubile în acid acetic şi se disolvă tâte în alcool cald și 
eter. Ele sunt însoţite de căte-va cristale mici sub formă 
de ace scurte a căror composiţie nu e încă deter- 
minală. 

Unii autori (Vibert) zic că aă văzut isolate în aceste 
pete ezaminale la microscop şi globule roşii de sânge. 
Acest fapt il pune pe socotăla unci mici hemoragii ce 
sa produs în timpul înţepărei puricelui. 

U) Petele de ploşniță sunt puţin mai mari, iar ca 
culore se. asemănă cu a celor de mai sus. Când aceste 
pete uit fost găsite pe vr'un zid și e vorba de vio crimă 
atunci ele pot da naștere la bănueli, putând fi luate 
drept stropituri cu sânge adevărat. Presenţa insă a in- 
suşi acestor insecte in acea casă și găsirea şi a altor 
pete asemănătâre în apropierea lor pâte până la un 
examen microscopic da-ă va mai necesita, să ne facem 
o convingere de origina lor. Prin examenul microsco-
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pic reusim forte ușor de a le diferenţia de ale sânge- lui normal. 
Aceste pete studiate de asemenea de Ch. Robin se presintă la microscop formate din nisce mici picături uscate al căror volum variază de la 1—10 v. Ele sunt sferice sati ovoide şi de un roşu brun, mai luminate la centru ca la periferie. Ele sunt așezate în grupe sati isolate. Aceste corpuscule sunt însoțite de cristale în tormă de lame rombice isolate sati reunite în grupe. Unele tind a lua o formă prismatică ; iar altele ati forma unor ace isolate sati unite în fascicole. Aceste cristale nu le întâlnim nici intr'o altă pată de cât în cele de ploșniţă. Pentru a examina aceste pete la mi- croscop le lăsăm mai întâi să stea câte-va ore într'o soluție de sulfat de sodă, pentru a, putea să se înmoe şi a se desface tote aceste corpuscule ce constitue aceste escremente. Când aceste pete aii fost raclate de pe vrun tapet saii perete, atunci să se aibe în vedere că pote să fie amestecate cu diferite Substanțe minerale ce apar- țin zugrăvelei, 

c) Petele de muscă. Aceste pete pe lângă că le gă- sim forte rar apoi sunt și uşor de diagnosticat. Elo iai naștere în urma strivirei acestor insecte. Căutând de a face examenul microscopie al unei asemenea pete, nu. găsim nici unul din elementele sângelui, de asemenea nici una din reacțiunile întrebuințate la sânge nu le putem obţine cu elc, 
II. Petele de rugină. Acestea le găsim adesea pe diferite obiecte de fer saii oţel, fie singure, fie asociate cu cele de sânge. In primul cas de şi ele sunt puţin asemănătâre celor de sânge cu tâte acestea, diagnosti- carea lor e mai uşră din cauza mijlocelor sigure de care dispunem. Aspectul și colsrea lor faca fi deosebite la prima vedere de o persână exersată cu examenul sângelui. Ele sunt adesea, lipăite de colârea, Și luciul pe care îl a petele de sânge când se usucă pe v”un corp
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impermiabil. Ele sunt adesea mate şi aspre pe su- 
prafaţă. 

Când încălzim o asemenea pată dV'asupra unui bec, 
ca, persistă, pe când cele de sânge se crapă în diferite 
direcţiuni şi se coscoveşte. Căutând insă de a le dife- 
renţia prin mijlâcele chimice ajungem la vesultate mai 
convingătore. 

Dacă. răzuim mici fragmente de pe o pată presu- 
pusă de rugină şi le punem în apă sati potasă, ele 
nu se disolvă, pe când din contra dacă le punem în 
acid cloridric ele se disolvă făcând ca lichidul să se co- 
loveze în galben. Răzuirea acestor pete de rugină se 
recomandă de a se face cu un obiect nemetalic, cum 
e o bucăţică de lemn sati sticlă, Acestă reacțiune se obţine . 
forte bine servindu-ne de placa de porțelan cu mai multe 
compartimente representată în fig. 177, 10, 11, care fiind 

"albă diferite precipitate pot fi mai bine observate. Pen- 
tru acâsta se pune în câte-va compartimente ale aces- 
tei plăci de porțelan mai multe părticele din pulberea 
răzuită de pe pata presupusă de rugină. Dupe aceca 
adăogăm câte o picătură de acid cloridric peste fiie- 
care şi dupe obţinerea precipitatului galben care apare 
instantane, adăogăm 2-3 picături de apă; în. fine dacă 
adăogăm acum unul din reactivii sărurilor de fer ob- 
ținem: i) dacă adăogăm lerocianurul de Potasium un 
precipitat albastru numit albastru de Prusia şi care e 
solubil în acid oxalic şi 2) dacă adăogăm 'Tanin obţi- 
nem un precipitat negru. 

Din contra o pată de sânge curat, aşezată pe fer 
saii oțel nu se îngălbeneşte cu acidul eloridrie nici nu 
dispare. 

Cazul devine mai greii când petele de sânge sunt 
asociate cu cele de rugină. In acest cas albumina și 
materia lui colorantă combinându-se intim cu rugina, 

face ca sângele să perdă tâte proprietăţile ce-l carac- 
terizeză. Acest lucru se întâmplă când instrumentul pă- 
tat. de sânge a stat cât-va timp la umezeală. Porţiuni
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răzuite de pe asemenea pete de și conţine sânge nu 
mai vor să se disolve în apă, şi ceca-ce mai ce de ob- 
servat e că nici cele alte reacţiunii ca. cristalele de he- 
mină, sati spectroscopia nu mai daii nici un resultat 
positiv. Cât timp albumina dintr'o asemenea pată nu 
rămâne liberă, nu putem obține nici reacţiunea bio- 
logică a lui Uhlenhuth. | 
i In acest cas însă putem formula următore con- 
clusiune: 

-De și pata în asemenea cusuri nu ne-a permis diag- 
noSticarea sângelui, cu tote acestea nu pulem negu că eu 
nu a [ust [făcută cu sânge. 

In casurile acestea se recomandă de a căuta să 
tratăm părticele dintro asemenga, pată cu o soluţiune 
alcalină şi a căuta în urmă de a obţine hematina pe 
care cu ajutorul spectroscopului o putem recunâste. 
Vezi spectrul hematinci pag. 337. 

Când cantitatea de sânge ce se allă pe o lamă 
de cuţit e mai mare și grâsă în câta putut să formeze 
vrun chiag, sai în momentul când a fost depusă pe 
cuţit el era deja ruginit, atunci putem avea speranță, 
că sângele nu a fost transformat tot în rugină şi în 
casul acesta pe lângă alte caractere ale sângelui şi ol- 
ținerea diferitelor reacţiuni, mai putem găsi chiar glo- 
bule roşii dupe cum a, găsit unii autori (Robin). 

Când pata are o vechime de 3-8 zile avem spe- 
ranța de a găsi. câte-va din globulele sângelui pentru 
că el cuagulându-se chiagul fibrinos se separă cu lotul 
de globulele roşii. 

Iată, pentru ce trebue atrasă atenţiunea tutulor au- 
torităţilor Judiciare și Poliţieneşti că în casurile când 
corpurile de delicte sunt de fer sai oțel şi ati pe ele 
pete de sânge care trebuesc examinate, să le trimâtă cât 
mai curând expertului dacă: voesc a avea vrun resul- 
tat satisfăcător. Nu adesea ori asemenea, corpuri de 
delict fac câte 3—4 săptămâni, câte o dată și mai mult 
până să ajungă în mâna, espertului. In ceea-ce ne pri-
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vește au intervenit de mai multe ori .pe lingă Onor. 
Parchet de a pune în vedere d-lor Comisari de Poliţie 
de a transmite aceste corpuri cât mai repede, totuşi 
insă conţinutul acestor interveniri este în curând uitat 
în cât suntem nevoiţi de a-l repeta aprâpe de 3—4 ori 
pe an. 

III. Petele produse de sucurile diferitelor vegetale, 
d) Petele de vişine, cocăze, smeură, etc. Printie 

aceste pete cele de vișine, coriizi, smeură, etc. ocupă 
primul loc. De. şi prin caracterele lor esteridre se 
asemănă cu cele de sânge, totusi in urma exame- 
nului microscopic, spectroscopic şi a celor alte reacţiuni 
ale sângelui, putem înlătura confusiunea. Cu ocasia exa- 
menului microscopic se întâmplă une-ori să găsim din 
elementele celulare ale epidermului sati parenchimului 
fructci care le-a produs şi în casul acesta s stabili pro- 
venienţă. Nu e vâă că cu ecâstă ocasie să apelăm şi 
la vr'un botanist care să se confirme mai repede cărei 
specie aparţin acele celule. 
4) Petele de vin formâză pe pânză nişte pete 
aprope violacee care tratate cu un acid slab se colo- 
veză în roșu; iar când sunt tratate cu un alcalin se 
coloreză în albastru; acestă coldre albastră o iai din 
causa acţiunci asupra substanței colorante a săpunului 
sati a sodei întrebuințate la spălarea rufelor. 

c) Petele de z6mă de lămâe. Aceste pote aii o co- 
lore brună închisă, aprâpe negrici6să dupe cum ade- 
sea se întâmplă să le vedem pe cuțite în urma tăerei 
unei lămâi sati portocale. [le aii ca caracter că încăl- 
zite crapă şi se desfac în cruste; iar la o tempera- 
tură mai înaltă degajă vapori acizi, cari înroşese hârtia 
umedă de turnisol aşezată d'asupra lor. 

Pentru a, distinge diferitele pete produse de culo- 
rile vegetale, Profesorul Florence recomandă de a urma 
următârea tehnică. | 

Mai întâi cu ocasia resolvărei acestor pete 3 ches- 
“tiuni se pâte pune:
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|. Pata e fiicută cu singe sati cu colori cegetale ? 2. Pata nu e fărută de sânge ; este eu datorită culți- vrei culori veyetale ? 
3. Cu ce culdre e făcută Pate ? (Fără să ni se dea vio indicaţiune). 
Prima chestiune. Acestă chestiune este una din cele mai simple. Vom incerca mai întâi asupra unei părţi din pată, acțiunea, apei care disolvă uşor sângele. După aceea soluțiunea obținută este examinată la spectros- cop și după cum ca a dat sati nu spectrul sângelui, vom încerca cu câte-va picături da prepara cristale de hemină. Una sati alta din aceste 2 reacţiuni e deja suficient. Dacă nu am obținut nici un resultat, vom incerca cu o picătură de a obține un. miros de corn a”s calcinând'o pe o lamă de sticlă cu potasă caustică. Dacă nu obținem nici acum nimic, atunci putem să afirmăm că pata nu e fiicută cu singe. 
Cu aceste încercări nu am întrebuințat de cât 3- 4 picături din soluţiune. O nouă picătură va fi exa- minată la microscop: dacă pata e de natură vegetală, se pote să avem norocul de a, găsi grăunţi de amidon saii celule vegetale, etc. Vom încerca dacă ea e dato- rită substanţelor vegetale acţiunea clorului sai a aci- dului hipocloros care o decoloreză forte repede, sai ac- țiunea, amoniacului care o limpezezte numai de cât pre- cum și a celor-l-alţi reactivi arătaţi mai jos. 
A doua chestiune. Pata este ca, datorită cutărei culori vegetale? Şi aci problema e uşor de resolvaţ: Vom începe prin comparare tăcând pe acelaş obiect sati pe unul identic pete cu zema fructelor bănuite (cum de ex. cu cireşi, prune, lămâie, etc. in cas când bănuim că cu ele aii fost făcute). Vom lăsa dupe accea petele expuse la aer şi lumină și procedăm în urmă la oxa- minarea lor sevvindu-ne mai întâi de următorii veac- tivi și în ordinea următăre: apă clor, acid hipocloros, amoniac, sodă caustică, acid cloridric, perelorur de fer (în soluţiune sati pe pată) proto-clorur de staniu, acid
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citric, soluțiune de părţi egale de sare de staniu, apă 
şi acid cloridric, apă de săpun. 

Dacă acum reacţiunile făcute asupra petei a cărei 
natură voim să o determinăm, corespunde întocmai cu 
acelea asupra vre-uneca din petele făcute de noi atunci 
suntem în drept de a conchide la originea ci. 

A treia chestiune. — Când nu ni se dă nici o in- 
dicaţiune asupra petei, procedăm ast-fel: 

1) Incercăm reacţiunile caracteristice ale sângelui; 
2) Căutarea albuminei; 3) Incercarea acţiunei apei sati 
a apei alcoolizate; 4) Examenul spectroscopie si mi- 
croscopic al licidului; 5) Incercarea asupra licidului ob- 
ținut, precum şi asupra petei a reactivilor de mai sus. : 
Mai *nainte de a încerca al cincilea procedeii, vom 

căuta dea ne informa cam'în ce epocă a anului a fost 
făcută pata, precum şi care ar fi putut fi fructele cu 
care să se producă, pentru ca să putem face cu cele 
alte de comparare. 

lată câte-va din reacţiunile dobândite cu agenţii 

citați mai sus: 

Apu sau apa alcoolizată ne arată presenţa sati ab- 

sența principiilor r&şinoşi. Câte o dată mirosul e destul 
de caracteristic pentru a-i descoperi (opium). 

Apă elorurată. Decolorarea colorilor vegetale întrun 
timp mai mult saii mai puţin scurt. 

Acidul hipocloros. Decolorarea mai repede. 
„Amoniac. Tâte culorile din scria cianică (cu un ton 

albastru : cireşi negre, mure, violete, prune, soc), devin 

numai de cât verdi. Cele datorite culorilor din seria 
xantică (tomate, etc.), se schimbă puţin ; cele de aloes, 
devin brune; de rubarbă roșii; de curcuma, roşu-brun; 

petele de coccinela devin roșii-violacec, licârea se co- 
lorâză ca carminu. 

Soda causticii produce în general reacțiuni identice, 
cu rari excepţiuni. 

Cu acidul clovidric petele cu culorile «lin seria cia- 
nică devin roşii sati roze; amoniacul le transformă în
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verdi. Cea mat mare parte din culorile albastre intro- 
buințate la colorit (albastru de Prusia, unilină, ete.), nu se schimbă prin acid eloridric. Cele din seria xantică (to- 
mate se schimbă puţin, sa se închid sati devin brune. 

Cu Pevclorurul de fer, culorile ce conţine tanin, 
devin negre sai verde murdar. Sucul de mac saii opiu, devine roșu ca sângele sai violaceă; multe din colori 
râmăân intacte. 

Cu Protoclorurul de Saniit, întrebuințat. in soluție, 
dă fenomene de colorațiune caracteristice sati precipi- 
tate, ale căror colori sunt de asemenea, specifice. Ast-tel 
cu taninul, precipitat alb; cu petele produse de extractul 
de castane, precipitat galben mai mult sai ma! puţin 
murdar; cu carmin, precipitat rosu. 

Reacţiunile diferiților alți reactivi, sc pete atisi în lucrarea : hecherehes chimigaues de Bolley.
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Petele de sânge 
  

1. Cararleve. fisire. 

r 

2, Caracl. chimice. 

3. Cararlere Ilisto- 

logire.     L 
Metoda Iugo Marx. 

1 
2 
3. Metoda Bifţi. 

. Căutarea, conservarea și localisarea petelor. 

. Descrierea: petelor. 
. Luarea petelor. 
„ Desemnarea saii lotografierea. 

. Impachetarea şi transportarea. 

Licid roșu aprins=artere 
> >  închis= vene 

unsuros, consistență se- 

mi-oleiosă, miros parti- 
cular, se închegă divi- 
zându-se în ser și cuagul. 
Examenul spectroscopic. 

„ Acţiunea apei. 
. Căutarea albuminci. 
. Dicroismul,. 
„ Acţiunea amoniacului. 
Acţ. acid. hipocloros. 

. Căutarea, azotului. 
Presenţa terului. 

. Fibrina. . 
. Reacţiunea lui Van- 
Deen. 

10. Reacţiunea lui Teich- 
mann. 

P
R
U
D
U
P
P
P
 

=
 

cs 

Ş ' globulelor roșii 
= » albe 
o 

Granulaţiuni. 
Reacţiunea Hugo Marx. 
Măsurarea globulelor. 

„ Rearțiunea lui Uhlenhul. 

1. Pete de purici, ploşnile, museii. 
2. Pele de rugină. 
3. Pete de originii. regelală.



CAP. ŢI] 

PETELE DE SPERMĂ 

  

Petele de spermă ea Şi cele ale sângelui după cum am vădut, nu at o mai puțină importanţă. In casurile de atentate la pudore, une-ori şi în crimele de omor complicate cu asemenea atentate, căutarea petelor de spermă se impune. 
Presenţa spermei pe diferite obiecte ca haine, par- „het, aşternut, etc., constitue una din probele cele mai sigure de săvârşirea unuj asemenea fapt incriminat. Existenţa spermei constitue în asemenea, casuri un ade- v&rat corp de delict. Spermatozoizii fiind un product testicular, resultă că atunci când îi găsim întro pată suspectă, putem afirma că ea conţine spermă și că prin urmare provine din căile genitale ale vre-unut bărbat; sai dacă ea provine din acelea, ale femeii, putem să afirmăm că ele at fost cu puţin mai înainte în contact cu cele bărbătesci și că ati primit licidul spermatic. 

Ca și la petele de sânge, vom urma aceleaşi regule pentru găsirea lor. In prima linie atenţiunea o vora avea asupra obiectelor de îmbrăcăminte ale victimei sati acusatului, în special cămașa, pantalonii sai fustele, care sunt de obicei obiectele ce vin mai repede în contact cu sperma, apoi asupra, batistelor, tulpanelor, prosâpelor ce ati putut servi Ja stergerea spermei și în fine asupra altor obiecte de prin casă ca scaune, “par- chet, asternut, ete.
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In ceasurile de omor unde bănuim că un atentat 
la pudore sa comis asupra victimei, căutarea spermei 
se va face asupra cadavrului. Căutarea se va face im- 
prejurul organelor genitale, ca: perii de la pubis, păr- 
țile interne ale câpselor, pe vulvă, în vagin şi chiarin 
uter, în casuri de autopsie. Acelaz examen se pote face 
și asupra acuzatului, coprindend glandul, propuţul, porii 
de la pubis, etc. 

Mai *'nainte de a întreprinde aceste cercetări, sun- 

tem nevoiţi de a cunâsce mai mult saii mai puţin as- 

pectul și modificările ce aceste pele încercă, pentru că 
o dată familiarizați cu ele, să putem să le diagnosticăm 
sati să le observăm. Cum acest examen pote avea loc 
puţin timp de le atentat sati din contra după un timp 
mai lung, vom ţine tot-dauna în vedere acest lucru. 

Aspectul lor depinde ca si a celor de sânge, de 
obiectul pe care se găsesc. In casurile când ati fost gă- 
site pe vr'o rufă, aceste pete ati o colore uşor cenușie, 

cu marginele bine limitate si mai închise către partea 
centrală de unde și compararea lor cu a hăvfilor ren- 

grafice, tăcute de unii autori. Formele rotunde, fusitorme 

sati ovale, ce sunt resultatul cădere! sub formă de pi- 

cături, nu sunt mai puţin gisite. Aceste din urmă ca 
mărime, sunt mai tot-d'auna: mai mici ca cele prin 

ştersături. 

Pata de spermă ce se află pe vro rufă și mai ales 
când a îmbibat țesătura, dă pânzei o consistenţă ca și 
când ar fi fost scrobită, făcând în acelaș timp ca în 
dreptul petei, pânza să . fie mai transparentă. Acesta 
constitue un caracter care pote diferenția petele de 
spermă de cele produse de mucus, puroi, etc. 

Când sperma se află pe vio stofă saii vr'un obiect. 
a cărui structură nu permite îmbibarea, cum de exemplu 

pe o haină părosă, pe catifea, lemn sai vrun metal, 
atunci ea capătă prin uscare un aspect strălucitor, si- 

defiii sati 'cu a unui obiect uns cu lac. Acest aspect a 
făcut pe unii autori de a le compara forte nemerit, cu
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substanța pe care v lasă melcul pe diferite obicete, când se târesce. 
In casurile când sperma a cădut pe perii pubisului atunci îi găsim alipiţi mai mulţi la un 

loc, fig. 195. In ceea-ce privosce exis- 
tența spermei în vagin sai în rect, 
nu avem nici un caracter care să 
ne pue pe cale de a o constata de 
cât, exămenul microscopic. In ori- 
ce cas aspectul, forma, dimensiunea, 
colGrea, gradul de uscăciune, con- 
sistenţa, mirosul,'ctc., variază după 
natura țesutului sai a substanţei pe 

  

, : Fig. 195. — Perii pubisului care se găsesc. Tote aceste caractere avâna pe et spermatozoizi 
și cristale. fisice, trebuesc căutate de către ex- (Beauregard și Gatippe) 

pert şi a le nota, când ele există. 

Examenul Medico-Legal al petelor de spermă 

Modul de examinare al acestor pete, e următorul: 
se începe mai întâiă descrierea și arătarea locului unde 
ele se găsesc. Dacă admitem că ele sunt situate pe 
vI”o cămașă, arătăm locul unde sunt aședate, adică 
dacă sunt: pe fața sati dosul cămăşei, dacă se gă- 
sesce pe partea de dinainte sau dinapoi a cămăşei și 
anume dacă corespunde nivelului organelor genitale, 
etc. Pe cămașa unui bărbat petele ocupă de obicoiii 
partea anterioră; cele ce le găsim pe pantaloni pot fi pe partea, interidră, câte o dată Şi pe cea externă la nivelul părței superidre a copselor. După aceea ară- 
tăm aspectul, mărimea, forma, coldrea, dacă sunt sa 
nu amestecate cu sânge, materii fecale, etc. Și în casu- rile că sunt mai multe le inconjurăm în câte un cere 
roşu sai albastru pe cele ce le voim a le supune exa- 
menului expertului, numerotându-le în acelaș timp sai 
notându-le cu literile- A, B, C, etc. | 

Distribuirea, petelor pe vrun pat ar putea să lu-



mineze pe un magistrat relativ la circumstanţele crimei, 
stabilind împreună cu alte indiciuri, vesistenţa victimei. 

De şi prin examenul exterior se pote une-ori diag-. 
nostica presența spermei pe un obiect ore-care, totuși 
examenul microscopic este singurul pe care trebue să 
bazăm conclusiunile n6stre. 

Inainte însă de a arăta procedeul operator, vom 
căuta de a da în resumat 6re-care date istologice ale 

“spermei, împrospătând ast-iel cunoştinţele câştigate deja 
anterior de către Domnii Studenţi şi care cu timpul a ati 
fost uitate. 

sperma ejuculată, nu este numai produsul secre- 
țiunci testiculare; ea este un amostec de licide secretate 
de vesiculele seminale, glandele prostatei, glandele lui 
Cooper si alte glande răspândite pe tracctul căilor semi- 
nale. Ea, este un licid neomogen, opaliii, incolor, destul 

de grâsă ca consistenţă, lipiciosă şi în care înctă mai 
AB multe insule albiciose. Mirosul ei e 

datorit unui alcaloid particular numit 
spermină, a cărei reacţie e alcalină. 

Părţile constituante ale sper- 
mei, acelea care îi dă calităţile sale 

lisiologice şi le caracter:zeză anato- 
miceşte, sunt invizibile cu ochiul 
liber ; trebue prin urmare a recurge 
la microscop, pentru a le determina 
presenţa. 

In acest licid înctă un fărte 
mare număr de spermatozoizi. sai 
filamentele seminale ce ai fost des- 
coperite la 1677 de Louis Ham. Li 
sunt formaţi dintr”o parte mai um- 
fată numită cap şi de un filament 

Fig. 16. —- Spermatozoizii, ascuţit numit cod. Capulare o formă omului fsehematici) A. Valu 
de faţă. B. Vădut de profil. . nistină a . i 1) Cai, 5 Sepmeatiei. caracteristică după cum e examinat 

mediar.; 3) seementul ă i Tă . prieten saemenl, de faţă sau profil. Vedut de profil, 
ment terminal. capul e turtit, piriform; v&dut de 

faţă e oval (fig. 196). După cap urmeză un segment 
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scurt şi de forma unui trunchi de con numit seg- ment intermediar, cave servă ca piesă de unire între cele două precedente. Câda, e un lung filament ce con- stitue sistemul motor al spermatozoidului. Aceste trei părți constitutive ale sale măssră : capul  u.. segmen- tul intermediar 6 n. Şi c6da 0,045. Proporția dintre cap şi c6dă e de ip. In total spermatozoidul are o lungime de 51 ». (Schweigger-Scidel). 
Sperma examinată prospătă (de curând ejaculată), se ved spermatozoizii cum se mișcă de vepede. Aceste mișcări, dacă preparatul e ferit de a se usca şi ţinut la o temperatură mijlocie de 175, se conservă mai multe ore. Durata vieţei lor este variabilă după mediu- vile unde se găsesc. Constatarea miscărei sati imobili- tăței lor e importantă de notat, pentru a determina epoca săvîrșirei actului. In mucusul vaginal ei trăese 12 ore şi chiar maj mult, în uter 36 ore; unii admit și 7—S dile. In aer liber Tourdes a constatat mișcări după 26 ore de la mârte la un spânzurat si 48 la un altul, Durata de 3 ore a fost admisă ca necesară pentru mi- grațiunea de la vulvă la uter. Aceste mişcări înceteză repede, îndată ce spermatoizii sunt aședaţi întrun mediu acid (în loc de unul alcalin după cum se găsesc în stare normală). In mijlocul uterului, unde mediul e alcalin, spermatoizit pot să-şi conserve mișcările până la 15 dile (Schroeder) pote Și mai mult. In cas de en- dometrită, secreţiunea atunci devine acidă şi ei mor repede, ceea-ce explică influența pe care o are endo- mentrita asupra fecondaţici. - Găsirea spermatozoizilor la microscop, nu e un lucru așa de uşor pentru cei cari nu la mai vădut vr'o dată. 

Mai "nainte de a face un preparat dintr'o pată de spermă, e necesar de a pune pe Domnii Studenţi să facă un altul cu spermă prâspătă, pentru a li se înti- pări mai bine în memorie forma spermatozoizilor pre- cum Și modul de manipulare al microscopului, care în casul de faţă cere o rutină maţ mare din partea opera-



torului. Pentru a face un ast-fel de preparat, ne servim 
cu sperma scosă de la cadavre. Pentru acesta se caulă 
vesiculele seminale, care sunt situate pe peretele pos- 

terior al băşicei urinare, si după ce saii secţionat, 
sc6tem din ele cantitatea necesară. La microscop vom 
căuta a ne servi de un obiectiv ce'măresce de 300 dia- 
metre. Nu vom lăsa diafragmul microscopului deschis. 
pentru a pătrunde prea multă lumină. O mare canti- 
tate de lumină ne împiedecă de a putea observa sper- 
matozoizii, în special cozile lor. De aceca se recomandă 
de a mişca de mai multe ori oglinda și de a-i observa 
sub o lumină oblică. 

Dupe facerea unui asemenea preparat, Domnii Stu-. 
denţi îndestul tamiliarizaţi cu modul de a-i căuta şi a-i 

vedea la microscop, vor putea încerca de a face un 

preparat cu spermă aparţinând unei pete vechi. Pro- 

cedeul operator diferă dupe circumstanţe. Când pata se 
găsesce pe vro rufă, se tae din dreptul ci o bucăţică 
lungă de 1—2 ctm. (dacă se pete) şi o lărgimeca 1 ctm. 
Se va căuta ca bucata de pânză tăiată să nu fie totă 
contaminală de spermă ci oparte din ea să aparţie şi 
țesutului neatins de spermă. Dupe ce am tăiat acestă 
porțiune, o introducem cu capătul ne contaminat într”o 

sticlă de cesornic în care am pus căte-va picături de 
apă destilată. Apa străbătând prin capilaritatea firelor 
țesăturei,. ajunge un moment când ttă bucăţica e im- 
bibată si în acelaş timp cu ea şi substanța petei care 

incepe de a se inmuia şi ramoli. 
"O jumătate de oră e suficient une-ori ca imbiba- 

rea şi ramolirea petei să se facă. Unii autori recomandă 
de a adăoga apei o mică cantitate de acid cloridric (o 
picătură la 40 *), care opresce umilarea spermatozoizilor 

sati soluţiunea amoniacală 10, care disolvă bine materiile 

mucese. Când însă pânza pe care se găsesce pata, e 
unsur6să saii murdară, îimbibarea se face mai greti. 
Dupe ce am obținut. ast-fel imacerarea poetei, se scâte 
bucăţica de pânză și se întinde pe o lamă, iar cu un
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ac ținând'o de capătul necontaminat «le spermă, văzuim usor suprafața cu un scalpel. | Acest procedei e respins de unii autori (Longuel) pe următorele 2 motive: 4, Spermatozoizii sunt aprâpe tot-d'auna sfărămaţi şi 2. Porte adesea operatorul crecază, spermatozoizi artificiali din fibrele ţesăturei. Pentu-u aceea e mai recomandată inetoda disocierei, 
Licidul r&mas pe lamă va fi acoperit cu o lamelă Şi în urmă examinat la microscop. Când porțiunea po- tei e aşa de Mică, în. cât nu ne permite de a lua din ca o bucată aşa de mare, dupe cum am arătat maj sus, atunci ne servim de o porţiune mai mică, pe care pu- tem să o punem să macereze direct pe lamă. Când pata se găsesce pe v"o stofă a, cărei ţesă- tură e grosolană sati părdsă, tăem din dreptul ci mai multe fire pe care le punem să macereze şi în urmă 0 disociem. 

In cazul acesta se recomandă ca, inacerarea, dacă sc pote, să trecă, chiar peste 48 ore fără a ne fi frică Că va avea vro influenţă periculâsă asupra spermato- | 7oizilov, din contra le dă moliciunea necesară de a resista sau de u scăpa causelor distrugătâre din timpul disocierci, 
Acelaş lucru îl vom face ŞI în casul când sperma se găsesce pe catifea sati pe ceva analog. Se tae cu un briciti saă scalpel firele de la bază și le punem pe lamă ca să se înmâe. 
De pe obiectele care nu se lasă ca să [ie imbibate de spermă, şi unde uscându-se, ca formeză nisee cruste, căutăm de a lua cu scalpelul o mică porţiune. Obţi- nend prin acest mijloc un preparat, îl vom examina la microscop intrebuințând un ocular de 300—5009 mă- rime. Când credem că sperma a fost curată, atunci e suficientă mărimea de 300, în cazul când ea nu e cu- rată ci amestecată cu diferiţi alţi corpi străini, pentru . a-i distinge mai bine vom întrebuința un obiectiv. care să mărâscă de 500 ori, Un obiectiv mai mare ar avea 

71760 . 
28
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inconvenientul de a micsora câmpul microscopic și de 
a nu avea de cât o lumină forte slabă. 

. Semnul caracteristic al presenţei spermei întio 
pată, e găsirea spermatozoizilor la microscop. Ei însă, 
mai ales într'un preparat de pe vro pată nu sunt sin- 
guri. sati isolaţi. Alături cu ci mai găsim celulele epi- 
teliale, pavimentâse și cilindrice, cele dintâi provenite 

de pe mucosa urctrală, cele dal doilea, din care unele 

cu cil-vibratili aparţin epididimului și prostatei, iar cele 
fără, cil-vibratili provenind din canalul deferent şi vesi- 
culele seminale. (Fig. 197). 

  

    

  

  

Fig. 497. — 1) Celule epiteliale pavimentâse ; 2) Leucocite; 
3) Cristale de fosfat de masnesie ; 4) Sympexion ; 

5) Spermatozoizi: 6) Codi sau frasmente de spermatozoizi. 

AMară de acesta mai găsim cristale de fosfat de 
magnesie ce se presintă sub forma de prisme oblice cu 
baza romboidală, unele isolate, altele stelate și globule 
albe, câte o dată şi roşii. 

Aceste corpuri străine ce fac parte din organis- 
mul uman şi pe care le găsim adese-ori în spermă, ne
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arată de multe ori ovigina ci. Altă dată insă lucrurile se complică. Corpi străini care vin să se adauge spermei şi care nu aparţin organismului uman pot fi adosea cauza unor erori. Acesta se întemplă mai ales când lucrăm cu pete vechi. Cu acestă, ocasie Domnii Stu- denţi vor face cunoscințe cu alte greutăţi de învins. Intr'un asemenea preparat, numerdsele filamente apar- ținend pânzei și caro pot fi luaţi drept cozi de sper- matozoizi precum și numeroșii corpi străini ca, spori de ciuperci, praf, etc, ce se pot confunda. eu capetele lor, expun pe mulţi la erori, 
Deosebirea, între spermatozoizii adevărații eci falsi, se pot face ușor examinând cu atenţie fiiamentul codal care la pseudo-spermatozoizi are peste 'tot aceeași &ro- sime și nu merge subțiindu-se către o extremitate ca la cel adevărat. De multe ori acei corpi străini prin abun- denţa lor, fac şi mai dificilă căutarea spermatozoizilor. Pentru acâsta D-l Vibert recomandă de a adăoga în marginea lamelei o picătură de apă destilată, Dupe adăogarea ei un curent se stabilesec sub lamelă, cae punând în mişcare tâte aceste corpuri, îi presintă ve- derei nâstre sub tâte formele putend ast-fel a le diag- nostica natura lor. | - Vom căuta ca cantitatea d licid sub. lamelă să nu fie nici o dată prea abondentă, pentru că în casul acesta se formâză sub ea 2 planuri de . imagini, una formată, de corpurile ușore cari plutesc d'asupra, lici- dului şi care se găsesc imediat sub lamelă şi o a doua imagine. formată de corpurile grele ce ai cădlut la fund Şi cari sunt aşedlate pe lamă. 

Aceste planuri nu pot [i v&dute âmendouă de o dată. Acest lucru trebue să-l avem tot-d'auna în ve- dere. EI înşelă pe mulţi începători, care neobservând de cât unul din planuri, nu se mai gândesce la, exis- tenţa, celui de al doilea, în cât îl ec nebăgat în semă. Cu modul acesta o.mare parte din preparat a v&mas neexplorat.
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Pentru ca să fim siguri că am căutat tot prepa- 

ratul, e bine de a ne servi de platina mobilă represin- 

tată în fioura 194 sati în lipsa ci de a examina prepa- 

vatul de la un cap la celalt, urmând direcțiunea unor 

linii paralele. 
Ori-care ar [i mijlocele de întrebuințare pentru 

găsirea spermatozoizilor, nu putem, dic unii autori, de a 

fi autorizați a conchide că pata care am examinat'o 

e făcută cu spermă, de cât dacă am găsit unul sait muă 

“mulţi spermatozoizi întregi. De aci urmâză că mai multe 

capete isolate saii cozi, nu se admit ca probă pentru 

a afirma natura spermalică a, petci. 
Acești autori mai susțin -că, pentru a afirma 

existența unui spermatozoid se cere ne-apărat ca pe 

lângă, cap să mai aibe şi o porţiune din codă, care 

“să fie cel puţin de 3—4 ori mai mare ca lungimea 

capului. Acâsta din cauză, dupe cum am spus mai sus, 

că un mare număr de corpi străini şi filamente, torte 

asemănătâre cu capetele şi cozile lor pot să ne inducă 

în crore. Acest lucru se întâmplă mai ales când avem 

de examinat o pată veche, care a suferit nenumărate 
frecătură sai îndoituri, fie pe timpul împachetărei fie 

din cauza transportului, sfărămâna ast-fel spermatozoizii 

a căror fragilitate e fârte mare. Pentru a înlătura acest 

Jucru şi a face ca o asemenea pată să sosescă în mâna 

expertului cât se pote de intactă, se recomandă tutulor: 

domnilor comisari sati celor însărcinaţi cu expediere 

lor, de a prinde suprafaţa petei între 2 cartâne pe care 

să le e6se împreună dupe cum se vede în fig. 116. | 

In unele cazuri numărul spermatozoizilor înt”un 
preparat e forte mare (15—20), alte ori ce mai mic şi 
câte o dată nu găsim de loc de şi pata a fost făcută cu 
spermă. Aceste tote ţin de faptul că dupe câte-va cju- 
culări numrul lor se îinpuţineză forte mult sai se pote 
ca să examinăm o pată care să fie făcută cu licidul 
bulbo-uretral ce se scurge mai înainte de a ejacula și 
în care licid nu se găsesce spermatozoizi. De asemenea



în unele cazuri de epididimită dublă, de criptorhidie bi- laterată sati la menit ce se dati la excese veneriene, sperma pote să nu conţie spermatoizi. 

Reacţiunea micro-chimică a lui Florence pentru 
căutarea spermei 

Procedeele descrise până aci pentru căutarea sper- matozoizilor, care dupe cum am vădut singuri, pot con- firma dupe unii autori natura, spermatică a petei, cere adesca timp mult Și un examen microscopic destul de migălos. In 1897 profesorul Florence din Lyon indică un noii procedeă care ne permite, dacă nu a carac- teviza imediat presenţa spermei, cel puţin de a recu- nosce dacă o pată &re-care p6te fi făcută cu spermă. In practică, acestă, reacțiune este de un mare serviciu Și uşureză forte mult sarcina expertului. Profesorul Florence făcând să reacționeze triiodurul de potasium asupra spermei, a obţinut o reacțiune caracterizată prin formarea, unor numerâse cristale, cu totul asemănătâre cristalelor de hemină. - 
Procedeul operator coprinde : 1. Prepararea reacti- vului, 2. Reacţiunea. 

Î. Prepararea reactivului. — Dupe cum am. spus mai sus el e un triiodur de potasium al cărei formulă e: lodur de potasium pur: ls. 65. 
Iod (bine spălat) _ 2», 54. 
Apă destilată 90». — Acestă, soluţie se tace la răcâlă, adică fără a în- trebuinţa, căldură. Pentru a obține disolvarea. iodului se recomandă, ca mai întâi să disolvăm iodurul de po- tasium într'o cantitate cât, se pote de mică de apă şi „apoi a udăoga iodul care se disolvă, fârte repede. După, aceea adăogăm şi restul de apă ce a rămas. - Soluţiunea, trebue să fie închisă întrun flacon forte bine astupat si al căruj dop să se termine în interior
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printr”o baghctă, cu care să luăm picătura necesară de 
licid. Ac6stă soluţiune pote fi ast-fel mult timp păstrată. 

2. Reacţiunea. — Dupe ce o porţiune din licidul de 
macerare al petei a fost aşezat pe lamă, se adaogă o 
picătură, din reactiv. Dupe aceea aşezând lamela d'a- 
supra, licidele se amestecă numai de cât și dupe ce 
Sati produs nisce strii şi licidele ai devenit turbure, 
apar imediat cristalele de un roşu brun. Când licidul 
ce conţinea spermă a fost forte diluat atunci cristalele 
se produce mai târdiă. 

In privinţa diluărei spermei, d-l Goncalves Cruz 

(Rio-de-Janeiro) întreprindend o serie de experienţe, a 
ajuns la următârele resultate. Diluând sperma în pro- 
porție de 1 pentru 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 
3350 şi 400, a observat că până la 1" cristalele se' for- 
mai forte repede şi aveati volumul lor normal. De la 
1 la 150 până la 300 cristalele se formatii din ce în ce 
mai încet și erai tot-dauna mai mici. La proporţia de 
1 la 350 apăreaii numai nisce ace fârte subțiri şi înco- 
lore, însă și într'un asemenea preparat avem mijlocul 
de a face să apară cristalele cu forma lor caracte- 
ristică. 

Pentru acesta, nu avem de cât să încălzim prepa- 
ratul, în urma cărei cristalele disolvându-se reapare 

mai târziu prin răcire. In casul acosta ele sunt 'mai 
mari şi mai uşor de recunoscut. 

Când proporţia diluărei ajunge la 1400, reacţiunea, 
nu se: mai produce, ori-cât am încăldi și răci prepara- 
tul; observat însă la microscop se vede o mare can- 
titate de spermatozoizi. 

Cristalele ast-fel obţinute sunt numerosc, câte o 
dată așa de dese, în cât umple tot câmpul microscopic. 

Forma, şi mărimea lor e variabilă, însă în general 
ele presintă absolut aceeaş formă ca și cristalele de 
hemină. Ca, și acestea din urmă cristalele lui Florence 
se grupeză între ele adesea şi formeză cruci, stele, iar 
unele presintă forma unei suliţi sati lance. .
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Ele sunt solubile într'o mare cantitate de apă rece, 
forte solubile în apă caldă ; e destul de a, încăldi pre- 
paratul d'asupra unci lămpi pentru a le face să dis- 
pară ; însă răcind preparatul, într'o apă mai rece ele 
apar numai de cât. | , 

Dacă după obținerea, lor, lisăm preparatul de o 
parte, ele încep a dispare încetul cu încetul începând 
prin extremităţile lor, însă dacă adăogăm din noii o 
picătură de, reactiv, ele pot să apară chiar şi a doua, di. 
Eterul, alcoolul, le disolvă instantanei, asemenea și acizii 
şi alcalele. Amoniacul în fârte mică dosă le lasă intacte. 

Dacă uscăm complect pe lamă licidul obţinut din 
macerarea petei și apoi îi adăogăm. reactivul, cristalele 
se formeză încet şi rămân forte mici. 

Cercetările făcute de Profesorul Florence cu: mu- 
cus vaginal sati nasal, urină, nădușelă, salivă, lacrămi, 
lapte, substanţe cerebrale, licidul din hidrocel, lcucoree, 
puroi, licidul filant secretat în timpul erecţiunci do 
către glandele uretrei, diverși alcaloizi, cu cocă de 
făină şi cu numerse substanţe alimentare, nu a putut 
obține nici odată aceste cristale. | 

Cu licidul spermatic al diferitelor animale de 
asemeni nu a putut obţine reacţiunea. Dacă unii din 
autori nu admit specificitatea, acestui reactiv, totuşi el 
pote să ne spue dacă o pată este sati nu făcută cu 
spermă. 

Cu alte cuvinte reacţiunea lui Florence ar [i pen- 
tru căutarea spermei aceea ce reacţiunea lui Van-Deen 
este pentru sânge. Prin urmare, în casurile când cu 
reactivul lui Flovence nu obținem cristale suntem siguri 
căi nu avem aface cu spermă. ! 

Diferite studii critice şi experimentale ce sai 
făcut cu ocasia descoperirei acestor cristale ale spermei, 
departe de a le micşora, valdrea, din contra, a făcuto 
să reeasă și mai mult, 

Pe când unii autori (Whitney) ai obținut cristale 
mici și abondente cu sperma, iepurilor, nu a putut ob-
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ține însă cu nici unul din licidele organismului uman. 
tichter întrun studiu asupra acestei reacțiuni a lui 

Florence a arătat, că anumite producte resultând din 
pulrefacţia cadavrelor (colina), pâte să dea reacţiunea 
cu triiodurul de potasium. 

Nu știm întru cât acele cristale obţinute cu sper ma 
epurilor ar putea avea vrun rol înt”o expertiză de 
atentat la pudâre, micşorând ast-fel valea reacțiunei 
lui Florence. In cât privesce putretacţia, se stie că ua, 

care e inamicul cel mai mare al nostru, ne face dea 
nu trage mai nici o dată nişte conclusiuni positive. 

Din tote procedeele de care dispunem cel al lui 
I“lorence rămâne ca cel mai bun. Prin el putem, de la, 
inceputul examenului unci pete, să spunem dacă ca e 
făcută, cu spermă sati nu. 

Prin urmare în practica medico-legală ea este o 
reacțiune preliminară comodă și sigură. Atunci când e 
negativă, suntem siguri că nu există spermă. 

Cu tote acestea nu credem că se va găsi cine-va 
care să tragă conclusiuni bazându-se numai pe acestă 
reacțiune. Se știe că numai găsirea unui spermatozoid 
a putea să ne autorize a afirma sau de a trage con- 
clusiuni positive. 

De multe ori sperma nu se găsesce singură pe 
vr'o pată; diferite alte substanţe aparţinend economici, 
ca sângele, materiile fecale, urina, saliva, secrețiunile 
uretrale și vaginale precum și puroiul pot fi asociate 
cu ca. 

Pentru a constata influența pe care ar juca-o 
aceste substanţe in producerea cristalelor de spermă, 
D. Goncalves Cruz, întrepringend o seric de experienţe, 
a ajuns la următârele resultate: 

Sângele. — Chiar în forte mică cantitate (dând lici- 
dului o colore roză) el opreşte formarea cristalelor: într'o 
soluţie spermatică de 1% apă. Cu licidul seminal în 
natură amestecat în proporţii egale, nu opresce reac-
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țiunea de a se produce. Când sângele e in exces Cris- talele nu se mai formeză, | Urina. — lesultatele obținute cu urina prâspătă sat fermentală ati fost destul de interesante: Cu soluția, spermatică 1% amestecală, cu 0 forte mică cantitate de urină nu a obținut reacţiunea. Cu spermă şi urină cu- rată (câte o picătură din fie-care) reacţiunea, se face _mMaâi încet, însă cristalele sunt maj subțiri si mai lungi. Cu o mai mare cantitate de urină (o picătură, de spermă Şi 3 de urină) reacţiunea nu se maj produce, pe când dacă adăogăm în' locul urinei 3 picături de apă se ob- țin cristalele. | 
Pe când cu o soluţiune de spermă 1;300 apă am vălut că obţinem reacţiunea, cu urină nici 1/20 nu se face, fapt ce a, fost constatat chiar pe pete. In cât privesce cele-lalte producte ale economiei în ori și ce proporție amestecată cu spermă, ele nu infiu- ențeză de loc producerea reacţiunei. 

| Reactivi coloranţi. 
Pentru a face spermalozoizii mai aparenţi, putem recurge lo, colorarea, lor. Printre acești reactivi avem : 1. Reactivul lui Roussin. — l'ormula sa, e următârea. : lod . lar, 

Iodur: de potasiu 4 gr. 
Apă destilată 100 gr. 

2. Reactivul lui Unger. — Acest autor recomandă o bae colorantă a preparatului de mai multe ore. în li- cidul următor: 
Verde de Metiin .. 9 gi. 15—0 gr. 3. Apă „100 gr. 
Acid cloridrie 3 picături. Acest reactiv are ca, avantaj că servă si la diso- ciare şi permite examenul direct la microscop ; el pâte servi şi la colorarea, preparatului pe lamele. Prin acest reactiv colorant se coloreză partea pos-
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teriră a capului în verde închis, partea anterioră în 

verdui, iar: partea mijlocie și câda în verde deschis. 

3. Reactivul lui Longuet. — Pentru a' găsi şi dis- 

tinge mai repede spermatozoizii înt'un preparat, de fi- 

rișorele saii corpi străini cu care pot fi confundați, D-sa 

întrebuinţeză, soluţia de carmin amoniacal, care e cel 

mai bun pentru acest scop. 

Se întrebuinţeză carminatul de amoniac 6 picături 

în 5 gr. apă. 
Pentru a. obţine colorarea spermatozoizilor, lăsăm 

pata să macereze direct în apă colorată cu o soluţiune 

amoniacală de carmin. | 

"Când pata de spermă e prospătă, spermatozoizii 

sunt abea colorați de carmin; dacă ea dateză de 5-8 

dile, ei se colorâză mai tare și în fine dacă pata e forte 

veche şi uscată, capul spermatozoizilor se coloreză forte 

intens pe când c6da de loc. 
Autorul recomandă ca macerarea, să se facă cel 

puțin 48 ore în acestă soluţiune carminală. 

Printre alţi reactivi ce se pot întrebuința mai avem: 

fucsina, carminul neutru. Dubla colorare cu hemato- 

xilină şi eosină, dă de asemenea frumâse imagini. : 

Licidul compus din eosină şi glicerină 120 e un 

reactiv fârte bun pentru colorarea, spermatozoizilor. 

Examenul microscopic al unei pete de spermă 

pote să ne arate afară de elementele ci caracteristice 

şi alte corpuri străine, de a căror provenienţă trebue 

să, ţinem s&mă. De multe ori aceste corpuri pote să 

ne dea indicii asupra circumstanțelor în care aten- 

tatul sa produs. Următorele 2 exemple care ilustreză, 

forte bine istoricul examenului petelor de spermă ne 

dati o dovadă despre acesta. 

Roussin fiind însărcinat cu examenul unor pete 

ce sati găsit pe o haină, a observat că sperma era 

amestecată cu făină, ceva mai mult, chiar a specificat că 

acea făină era un amestec de făină de grâii şi de 

cartofi.
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Cercetări făcute în urma resultatului acestui exa- men de către judecător, s'a, găsit în casa unde se pre- tindea, că a avut loc atentatul un sac cu făină, de car- tofi şi grâu. Cu acest mod ancheta a stabilit unde eja- cularea a avut loc. 
Al doilea cas e citat de prot. Brouardel. In casa - unde fusese omorâtă, o femee, profesorul Brouardel gă- scşte un şervet pătat de spermă. 
Numai de cât Și puse întrebarea dacă actul ve- nerien a precedat sati a urmat mortea femeej, Examenul microscopic al petei a arătat că alătu- rea cu spermatozoizi mai erat și celule epiteliale _ci- lindro-conice cu cil-vibratili ce aparținea mucosei. căilor aeriene precum și nisce părticele mici de tabac de tras pe nas. | 
In urma acestui examen se dovedi prin urmare că sperma a fost scuipată pe şervet Şi nu depusă di- vect prin ejaculare. In acelaş timp constatându-se că femeea, avea obiceiul de a trage tabac pe nas, e uzor de a ghici de ce natură a fost actul, precum și că el a avut loc înaintea, asasinăret femcei. 

In casurile de pederastie, căutarea în materiile fecale a spermei se pote cere şi mai ales în casuri când acest act a, precedat, vr'o crimă, 
Când materiile fecale conţinute în rect sunt licide, examenul e uşor, putându-se face chiar direct la mi- croscop. In cas când ele sunt consistente, le tratăm cu apă şi le lăsăm să se înme într'un vas conic. După ce am agitat vasul pentru ca licidul să se tulbure, îl lăsăm să se depue; spermatozoizii fiind mai grei, cad la fun- dul vasului de unde prin decantare luăm din rezidiul de pe fundul vasului o mică cantitate şi o 'examinăm la microscop. | 

| Se întâmplă câte odată că cu tot examenul nostru forte minuţios, să nu găsim de loc spermatozoizi într”o pată, de și ea e făcută cu spermă. Casper, Huber, Dieu, Lacassaane și alţii ai arătat că men; în aparență,
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vobuşsti și in bună sănătate, pot să aibe sperma, lipsită 

de spermatozoizi. Faţă cu ast-fel de casuri, şi pentru ca, 

să nu fim contradiși chiar de însuși inculpat, diferiţi 

autori recomandă dea da conclusiuni negative sati mai 

bine de a arăta îndoiala n6stră, dicend că: de și pata 
are aspeclul petelor de spermă şi examenul microscopic nu 
indică că ea are o altă origină, proba nalurei ei spernu- 

tile nu a putut fi ohlinută. 

Caracterele petelor ce se pot asemăna cu cele 

de spermă 

L Mucusul vaginal. — Une-oii petele ce bănuim 
că sunt de spermă "și datoresc origina mucusului va- 

ginal. Aceste pete aii un aspect galben saii roșcat; iar 

ca consistență sunt inferiâre la palpaţie celor de spermă. 
Când aceste pete ai fost resultatul unui amestec de 

ambele: licide, atunci consistenţa și aspectul lor e aprope 

identic celor de spermă. Examenul microscopie al aces- 

tor pete făcut după procedeul descris la examenul sper- 
mei, ne. dovedesce pe de o parte lipsa spermatoizilor ; 
iar pe de altă parte, presenţa unor mari celule ce apar- 
țin epiteliului pavimentos al vaginului. Aceste celule se 
presintă. sub aspectul celor arătate in “fig. 198. Ile sunt 
isolate, alăturate, suprapuse, boțile şi însoţite de leuco- 
cite sati de globule de mucus. 

2. Petele deurină, — Aceste pele sc presintă pe rute 

cu o colâre galbenă ce e aprâpe uniformă pe ambele 
fețe. Ele imbibă mai tot-dauna țesătura din parte în 
parte și nu o face scorțosă saii serobilă ca în casurile 
când sunt făcute cu spermă. Mirosul lor e caracteristic. 
De asemenea ca contur ele nu sunt tocmai bine deli- 
mitate, sunt aprâpe difuse pe margini. La microscop 
nu găsim alte elemente afară de cele ale urinci de cât 
bacterii și celule epiteliale pavimentâse datorite des- 
(uamărei stratului superficial al epidermului. Aceste ce- 
lule sunt lipsite de nucleii și se colorâză după cum
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sc seie din islologie cu picrocarmin. (Vedi examenul urinei). 
. 

3. Pete produse de scuipat sai mucus nasal. — Pe- Iele produse de scuipat sai de mucosităţile nasale se asemănă fârte mult cu cele de spermă. Aga e carac- teristic aspectul ce-l capătă scuipatul ce a fost şters cu Piciorul pe o pardosâlă, Și Sa uscat, cu substanţa ce o lasă melcul când să târăsco. Aceste pete ati o colre gălbue-verdue cu marginile neregulate. Examenul mi- croscopic al unei ast-fel de pete va arăta presenţa unui 
  

    
  

  

  

Fig. 195. — Scurgere leucoreică, celule pavimentâse 
vaginale şi leucocite. 

mucus lransparent siriat cu câte-va fibre, granulaţiuni moleculare, celule pavimentâse și epiteliale provenite din gură şi faringe, celule epiteliale sferice fârte granu- lse, aparţinend bronchilor. Aceste celule ai un nucleii central ce apare forte bine după ce adăogăm acid acetic. Vibert citeză un cas unde nisce pete de scuipat ati fost luate drept spermă. 
Asa int”un cas de atentat la pudore, fetiţa, vie-
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„tima atentatului, pretindea că culpabilul a ejaculat pe 
pământ și întradevăr D-sa găsi pe pardosâlă lângă pat 
2 pete suspecte. Aceste pete luate şi examinate la mi- 
croscop, de și era convins că sunt de spermă, s'aii vă&- 

dut că nu erati de cât de scuipat. Obiceiul cc-l ati: 
mulţi 6meni din popor de a-și şterge mucii cu mâinele.. 
şi apoi a le şterge pe pantaloni dinainte sati în dreptul 
feselor, pote să dea nascere de asemenea la o con- 
fusiune. 

Ast-fel Prof. Brouardel, însărcinat a examina ha 

nele unui individ care omorâse un copil şi se bănuia 
că îndeplinise ore-care acte de sudomie asupra lui, a 
găsit că petele alilate pe partea superidră şi anteridră 
internă a pantalonilor, nu crati de cât nisce mucosităţi 
nasale. 

Examenul scuipatului mai pote să ne dea diferite 
lămuriri asupra provenienţei (precum şi unc-ori în cas 
de crimă), de la care persâna bănuită a putut proveni 
mai ales când persona ce atinsă de vr'o lesiune patolo- 
gică a plămânului. 

Profesorul AM. Minovici, în casul unei crime, găsind 
după o ușă un scuipat ce era striat cu sânge și exa- 
minat la microscop a dovedit între altele și presenţa 
bacilului tuberculosei. 

In urma acestui resultat, investigaţiunile judecăto- 
rului îndwveptate în acest sens a putut dovedi că acel 
scuipat, aparţinea unui servitor ce era tuberculos şi care 
în timpul cât a stat după uşă așteptând pe stăpânul săti 
ca să-l omore, a fost nevoit, apucat de tuse, ca să 
scuipe. 

4. Pete produse prin scurgerea blenoragică. Ele aii 

o colore gălbuc deschis, câte odată și mai închise. 
Prin forma, lor de picături bine limitate şi colorea găl- 

bue sunt: destul de caracteristice. Diagnosticarea “lov 
întrun mod mai precis se face cu ajutorul microsco- 
pului. Aceste pele sunt formate din mucus, globule 
mucosc, leucocite și celule epiteliale pavimentese de pe
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canalul uretral, precum Şi prescnța gonococului lui Neisser., Acest microb urmând de a-l căuta atât întro -- pată cât şi une-ori în afecțiunile blenoragice, când e vorba, de atentatele la pudore, vom arăta aci în resu- mat caracterele și modul lui de căutare, 

Caracterele gonococului 

1. FORMA 
Diplocoe 

2. SITUAŢIE 
“).In interiorul globulelor albe sati intra-celul Ș la suprafaţa, celulelor epiteliale Î mira-celulari U) Liberi, între elementele puroiului 4 ertra-celudari 

3. GRUPAREA 

In grămegi mici, care umple celulele. — Nici-odată in catene. Numărul lor în colonii e pur, și dividibil cu 4 (Finger). 

4. PROPRIETĂŢI DE COLORAȚIUNE 
Gonococul se colorâză cu colorile bazice de Anilină (ALl- bastru de Metilen, Fuchsina, Violet de Genţiana, elc.). ” 
Metode de Coloraţie: 

Ă, Coloraţiunea simplă 
Albastru de Metilen ... . 4 ar. 50) 
Borax. . l gr. 
Apă destilată . . . 1009 sr, Câte-va picături filtrate peste lamă. — Colorezi 1 minut, — Speli și examinezi. 

B. Ciloruţiunea dubli = Gram 
„Apă de Anilină filtrată cu un filtru ud . . 10ee Alcool absolut. , e e Lee, Soluţie alc. saturată de violet de Genţiană . 1 ce. 
Prepararea apei de anilină: 
Intr'un flacon galben verși aprope pe sfert oleii de Anilină



138 

alb. Restul, torni apă destilată. Lași să se limpedescă. Acâsti apă 
servă ca să prepari soluţia colorantă de mai sus. 

: Colorezi lama 5 minute, Verși escosul și adaogi soluţia, 
lui Gram: 

lod gr 
lodur de Potasiu . ... 2gr. 

Apă destilată . . . . 300 gr. 
lăsând-o să lucreze 30 secunde și reînoind-o de 2—3 ori. 

20
2 

Decolorezi cu Alcool absolul până ce nu mai iese violetul 
(30 secunde) luând s6ma, să nu mergi prea departe cu decolorarea. 

Recolorezi cu o soluţie extrem de diluată de Furhsină 
(câte-va secunde), saii cu: 

Brun de Bismark . . . . 1 gr. 50 
Apă fenicată 5. . . . 100gr. 

se spală repede lama, se usucă, şi se examineză. 

Microbii cari rămân colorați prin Gram sunt violet închis, 
pe când Gonococii și Bacteriile care nu iai Gram sunt roșii saii 
bruni — după cum s'a întrebuințat Fuchsină saă Brun de Bismark. 

Deci Gonococul se decolorează prin Gram sai nu ia Gram. 

Notă: Există în blenoragie 2 alţi Diplococi cari se decolo- 
reză prin Gram, dar cari nu se arată de cât rar (40/g din casuri). 

5. CULTURA GONOCOCULUI 

Gonococul cultivă la 36”—37 pe medii speciale: 
Ser uman 

Agar-serum Wertheim (de prefera!) 
Gelosa cu gălbenuş de oii. 

Preparaţiune Gelosa- Peplonu : 

Bulion .. . . . 1b)gr. 
selosa . , ... .. dr. 
Peptona . . . . lgr. 

Clorur de Sodiu . 0,50 cler. (Alcalinisezi). 

Tubii umpluţi să nu conţină mai mult de 1 c.c. Menţii Ge- 
losa topilă, la 4)%—12, adaogi 0,05 e.c. de ser pe tub. Amesteci și 
pui tubii să se răcâscă, înclinați, 

De preferinţă te servi de Ser uman sai licid de asriti — 
dacă și Serul de bit pâte servi. 

Insemențare: 

În plăci: Cu pipeta se pune o picătură de puroiii într'un
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tub cu bulion-peptonă. Cu platina sau pipela se pun 3 picăluri din diluţiune întrun Prim tub cu agar-ser topit şi menţinut la 40, Tubii, agitaţi, so pun înlr'o cutie Pefri şi se răce=e într'o posiţie orizontală. Cutiile, puse într'o cameră umedă, sunt menținule în eluvă la 36"—a70, 

- : In strii: In lubii cu Agar-ser răciți, plimbi acul de Platină. 
Descrierea coloniilor: Coloniele superficiale apar după 24— 1S5—1U ore. In diua a 5-a — 6-a, intră în regresiune. Colaniele pro [mle (în plăci) înceteză, în crescere după 7—8 qile. 

Cum se caută Gonococul în Uretrita bărbatului ? 
In UCrelrita acută: Prepari lamele curăţându-le Şi arlendu-le la flaciiră. Speli glandul şi meatul urinar cu apă sterilisată. Cu- , legi picătura. de puroiii cu pipeta saii acul de platină. O așlerni pe lamelă fără a mai relrece acul. 
Fixezi puroiul prin flacără sati un amestec (le Alcool + ller, părţi egale, Colorezi, după metâdele indicate la cap. 1V = Proprie- tăţi de coloraţie. [ixaminezi servindu-te de sistemul oplic: oc 3 + bj. imers, iz. 

In Uvelrite cruniră căutarea onococului devine un elomeni important de pronoslic (contagiosilatea sculamentului) sai chiar o indicaţiune terapeutică. 
Framinezi 2 ori picătura de diminâță înainte de urinare, ovi filamentele și Srunjii, cari înstă în prima cantitate de urină de diminâţă.: Aceste filamente sunt disociale şi așternute în pătură subțire pe o lamă. Apoi se usucă, [ixcză, colorezi şi so examinâziă, 
In Uvelritu la femee: Pentru Uretră, procedezi identic ca la, bărbat. | , Pentru Vagin, se culege puroiul din fundul de sac anterior, ori faci abundente irigaţii vaginale Și raclezi mucosa, Pentru Colul uterin, după spălătură, culegi puroiul din in- teriorul colului, 

d. Pete de Leucoree. Ile ati o colâre verde sati verde-gălbui şi îmbibă totă jesătura pe care se află, “La microscop, aceste pete sc presintă cu aceleaș carac- tere ca şi cele blenoragice, însă fără presența micrv- bului lui Neisser Și cu o cantitate de leucocite mult maj mari ca în uretrite, | 

31760 - 
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RAPORT MEDICO-LEGAL 

relativ la petele de sânge, spermă sai blenoragie 

Subsemnatul Chimist-Legist pe lingă Tribunalul 

Iltov, invitat de Domnul Procuror al Tribunalului Vlașca 

prin adresa No. 4285 din 1902; a face analiza petelor 

de pe o cămașă, în scop de a constata dacă sunt de 

sânge, spermă sai blenoragie, — astă-di, 19 Octombre 1902, 

după depunerea jurământului, procedând la acestă ana- 

liză, am constatat următorele: 

Obiectul transmis se afla întrun pachet de hâstie 

sigilat cu mai multe sigiluri în câră, indescifrabile, 

purtând adresa D-lui Director al Institutului Medico- 

Legal şi No. 4285. 
La, deschidere găsim o cămaşă de copilă, contec- 

ționată din pânză de americă, cu mânicele largi, scurte 

şi fără, benţi, murdară şi plină de pete, atât în dreptul 

organelor genitale în faţă cât și la partea dorsală. 

Aceste pete, unele sunt gălbui, analoge celor de puroii, 

altele galbene, pronunțate, analge celor de excremente 

şi rari pe alocurea, se observă la unele o aureolă ro- 

şictică.''Tâte se găsesc formate pe dosul stofei. 

Examinate aceste pete din punctul de vedere al 

sângelui, spermei și al blenoragici, am constatat urmă- 

toarele: 

a) Din punctul de vedere al sângelui 

"4. Prin reacţiunea lui Van-Deen. — Mici fragmente 

luate din dreptul petelor suspecte, și mai ales a acelora 

cu o aureolă slab roșietică, şi puse în contact cu tinc- 

tura, de guaiac şi esenţa de terebentină, am obţinut o 

coloraţiune albastră intensă, identică cu aceea care se 

obține cu materia sanghină, când vine in contact cu 

asemenea reactivi. Acestă reacțiune insă nu este ca-
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vacteristică numai sângelui, ea putâna fi satisfăcută şi de alte substanțe albuminoide (puroi). 
2. Prin reacţiunea mierochimică a lui Teihmann. — Mici fragmente” luate din dreptul petelor suspecte și puse pe o lamă de MICLOSCOp împreună cu mici cristale de clorur de sodiu Şi acid acetic concentrat şi în urmă după evaporarea complectă, a acidului la o temperatură scădută, examinându-se ast-fel preparatul la un microz- cop, sub o amplificaţie de 300 d.m., am constatat in câmpul microscopului num erâse cristale de formă pa- ralelorgramică, isolate sati grupate în stele şi cruci, având o coldre ce varia între roşielic până la cafenită închis. Ele sunt insolubile in apă, alcool, eter și glice- rină, sc altereză, însă; prin acid sulfuric sai potasă caustică. Formarea acestor cristale cu caracterele cu care se presintă aci, nu se obțin de cât când se află în contact cu acoşti reactivi, materia colorantă a sângelui (hemoglobină), dând ast-fe] nascere la formarea cris- talelor disc de hemină, 

Acestă reacțiune a fost satisfăcută numai de o sin- gură pată, care se presintă cu o s'abă, nuanţă, roşietică. 3. Prin examenul histologie.— Mici fragmente luate din petele suspecte și macerate un timp variabil în qi- ferite _licide recomandate în asemenea, cercetări ca: soluţie de potasă caustică 30%0, soluţie alcoolică potasică de albastru de metylen (Babeş), apă, acid acetic, etc., și examinate la un microscop sub o amplificaţie de 600 (d.m., am constatat — numai în aceiași pată carea salis- făcut reacţiunea precedentă — presența de globule discoide în cea mai mare parte distruse, fragmentate cu stroma, ratatinată, avend o col6re: roşietică mai dos- „Chisă către centru, presentând caracterele globulelor roșii ale sângelui de mamifer și al căror diametre nat putut fi supuse măsurărei, pata fiind fârte săracă în conținut de materie sanghuină și elementele figurate prea alterate. In acelaş câmp optic însă constatăm pre- sența, unor globule mai mari în forte mare proporţiune,



ale căror caractere le identificăm cu globulele albe de 

sânge, numite și leucocite. Presenţa în acestă regiune 

a acestor din urmă elemente și în așa proporţie, ne do- 

vedesce că materia sanguină constatată prin presența 

elobulelor roșii şi a cristalelor de hemină, a cşit în nisce 

condițiuni patologice (puroiti). 

4. Prin reacţiunea biologică cu ser antihematie 

(om), preparat. după prescripţiunile lui Uhlenhut, sa ob- 

ținut precipitate distincte, de unde urmeză că substanța 

suspectă e sânge omenesc. Drept control în aplicarea 

acestei reacţiuni ne-am servit de probe analoge, pe- 

parate de sânge de om, capră, boii, epure și soluţie 

simplă fisiologică. Dintre aceste probe, singura cea de 

om sa turburat şi precipitat imediat şi identic cu cele 

ale sângelui suspect de pe cămașă, pe câtă vreme la a 

celor-Palte animale aă rămas clare, neschimbate. 

b) Din punctul de vedere al spermei 

1. Prin reacţiunea microchimică a lui Florence. — 

Mici fragmente luate din țesutul corespundător petelor 

suspecte și în special a celor gălbui, şi tratate mai 

întâiti cu o picătură de apă și apoi descamate şi ma- 

cerate, iar extractul apos adiţionat cu o gută de triiodur 

de potasii, nu am obţinut la examinarea la microscop 

nici un cristal de acelea rozietice brune, analâge celor 

de hemină, care de alt-fel se obțin în fârte mare abun- 

denţă, chiar în casul celor mai mici urme de lichid 

spermatic. 

2. Mici fragmente de la un [iv până chiar la acela 

de mărimea. unui centimetru patrat, puse în contact cu 

o picătură două de apă destilată simplă sau amonia- 

cală si lăsate” ast-fel timp de 24 ore, în scopul unci ma- 

ceraţiuni mai complecte, iar apoi după o descamare 

“precaută și înlăturarea ţăsutului, extractul examinat la. 

un microscop sub o amplificaţie de 600 d.m. nu am 

constatat presenţa nici unui spermatozoid întreg, precum
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nici capete de ale acestora, chiar și în casul când am fost ajutaţi şi de diverși coloranţi ca, soluție de iod, verdele de metil, carmin, etc. 
Aceste două operaţiuni sunt suficiente pentru a ne autoriza, a conchide că petele ce se observă pe acestă cămașă nu sunt de spermă, 

c) Din punctul de vedere bacteriologic, 

Investigaţiunile nostre a fost îndreptate în scopul de a determina microscopicesce felul acestor pete, şi în casul unei supurațiuni, să, putem determina agentul microbien care a produs'o, începând cercetările pen- tru caracterisarea, gonococului lui Neisser, agentul spe- cific al scurgerilor de natură, blenoragică. 
Pentru acesta am tăiat mici bucățele din pânza cămășei din dreptul unor asemenea pete, am disociaţ fibrele țesăturei în o picătură, de apă destilată, iar pro- dusul maceraţiunei a fost fixat pe lame prin căldură sati un amestec de alcool şi eter, 
Pentru colorare am întrebuințat următsrele Dro- . cedoe: 

| 1. Metoda, coloraţiunei simple prin albastru de methylen, cu câte-va picături din soluţia : 
Albastru de methylen . . . 1.50 
Borax 1 
Apă destilată. . 100 Colorând lama, timp de 2—5 minute, Examinând apoi la microscop cu sistemul optic: Oc. 4, obj. imers. RR (Peichert) am observat următârele în câmpul micro- scopului. 

Ici-colo câte-va, rari celule epiteliale, unele poli- gonale cu 5—6 laturi, altele elipsoidale, - având proto- plasma, unele granulară, altele în forma, unei reţele spongiose, cu stroma sla) colorată şi cu ochiurile albe, Unele celule mai păstreză un nucleii rotund, intens co- lorai în albastru închis, nealterat, la alte celule nucleul a,
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dispărut, forma, poligonală a celulei sa perdut, iar locul . 
nucleului e ocupat de reţeaua areolară protoplasmatică. 

Pe lângă acestea, în câmpul microscopului mai 
observăm nenumărate elemente de puroi mono și 
pluri-nucleare, unele isolate, altele nedisociate bine, su- 

perpuse în mai multe straturi neregulate, presentându-se 
sub forma unor grămedi, unor conglomerate celulare. 
Aceste elemente de puroiii sunt în număr forte mare 

și constituesc elementul principal din acest punct de 
vedere. Printre ele se ved dungi filament6se de mucus, 
dispus adesea într”o reţea, fibrilară. 

Printre aceste elemente, se găsesc numeroşi mi- 
erobi, coci şi bacili, dispuşi isolat sati in colonii, iar 

printre aceştia se găsesce în număr predominant un 
coc aşedat în diplo afectând 2 feluri de mărimi, una 
asemenea ca a gonococului lui Neisser, şi altul ceva 
mai mare, însă ceea ce e caracteristic e că ambii se 
dispun în colonii semănând mai mult sai mai puţin cu 
coloniile acestui gonococ şi în unele din coloniile celor 
mai mici, individii însuşesc în câmpul microscopului 

forma, identică cu a acestui microb. 
Pentru a caracteriza natura acestor microbi, con- 

tinuăm investigaţiunile n6stre mai departe şi întrebuin- * 
țăm metoda, de coloraţiune ce îi caracteriseză : 

II. Metoda dublei coloraţiuni prin procedeul lui 

Gram. 
Lamelele aii fost colorate 5 minute cu soluţia: 

Apă de anilină ('/+) filtrată . . . 10c.c. 
Alcool absolut . a „ Ac.c. 

Sol. ale. satur. de violet de Genţiana 1c.c. . 
Ve&rsând escesul, am adăogat sol. lui Gram. 

Iod. a dar, 
lodur de potasii .. . . . 2ar. 
Apă destilată 300 gr. 

| lar după 30 secunde de acţiune, reînoind'o de2—3 
ori, sa decolorat cu alcool absolut iarăşi 30 secunde,
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„după care lama a fost recolorată, fie cu Brun de Bis- marl, sol. fenicată, fie cu fucsină, etc. și apoi exami- nând la Microscop, găsim aceleaşi elemente ca şi în casul precedent, iar acele colonii microbiene descrise mai sus, nu se decoloreză prin gram, saă mai bine r&- mân colorate prin acest procedeu, demonstrând ast-fel în mod evident, că acest diplococ pote să fie un pseudo- gonococ, dar nu este gonococul lui Neisser, agentul specific al scurgerilor de natură blenoragică. 

Conclusiunij 

Din cele mai sus descrise, sub-seninatul conchide: Petele ce se observă, pe acestă cămaşă nu sunt de spermă şi nici de natură blenoragică. Ele sunt produsul unei inflamaţiuni de o altă natură de cât aceia, Neis- serienă. | 
Urmele de sânge ce se giisesc sunt de om. 

Chimist legist 
- Dr. St. Minovici. 

  

RAPORT MEDICO-LEGAL 

Relativ la atentaţ la pudâre 

Sub-semnatul Doctor în Medicină N. Minovici, Me- dic-Legist, pe lângă Trib. Ilfov, Sub-Director al Institu- tului Medico-Legal, invitat de D-] Prim-Procuror al Tri). Ilfov, prin adresa No. 17498 din 4 Iunie 1904, de a exa- mina pe copila Iuliana, Ciorb, care pretinde că ar fi „suferit un atentat la, pudore ; — astă-qli, 4 Iunie, proce- dând la examenul numitei, am constatat următorelce : Copila, Iuliana Ciorb sa presentat în cabinetul nos- tru în diua de 4 Iunie 1904, însoţită fiina de unchiul scii, numitul Laâioș Joluar. 
Ea ne declară că are etatea, de 8 ani jumătate, a



ățat o clasă primară și că domiciliază la unchiul 
n Strada Niculcea, 37. | 
la este o copilă bine conformată și de o desvol- 

tare proporţională cu vârsta. Ne spune că nu a suferit 
de nici o b5lă gravă până acum. Nu constatăm sem- 
nele nici unei diateze hereditară sati dobândită, precum 
ar fi sifilis, scrofule, ele. Nu presintă nici un semn ma- 
nifest de vro perversiune a simţurilor sui vro turbu- 
rare a facultăţilor mintale. 

Este de o inteligență comună, vorbesce cu înles- 
nire, ne răspunde clar la întrebările ce-i punem şi păs- 
treză o atitudine cuviinciosă în timpul examenului. 

In privinţa atentatului a căruia victimă pretinde 
că' ar fi fost copila, unchiul ci ne povestesce că a ob- 
servat, de o săptămână, că acestă capilă are o scurgere 
din părţile genitale și care îi murdăresce rufele. Luati 
din scurt, copila arată pe numitul Albert Micloz, lu- 

„crător în atelierul de lemnărie al unchiului săti, conlo- 
cuind în aceiaşi casă, că ar [i atentat la pudârea ei, în 
urmă, căreia 1-a venit scurgerea însoțită, de dureri în 
limpul urinărei,— și de umflarea ganglionilor inguinali, 
care 0 jen6ză în mers. 

Procedând la examenul copilei, constatăm urmă- 
torele : Pe corp şi membre nu se găsesce nici un semn 
de violenţă. Organele genitale externe sunt bine con- 
formate şi de o desvoltare potrivită cu versta. Pubisul 
este gol, fără nici un păr. Buzele mari sunt grose, tarii, 
rezistente, închid complect vulva. Buzele mici nu depășesc 
in lungime pe cele mari, însă dimpreună cu preceden- 
tele sunt puţin tumefiate, iar mucosa vulvară este in- 
ilamată, de o coldre roșie-vie și acoperită cu un strat 
subțire de muco-puroiiă, concretat pe părţile cele mai 
depărtate, sub formă de cruste gălbui. Uretra este in- 
flamată, copila se plânge de dureri când urineză. Din 
uretră ca și prin orificiul himenial se scurge puţină 
materie muco-purulentă ce se depune pe mucâsa vul- 
vară în strat subțire. 

—
_
 
=
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Tlimenul este intact, el are p formă semilunară Și nu presintă nici un semn de violență vecnit Sati re- cent, nici o ruptură, nici o cicatrice. Marginea liberă, este regulată și delimiteză un orificii himeneal destul de strimt pentru a nu permite intrarea în vagin nici a verfului degetului mic. Prin acest oriliciăi, ca și prin uretră, se scurge puţină materie muco-purulentă despre care am vorbit mai sus și care a determinat și un eritem peri-vulvar. 
Furculiţa și fosa năviculară sunt intacte. Orificiul anal este normal. Ganglionii inguinali sunt hipertrofiaţi, ating aprâpe dimensiunile unor migdale și sunt forte dureroși la, presiune. Din acâstă causă, copila stă cu corpul ușor încovoiat, mersul e gret din causa durerci, iar temperatura cowpului este uşor ridicată. 
Examinând la Microscop, cu sist. oplic: oc 4, obj. imers, „4 Reihert, materia, co se scurge din urotră și vagin, după ce a fost depusă pe lame Şi colorată prin metoda, simplă cu Albastru de Methylen boraxat. și prin procedeul luj Gram, o vedem compusă din mu- cus abundent, celule epiteliale, elementele de puroiti : leucocite mono și plurinucleare şi numerâse colonii ca- racteristice de gonococi ai lui Neisser intra ŞI extru- celulari, — agenţii specifici ai curgerilor de natură ble- noragică. 

Conclusiunij 

Copila Hliana Ciorv nu este deflorată. | Pe corp şi membre nu are nici un scnin de vio- lenţă. — Starea sa, mintală nu lasă nimie de dorit. In aceste momente ea suferă, de o inHlamaţie acută a organelor genitale externe (vulvo-vaginită) Şi uretrită, blenoragică (sculament) care pote să fie-esultatul mai multor cause. 
e 1. Pote să-i fi fost comunicat copilei printr-un alen- lat la pudâre de către o personă bolnavă de o aseme- nca bolă;
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2. Prin contactul părţilor sale genitale cu rufele 

sati alte obiecte aparţinend unei. asemenea, persâne; 

3. Acestă bâlă a putut să se declare la copilă şi în- 

tun mod spontanei, independinte de causele de mai sus. 

II. Examinarea inculpatului 

Inculpatul Albert Miclos, ungur, 18 ani, necăsătorit, 

lucrător rotar, domiciliat în strada Niculeea, 37, este 

un băiat bine constituit şi desvoltat, fără nică un viții 

de conformaţiune în întregul organism și în specie din 

punctul de vedere al organelor genitale. 

Ne spune că a trecut învăţământul primar şi că 

este lucrător la unchiul copilei Iuliana Ciorb. Tăgădue 

că ar fi atentat la pudorea acestei copile. Tăgădue că 

ar fi suferit vro-dată sati că ar fi suferind în present 

vr'o maladie a organelor genitale și în deosebi de ble- 

noragie. 
Examinându-i organele genitale, constatăm că mea- 

tul urinar nu presintă nici o modificare în colorea mu- 

cosei, iar prin presiunea, digitală în lungul uretrei an- 

teriâre, ajungem a aduce în nivelul meatului puţină 

secreţiune incoloră cu mici tlocâne albiciose, opace (pa- 

cientul nu o, urinat de 2—3 ore), care depusă pe lame, 

colorată şi examinată la microscop în condițiuni iden- 

tice ca la copilă, o găsim compusă din aceleași elemente : 

mucus fârte puţin, celule epiteliale şi numerose elemente 

purulente cu numerdse colonii de gonococi Neisser, 

intra ţşi extracelulari, — agenții specifici ai scurgerilor 

de natură blenoragică. 

Conclusiuni 

Inculpatul Albert Micloș suferă în aceste momente 

de aceiaşi belă de care suferă, copila (sculament, ure- 

irită cronică, blenoragie). 

Dacă el a, atentat la pudărea copilei, a putut să-i 

comunice bâla de care suferă. 
Medic Legist, Dr. N. Minovici.



  
CAP. 1V 

EXAMENUL PETELOR FĂCUTE CU SÂNGE MENSTRUAL 

  

Se știe că sângele care se scurge în timpul men- struaţiei, iși are origina la, nivelul trompelor şi a cor- Pului uterului. Inainte de a, se produce menstruaţie, ea este precedată de o scurgere mucâsă cenușie filantă şi destul de abondentă, Când sângele a început să curgă, acest mucus devine brun-roșşietie Și începe a păta Tu- făria. Scurgerea acesta, mucosă după 1—2 dile, înce- t6ză, şi începe cea de sânge. O dată cu ieșirea sângelui care conţine în el tote elementele morfologice, pe care le cundscem ca globule roşii, albe, etc., el se mat in- carcă în trecerea. lui Şi cu altele, aparţinend uterului ŞI vaginului, cum sunt de exemplu celulele epiteliale pa- vimentose şi prismatice, aparţinând mucâselor acestor două organe. Tâte aceste elemente înctă. întrun _licid ce e un amestec de serositate și mucus, ce c secretat de organele genitale. 
Sfârzitul menstruației e identic cu începutul ei, adică după ce sângele a incetat de a mai curge, ur- MEză numai cea mucesă, Pentru a, diagnostica o pată făcută, cu sângele menstrual, recurgem la examenul microscopic și dacă găsim elementele celulare pavi- mentdse şi cilindrice, ce aparţin mucâsei uterine și vaginale, alăturea cu cele ale sângelui normal, atunci cu totă probabilitatea putem afirma, originea, ej. Un alt fapt care caracterizeză, sângele de men- siruaţie, e absenţa complectă sai în fârte mică canti- tate a, fibrinei. Caracterele trase din locul, forma şi mă- rimea acestor pete, ne pâte pune încă pe cale de a le recundsce macroscopicesce. | In resumat modul de examinat si cur trebue a ne conduce în practică, când e vorba de o expertiză
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relativă la examenul sângelui, se pote vedea in ra- 
portul Medico-Legal, ce se găsesce la sfârşitul petelor 
de spermă. 

In ceia-ce privesce cele alte diferite chestiuni ce 
se pot pune relativ la sânge şi care le-am vădut la 

pagina 328, trebuie a fi cu mare băgare de semă de 
6re-ce nu tote pot fi resolvate cu uşurinţă. De si unele 

din ele, părea până acum câţi-va ani aprâpe neresol- 
vabile, cu tote acestea lucrările noi sunt pe cale de a 
nc da putinţa să le resolvăm. Asl-fel in ceea ce pri- 
vesce chestiunea: dacă sângele e de bărbat sait de femee; 
precum şi aceea: de la care dintre individii presupuși 
autori ai crimei aparține sângele? sunt pe cale de a fi re- 
solvate în curând prin metodele lui Uhlenhuth și Biili. 

In cât privesce dacă sângele e de adult sati (le 
fetus, graţie diametrului aşa de considerabil al hema- 
tiilor fetusului, care atinge câte o dată a suta parte 

dintrun milimetru, de asemenea se pote resolva. Con- 
slatarea unor elemente organice alături cu cele ale sân- 
gelui, pote să ne arate proveniența sângelui indicându- 
nc ast-fel partea, corpului pe unde el a cşit, cum de 
exemplu în hemoptizii, epistaxis, hematemeză, faceri, etc. 

Pete produse în timpul facerei 

Pete de amnios.— Aceste pete daii nascere la ex- 
pertize medico-legale, în cazurile de pruncucidere sati 

avort. Sunt cazuri când o femec voind să ascundă vr'un 
avort sati facere, pretinde că petele ce se găsesc pe 
cămașă sati așlernut, sunt resultatul ultimei menstiuaţii. 
Petele produse în timpul unci faceri sunt un amestec 
de sânge şi serositate. Din acestă causă ele ati un as- 
peet aprâpe caracteristic. Se presintă pe diferite rute 
ocupând o suprafaţă destul de mare, formând pe alo- 
“curea chiar chiaguri şi înconjurate de câte o aureolă 
sai alte pote mai deschise ca colore, care nu sunt de 

cât resultatul îmbibărei țesutului cu serosități.
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Aceste pete le găsim pe partea posteridră a. că- mășei, fustei sati pe cearccfuri în dreptul locului unde de obiceiii stă corpul. Ele răspândesc când sunt pr6s- pete un miros ce aduce cu cel de spermă sati câte o dată un miros urât de acrâlă, ce aduce cu cel al urinei fermentate sai cu a] personelor ce sufăr de inconti- nența de urină. | 
Acesta se resimte cu atât mai mult cu cât rutele pe care ele se găsesc ati fost mototolite și ţinute la în- tuneric şi umiditate, sai când fetusul a, fost născut mort. Petele ce se produc în timpul facerei pote fi de 2 feluri: 

| 
Unele sunt formate numaj de licidul amniotic, ce se scurge în primele momente ale rupturei membra- nelor și care pste fi aruncat singur la dro-care dis- tanţă și altele făcute dintr'un amestec de acest licid, singe şi alte produse : de secreţiuni vaginale, atunci când ruperea sa produs încot și licidul sa scurs în apro- pierca organelor genitale. In casul acesta din urmă, resultatul examenului petci nu presintă aşa mare gieu- tate din causa elementelor destul de suficiente ce intră în composiţia lor. Greutatea c mai mare când ele sunt făcute numai cu licidul amniotic. Acest licid care apare puțin timp după formarea membranei amniosului, diferă ca cantitate după, epoca sarcinci. La, patru lunt și ju- inctate, greutatea sa e egală cu a fetusului, iar la, țer- men cantitatea, mijlocie e de jumătate litiu. , Câte o dată acest licid variază în plus sa minus, . In ori-ce cas când cl a trecut de 1 litru denotă O stare pitologică, cunoscută sub numele de fidrannios, Licidul amniotie e forte fluid, clar, transparent la inceputul facerei Şi devine puţin gălbuiă către sfârşitul ci; în stare patologică, când copilul a suferit în cavitatea, amniosului el pote fi verquiă din Causa presenței de meconium sati roşielic din causa sângelui. Când o pată se produce cu acest licid, găsim în urma examenului microscopic elemente figurate ce
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provin din epidermul copilului, epiteliu renal vesical și . 
amniotic. (Se ştie că rinichiul copilului funcţioneză de 
asemenea în timpul sarcinei; urina se acumuleză în 
bășică, apoi sub influenţa micţiunei, e vărsată în licidul 
amniotic, care în acelaş timp că îi servă de aliment, 
devine în parte şi licid escremenţial). 

Afară de acâsta maj găsim leucocite şi mici păr- 
ticele de mucosină. Ch. Robin a'observat că celulele epi- 
teliale pavimentâse ale ecpidermului fetal presintă în cen- 
tru câte un mare nucleii care dispare la sfârşitul ceici 
de a doua luni sati la începutul celei de a treia. 
Acest nucleii se hipertrofiază şi apare la suprafaţa ce- 
luici ca un mamelon pediculat, nuclei care nu întâr- 

ziază de a se deslipi de pe celulă și rămâne singur în 
licidul amniotic. Afară de elementele de mai sus; se 

mai găsesc şi părticele de sebum, precum şi firişore de 
per ce aparţin fetusului şi cari se pol recunosce forte 
uşor prin aceea că sunt incolori, fără canal mădular 
și cu vâriul ascuţit. 

Licidul amniotic se compune din apă, clorur de 
sodium, lactat de sodă și albumină, prin urmare prin 

composiţia lui, else asemănă cu serumul diluat al sân- 

gelui, în cât în casurile când prin examenul micro- 
scopic nu am putut descoperi din cele-lajte elemente ac- 
cesorii lui, ar putea ca petele să fic confundate cu cele 
produse de serul sângelui. 

In acest din urmă cas, găsirea, globulelor roşii care 
nu lipsesc mai nici o dată, pote să înlăture ori-ce în- 

„doială. 

Pete produse după facere 

1. Pete de Lochii. — Se scie că prin lochii se înţelege 
scurgerile genitale ce au loc imediat după facere. Acâstă 
scurgere 'şi are origina de pe faţa internă a uterului și 
mai puţin după aceea a colului, vaginului şi a, vulvei. 
In ccea ce privesce coldrea, compoziţia şi cantitatea,
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lochiilor, variază după cum ele se depărteză sati se apropie de la data facerei. Ast-fel: 
De la 1—8 dile licidul e sanguin; 

» » 3—6 » >» sanguinolent (inucus colorat în 
TOŞuU ); 

» 5 59 » » 2» MuUcos. | 
După acest interval de timp, ele sunt aprope a, incela. Pe diferite rufe aceste lochii lasă nisce pete de colGre cenuşie-gălbue sati roşcate mai deschise către periferic, pete, care apropiate de foc, nu-și schimbă co- lovea. Când lochiile a o coldre brună-roşcată ca droj- dia de cafea, atunci ele indică o stare patologică, un proces septicemie local. Ele respândesc un miros carac- teristic sui-generis, când femeea e sănătosă, afară de casurile patologice. când capătă un miros cadaverie. Aceste scurgeri sunt la început caracterizate prin presența unui mare num&r de leucocite, fapt ce stă în legiitură, pe de o parte cu presenţa în capilarele mu- cosei utero-placentare a unui fârte mare nume: de leucocite; iar pe de alta din causa subţiimci sai a fineţei “mucâsei, care se găsesce pe cale de regenerare. Dacă examinăm la microscop conţinutul unei pete de lochii, vedem că, ele sunţ compuse din sânge, leucocite, celule epiteliale pavimentâse ŞI cu cil-vibratili, ce provin de pe totă suprafaţa genitală, de mucus, resturi din membrane sai din placentă, ce ati fost reţinute în uter. Afară de aceste elemente, se mat găsesc diferite granulaţiuni gre- sose, precum şi diferiţi microbi în afară chiar de ori-ce complicaţie și analogi cu cci ai septicemie! puerperale, dar care diferi pete ca, natură, (2) 

Proporția de leucocite la începute de 1—5 la suță de globule roșii, câte-odată chiar Şi îndoit. Pe lângă glo- bule roşii se v&d globule albe, unele isolate, altele reu- nite, precum şi celule pavimentoase din vagin, ce sunt sferoidale, poliedrice din causa presiunci reciproce. Ele sunt reunite în grupe şi mai rar isolate. Aceste celule smănă mai mult cu cel din stratul profund al epi-
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tcliului vaginal sati de pe buzele colului uterin. Când 

lochiile sunt aprâpe să înceteze, examenul lor micro- 

scopic ne arată că globulele roşii ati dispărut sau sunt 

forte rari, pe când cele albe domină și devin volumi- . 

nose, umplându-se cu granulaţiuni gresâse. Asemenea 

și celulele pavimentose încep a diminua. 

2. Pete produse de Colostru. — Din momentul ce 

femeia a rămas grea, se produce din partea mamelelor 

o serie de fenomene, cari ati de scop secretarea, unui 

licid, câto-odată seros, neconţinend de cât câte-va 

globule de grăsime, alte-ori din contra un licid gălbui. 

eros, viscos, ce:se numesce colostru. In ceea ce privesce 

apariţia lui, e de notat că nu avem nici o dată precisă. 

Sunt femei cari ajung la sfârșitul facerei şi nu a apă-. 

vut; iar la altele, din contra, apare de vreme. Il este 

constituit din aceleasi elemente ca şi laptele, însă diloră, 

pe de o parte, din causă că e mai apos, iar pedealta 

că globulele cari il compun sunt mai puţin des oltate; 

ci sunt reuniți la un loc, formând nisce corpi marifornii 

(fig. 199 B. D). Acest colostru nu se scurge de cât în 

timpul sarcinci şi mai rar în stare normală. [il se 

presintă macroscopicesce sub o colâre alb-sălbue și pu- 

țin viscos. 
Petele formate de colostru sunt caracterizate prin 

accea că îmbibă destul de bine pânza; ati o colore găl- 

bue, cu marginele neregulate, bine limitate și mai în- 

chise ca părţile centrale. | 

Examinate la microscop, un preparat făcut din 

acele pete, observăm că se compune dintrun numer 

mai mult saii mai puţin mare de globule de diferite 

mărimi, identice cu cele ale laptelui. Aceste globule 

sunt, când regulat sferice, când neregulate. Alături cu 

ele sc mai găsesc câte-va celule din epiteliul pavimentos, 
Mave parte din globulele grase sunt așa de mici 

in cât par ca o pulbere fină ; aceste globule în loc să 

fie libere în serul în care înn6tă, dupe cum se găsesc 

în lapte, din contra sunt apropiate una de alta, ținute
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în contact printr'o materie visc6să care nu le lasă să se misce libere sub lamelă ci în grămedi. 
Aceste grămegi portă numele, după cum am spus mai sus, de corpi murviformă, 
3. Pete produse de lapte. — Ele se presintă cu o vu colore cenusie deschisă sati uşor gălbue, cu un contur sinuos și bine limitat. Prin uscare ele dai o uşsră în- tărire pânzei. 
Se seic că laptele e compus ca parte licidă din apă, zahăr de lapte, albumină Și diferite săruri ce sunt toțe 
  

         

Fig. 199. — A. Celula epitelială ; B. Distinderea celulei de către eranulaţiunile gresose ; C. Plesnirea celulei și punerea în libertate a, globulelor de lapte; D. Colostru, format de corpi muriformi. 

disolvate, şi ca, parte solidă de granulaţiuni de caseină, de globule gresâse cari constitue globulele laptelui. Aceste globule constitue elementele . cuacteristice ale acestui licid întocmai după cum globulele roşii. con- stilue pe acele ale sângelui. - Isolarea acestor globule constitue untul. Mărimea lor .variază de la: 2—20 1 Globulele laptelui sunt formate de cpiteliul glandular în modul următor: La inceput celula cpiteliulă se um- 
71700 
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ple de granulaţiuni gresose, fig. 199 A. Aceste granula- 

țiuni devin aşa de mari în cât ocupă t6tă celula şi con- 

stitue un corp muriform, fig. 199 B. In urmă corpul mu- 

riform părăsind corpul celular se desface, punând în . 

libertate tâte globulele. Când ce vorba de colostru acești 

corpi muriformi nu se desfac şi trec întregi prin cana- 

lele galactofore, în cât constatăm mai mult presenţa lor 

de cât a granulaţiunilor. 

A. Pete produse de meconium. — Aceste pete pot să 

devie obioctul unui examen, cu ocasia unei. pruncuci- 

dori. Afară de acesta, examenul meconiului mai este 

reclamat. Şi în casul când voim a stabili, dacă cada- 

vrul unui copil care a intrat în putrefacție e al unui 

noii născut saă al unui copil care a trăit mai multe 

dile. Acestă materic ce e un produs al secreţiunei in- 

testinale, e un amestec de bilă, resturi celulare şi dife- 

rite clemente aduse de licidul amniotic. Afară de casuri 

speciale, sati în momentul facerei, meconiul nu este ex- 

pulsat afară din anus de cât după nascere. El are o 

colâre. brună, sati brună-verdue, câte-odată galben 

deschis:și de o consistenţă viscâsă, aderentă de degete ȘI 

de obiectele pe cari se găsesce. El conţine mai ales un 

mucus special, transparent, care ţine unite la un loc 

tâte clementele anatomice cari. îl compun. Lăsat în 

contact cu acrul, el se îngrâşe, începe a se usca, însă 

nu intră în putrefacție, afară dacă nu e lăsat la ume- 
delă. Din causa ușurinţei cu care se conservă, el face 

ca elementele sale constitutive să fie uşor de determinat. 

Rufele pe cari se găsesce meconium aii o coldre gal- 

henă-verdue sati brună-verdue, după grosimea stratu- 

lui petei. Aceste pete sunt aspre la pipăire şi din cauza 
viscozităţei nu îmbibă tâtă țesătura. Când se găsesce 
în mai mare cantitate depus la un loc, el uscându-se, 

se pâte rădea cu uşurinţă, păstrând imprimat pe el re- 

lieful ţesăturei. Când punem în apă părţi din aceste 
pete, meconiul se înmâc, se umilă şi devine de 2 ori și 

ceva mai mare ca la început. Pentru a face un prepa-
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rat, luăm o mică porţiune din dreptul petei, o lăsăm în apă sati întrun amestec de apă şi glicerină să se în- m6e, şi examinăm în urmă la microscop, servindu-ne de un obiectiv măritor de 500 ori. Prin acest examen constatăm presenţa unor celule prismatice, datorite des- quamărei epiteliului intestinal, celule ce sunt ușor colo- rate în verde şi care în mare parte sunt lipsite de nu- clei. După aceea, constatăm presenja unor granulaţiuni de coldre verde, cu o formă ovoidă sati poliedrică, al 
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Fizz. 200, — Meconium. 

căror volum variază de la 5—20 u. pote și mai mari. 
"Aceste granulaţiuni sunt datorite materiei colorante a 
bilei, în special Viliverdinei. Ele se bucură de aceeaşi 
proprietate ca și materia, bilei, adică dacă tratăm aceste 
granulaţiuni saă corpusculi cu acid nitric, ci se colo- 
reză repede în roşu, trecând imediat în violet. Pentru 
a observa acestă coldre, se recomandă de a examina 
preparatul la lumina naturală albă a norilor iar nu la
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aceea a unci lămpi. Aceste corpuscule sunt acelea cari 
daii colorea verde meconiului. > 
„Pe lângă aceste elemente, mai observăm în câmpul 
microscopului, presenţa colesterinci cristalizate. 

Aceste cristale sunt caracterizate prin subțiimea 
și forma lor lamelară, sai în tablete și prin aceea că 
sunt incolore şi transparente. Ele sunt isolate sai su- 
prapuse (fig. 200). Presenţa, acestor cristale nu ce însă 
constantă: cele nu există în stare normală de cât 2—3 
din 5 casuri. În fine, une-ori se mai pote vedea globule 
de mucus, sati leucocite în mic număr. | 

5. Pete produse de materia sebacee. — Acestă, sub- 
stanță ce e o secreție a pielei e răspândită pe tâtă su- 

  

    

  

  

prafaţa corpului fetusului în cât îl invelesce ca o falsă 
membrană peste tot. Ea nu este uniform distribuită 
pe suprafaţa corpului. Acestă substanţă, cenu calt-ceva 
de cât un residiii al secreţiunei sehacee, e mele, unsu- 
r6să și de consistenţa săpunului mâle. 

Prin examenul microscopic se constată une-ori pre-
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senţa numai a 3 feluri de elemente: 1) Celule epiteliale pa- vimentâse, poliedrice; 2) Granulaţiuni gresose ce sunt . în fârte mic număr Şi al 3)fire subțiri de păr ce aparţin fetusului. Celulele pavimentâse sunt poliedrice când sunt libere, transparente, lipsite adesea, de nuclei, incolore. De multeori presintă încreţituri sată îndoituri. Examenul mi- croscopic al acestei substanţe devine puţin cam grei, pe de o parte din causă că ea fiind grasă nu se lasă a, fi pă- trunsă de apă; iar pe de alta, o mulţime de bule de aer stati aderente de elementele ei constitutive. Pentru a înlătura, acest neajuns, nu avem de cât să ne servim de acidul acetic și glicerină, cari. scot mai în evi- denţă celulele epiteliale fără a le disolva şi care ne în- losnesce de asemenea disociarea, lor (fig. 201). 

6. Pete făcute cu epiderm fetal. — Cu aceste pete se pole să facem cunoscință de asemenea în “casurile de avort sai faceri criminale. Presenţa, lor pe diferite rufe saii obiecte pot constitui un punct de acusare în casul unci pruncucideri.. Aceste pote ocupă câte-odată o mare întindere din causa întregului epiderm ce se pâte lua de pe suprafata corpului; acesta, mai ales când el a fost învelit cu o cârpă, alte ori ele sunt mai limitate. Unele din aceste pete se presintă cu o coldre albă-ce- nușie, ce ese cu atât mai mult în evidenţă cu cât pânza are 0 colore mai închisă. Aceste pete le găsim mat ales în regiunile rufei, care a venit în direct contact cu cor- pul copilului. Câte-odată ele sunt colorate în roșu. din causa sângelui saii în verde, când copilul în timpul nascerei a, expulsat meconium,. 
Când sunt bine uscate ele se pot rădica uşor de pe diferite obiecte, avena aspectul şi transparența unei fot subțiri de cpă. Ele stati aderente prin intermediul sebumului. 
Pentru a face un preparat microscopic, Domnii tobin și Tardieu recomandă următorul procedeii: după ce prin procedeuri obicinuite, adică am lăsat de sa îmbibat pata în apă, se adaogă o mică cantitate de gli-
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cerină, După aceea luăm o mică porţiune din acest epi- 
'derm, o lăsăm să stea câte-va ore într'o sticlă de 
ceasornic, în care sa, pus de asemenea apă şi glicerină 
şi în urmă o examinăm la microscop, servindu-ne de un 
obiectiv măritor de 500 ori. | 

In urma acestui examen vom vedea că epidermul 
e constituit din celule epiteliale pavimentose, poliedrice 
cu 5—6 muchii, imbricate într'un mod neregulat. 
Afară de acesta, pe suprafaţa preparatului vom mai 
observa în urma disposiţiunei celulare, orificiile glan- 
delor sati: a foliculelor, piloși, precum. şi câte-va  firi- 
şore ce par că aparţin fetusului. Acești peri, după cum 
am mai spus, sunt uşor de recunoscut prin aceea că 
sunt incolori, palizi, uşor striaţi în lung, lipsiţi de .ma- 
teria colorantă, fără canal medular și cu extremităţile 

ascuţite. Când putem desface un lamboii din aceste 
fără ajutorul vre-unui licid, e de preferat a-l examina, 
direct la. microscop, fără a mai adăuga apă. ci numai 
glicerină. 

Pete produse de materii fecale 

Aceste pete sunt ușor de recunoscut, une-ori chiar 

cu ochii liberi. Ele dai nascere la expertize numai în 
casurile când nu pot fi sigur recunoscute macroscopi- 
cesce, sati când sunt amestecate sati confundate cu cele 
de spermă, meconiii, etc. Coldrea lor obicinuită e cea 

brună-gălbue, une-ori din contra, col6rea e fărte variată. 
Ele sunt aședate pe părţile posteridre ale cămăşii sati 
izmenelor, îmbibă une-ori totă țesătura sati le găsim 
superficial numai pe faţa internă. 

Ele sunt subţiri, superficiale sub formă de cruste 
și cu marginele difuze. Tâte acestea depind de con- 
sistenţa lor. In casurile de sudomie, materiile fecale pot 
fi găsite pe penis, în şanţul balano-prepuţial, constituind 
ast-fel un punct de acusare. De și felul alimentaţiunei 
omului e forte diferit, cu tote acestea materiele fecale
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presintă forte mare asemănare între ele. Acesta, se ex- 
plică prin faptul că, cea mai mare parte din alimente 
sunt asimilate de organism, afară de un mic rest, “pe 
care îl dă afară. Materiile fecale sunt dar compuse din 
acest rest şi din diferite secreţiuni intestinale şi biliare. 
Pentru a, examina, aceste pete şi a le determina, natura, 
procedăm ast-fel: Se tae din dreptul petei, unde e mai 
puţin contaminată, o bucată de pânză, pe care o punem 
într'o sticlă de ceasornic, ca, să macereze în apă. După 
cât-va timp, când pânza şi pata, sai îmbibat cu apă, 
o scotem, o întindem pe lamă și .o radem uşor cu un 
  

    

  

  

Tig. 202. — 1) Fibre musculare striate ; 2) Fibre conjunctive; 
3) Globule de grăsime; 4) Fibre elastice ; 5) Celule vegetale; 6) Grăunţi 

de amidon ; 7) Fire de păr. 

bisturii; în urmă procedăm la examenul microscopic, 
servindu-ne de un obiectiv măritor de 500 diametri. 
Cu acestă ocazie observăm (fig. 202) un mare număr de 
resturi din substanţele alimentare, cari ati fost digerate 
sai cari uii scăpat unei digestiuni complecte, alături 
cu un anumit număr de celule epiteliale pavimentese, 
fin granulese. Printre resturile substanţelor alimentare
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şi cari se pot cunâsce uşor la microscop, putem cita: 
resturi de carne, în special fibre musculare striate, fibre 
elastice. (Acesta se întâmplă când mâncăm carne multă, 
sati mai ales, când carnea a fost prea friptă şi din 
care causă rezistă prea mult la acţiunea sucului di- 
gestiv, de unde indicaţiunea de a mânca carne crudă, 

pentru a scuti tubul digestiv de o prea mare forţare). 
Printre resturile vegetale găsim parenchimul plantelor, 
ce intră în economie şi care adesea trec fără a fi dis- 
truse, precum şi grăunţi de amidon şi clorofilă. Afară 
de aceste, se observă o mare cantitate.de:- o materie 
granulesă, precum şi cristale incolore, prismatice de 
fosfat amoniaco-magnesian, ce se găsesce aprâpe obicinuit 

“în materiile omului, mai ales în timpul diareei. 
Dacă în meconium am v&dut, că se găsesc cristale 

de colesterină, în cele ale adultului nu se mai găsesc, 

fiind transformate, după unii autori, în timpul digestici 

în stercorină. Dintre tâte alimentele, cele vegetale sunt 
acelea cari le găsim adesea intacte. In casurile, când 

“nu putem a le precisa natura, putem recurge la un 

botanist. Când materiile grase sunt întrebuințate în mare 
cantitate, saii păstrăm vrun regim lactat, atunci ele 
abundă în materiile fecale. 

Une-ori, în casuri de experlize medico-legale, e de 

mare interes de a sci ce substanțe alimentare ati fost 
introduse cu ocasia ultimei mâncări; acesta mai ales 

când o personă dre-care a fost asasinată. E prin urmare 
important de a fi cine-va obicinuit cu căutarea restu- 
rilor diferitelor substanţe. Studiul materiilor fecale sai 

hoprologia, a luat, în acești din urmă ani, o.mare des- 

voltare. 

In casul când voim a examina la microscop ma- 
_teriile fecale, procedăm în modul următor: dacă ele 
sunt moi, le punem direct pe lamă; iar în cas contrar 
le diluăm cu apă. In casul când examenul se face di- 
rect asupra materiilor fecale, atunci numărul elementelor 
ce se găsesc sunt forte variabile. Pe lângă cele de mai
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sus citate se găsesc: 1) un număr considerabil de gra- nulaţiuni moleculare, animate de mișcări browniane, unele cenușii, solubile în acid acetic, altele reflectând o lumină ca şi corpii graşi v&duţi la microscop, şi în fine alţii mai mari ca. precedenţii și mai numeroși, a căror natură nu sa determinat încă ; 2) numerâse ace gălbui de natură grăsesă, cari nu sunt de cât fragmente de cristale aciculare de stearină, margarină, acid.stearic, margaric, etc.; 3) granulaţiuni din materia colorantă a bilei, care abundă cu cât materiile sunt mai colorate. De și ele sunt de natură bil6să, cu tâte acestea acidul nitric nu lucrâză asupra lor, ca și în casul de mai sus cu meconium. | 
In cât privesce materiile fecale ale copiilor ce sunt hrăniţi numai cu lapte, ele se deosibesc cu totul de cele ale adultului, atât ca coldre, cât şi ca composiţie.. După introducerea laptelui în organism, meconium se schimbă ca culdre, şi din verde cum era, devine verde-gălbuii, pentru ca, mai târdiiă să devie galben. Meconium începe a dispare şi nu se maj găsesce de cât fărte puţin ici Şi colea sub forma unor granulaţiuni verdui. Către a 5-6 qi (Gosse) sau şi mai curând, ele devin verlli-gal- bene și sunt formate din nisce părticele albiciose, ro- tunde, de diferite mărimi, începând de la aceca a unei gămălii de ac, până la a bobelor de mazăre. Pe la a T-a (li materiile fecale — câte odată şi la a 3-a di — iasă col6rea galbenă, vie, culâre ce se asemănă fârte mult cu cea de omletă. Acâstă colore e păstrată atât timp cât copilul e hrănit cu lapte şi se găsesce într'o per- fectă sănătate. Materiile fecale ale unui copil nutrit cu lapte, răspândesc tot-deauna un miros de lapte acru. "Când copilul e bolnav, are diaree Şi suferă prin urmare din causa, alimentărei, escrementele se schimbă ca co- lore. Ile devin verdui, iar elementele grăunţâse cari per- sistă, sunt mai mari şi mai numerese. , Examenul microscopic al materiilor fecale de la un copil de țâţă, arată pe lângă globulele laptelui, și un
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mare număr de ace cristaline isolate sati formând mase 

ori stele şi constituite din materii grase. Aceste cristale 

ce abundă câte odată, se găsesc alături de globulele 

laptelui, ce sunt diformate şi opace. Aceste globule par 

a fi sudate între ele, constituind nisce mase mai volu- 

min6se, în interiorul cărora se văd adesea cristale (Beau- 

regard și Galippe). 
O lucrare interesantă din tâte punctele de vedere, 

apărută de curând şi pe care o recomandăm cu folos 

tutulor acelora pe cari “i intereseză, e aceea a, d-lui 

Baron Dr. Ocfele !). Un examen complect al materiilor 

fecale, trebue să coprindă, următârele 4 părţi: A) Ce- 

cetări preliminare; B) Cercetări calitative; C) Cercetări 

microscopice şi D) Analiza cantitativă. | 

Fie-care din aceste 4 operaţiuni coprinde : 

A. Cercetarea preliminară. 

1. Nota dacă bolnavul a ţinut cu o zi înainte un 

regim extra-ordinar sati dacă a luat medicamente ce 

'ar fi putut influenţa natura, fecalelor. 

2. Ziua şi ora penultimei defecaţiuni. 

3. Ziua şi ora defecaţiunei fecalelor destinate pen- 

tru analiză. | 

4. La constatarea, ponderei trebue notat dacă bol- 

navul a avut grija de a lăsa urina, separată de fecale. 

5. Ziua şi ora când sa început analiza. 

6. Consistenţa (lichid, moale neformat, mole for- 

mat, dur). ” 

7. Colorea. 
8. Mirosul (feculent dulce, acid, rânced, putred). 

9. Substanțe macroscopice (resturi de alimente) 

acestă, constatare se face fără levigaţiune, ea împiedi- 

când analiza ce urmeză. 
10. Prezenţa, saii absenţa, de părticele de grăsime. 

  

1) Tabele statistice comparative pentru loprologie practică la 

bolnarii fără febră. Editura Gustav Fischer, lena.
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B. Cercetarea calitativă. 
1. Reacţiunea cu hârtie de turnesol. * 
2. Urobilina: reacțiune rosă cu o soluţie de 12 0 sublimat. (Trebue curând făcută, căci urobilina, se pote descompune). 
3. Biliverdina: patologic, aprâpe numai la. bolnavii cu febre. Reactivul lui Gmelin modificat: se târnă din fecale pe un filtru, se întârce filtrul şi se pune o gută de acid azotic fumans; un inel verde arătă presenţa biliverdinei. 
4. Amoniac, cu apă de iod: o parte mică de fe- cale se preseză cu hârtie de filtru, la, partea extericră a hârtiei se pune câte-va gute de reactiv decoloraţiunea Amoniac. 
5. Peptone: O esiracțiune cu apă sa alcool dilut filtrată +- 1 gută de soluţie de Cu SO. dilută + Na OH = albastru saturaț absenţa ; iar coldrea, violetă, ne arată prezenţa de peptâne. 
C. Cercetarea, microscopică. 
1. Cristale de Mg. NH, PO, (fosfat amoniaco-mag- nesian); e de notat dacă se găsesc numai fragmente saii cristale bine formate în formă de capace de coşciug. 
2. Ouă, de vermi, mucozităţi, substanțe din grupul proteinelor şi hidrați de. carbon: 
3. Fibre musculare. 
4. Picături grase sati acidi, din seria grasă în cris- tale aciforme. 
5. Amidon; amănunţit descris. 
6. Celuloză, cu floroglucină. 
D. Analiza cantitativă. 
„Acestă, analiză privesce pe Chimist. 
Relativ la importanţa, examenului materiilor fecale, Prof. Lacassagne citâză următorul cas:  - 
Intr'un bloc de materii fecale, găsite pe patul unei femei asasinate, şi aparţinând criminalului se găsi vr'o 20 de oxiuri. Resulta de acică individul care defecase 

suferea de acești paraziți. Pentru că se arestase 6 indi-
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“vidi, Prof. Lacassagne căută de a face analisă: materiilor 
fecale a fie-căruia. 

_ Intwadever cu ajutorul unei baghete de sticlă luând 
din deschizătura anală a fie-cărui individ, materii fe- 

cale şi punându-le între 2 lame le-a examinat la mi- 
croscop. La 5 dintre inculpaţi examenul a fost negativ, 

pe când din contra la al G-lea, anume Gaumet, exame- 
nul făcut a arătat presența oxiurilor. Bazată pe acestă 
constatare a Prof. Lacassagne, Curtea de Casaţie din 

Ronc, condamnă la 2 Decembrie 1899 pe Gaumet la morte, 
iar la 10 Februarie 1900, fu executat. 

Pete formate din fragmente de ţesuţuri omenești 

Aceste pete aii o mare importanţă în unele afa- 
ceri criminale. De multe ori instrumentele cari ai ser- 
vit la comiterea crimelor portă pe ele resturi din ţesu- 
turi din regiunea corpului pe unde ati pătruns. Ast-fel 
un topor, baston, ciomag, cuţit, etc., pot avea pe ele 

resturi de materie cerebrale, fragmente os6se, muschi, 

ţesut gresos saii alte resturi de ţesuturi. Nu numai pe 
aceste instrumente dar chiar şi pe diferite: alte lucruri 
din prejurul cadavrului sai pe însuşi hainele presupu- 
sului criminal putem să le găsim, în cât e interesant 
de a le stabili origina. Ast-fel noi, cu ocasia unei crime 
recente, am putut găsi pe un cuţit cu care sa servit 
criminalul, nisce pete cari ne-aii dovedit, în urma exa- 

menului microscopic, că ai fost făcute cu resturi de ficat; 

sati în urma acestui examen, și a anchetei D-lui jude- 
cător de Instrucție, se constată că criminalul înaintea 

crimei, se servise cu el mâncând ficat fript. 
„Pentru căutarea acestor pete, vom păstra aceleaşi 

reguli cari ati fost descrise la sânge (pagina 331) in.cât 
nu mai revenim aci. Printre aceste resturi de ţesuturi, 

cari, de almintrelea, sunt ușor de recunoscut microsco- 

picesce, avem în prima linie fesatul celulo-gresos. Acesta,
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e cel dintâi dintre ţesuturi care vine în contact cu in- strumentele vulnerante. EI se găsesce sub forma, unor mici mase roșcate sati brune din causa sângelui care le insoțesce sati galben când nu conţine sânge. Aceste pete după cum am dis se pot cunâsce și chiar macrescopicesce. Dacă, punem din fragmentele pe- tei în apă și le disociem, constatăm presenţa,  fascico- lelor de ţesut celular, cu strii paralele ondulate. Dacă tratăm preparatul <n' acid acetic, aceste strii dispar și apar fibrele de ţesut elastic. Alături cu aceste elemente celulare, mai găsim nisce celule mari, gres se, rotunde, ovale sai poliedrice, cu marginele închise şi cu centrul deschis. Câte-odată aceste celule se rup si dai nas- cere la picături mici gresâse de diferite mărimi. Profesorul Robin a indicat cu Ocasia examenului me- dico-legal al unci pete de sânge și care conţinea resturi de ţesut adipos, caracterele diferenţiale dintre acest ţe- sut aparţinend omului și dintre cel de boi şi berbec ; la aceste animale celulele adipose sunt maj mari și aprâpe uniforme ; iar conținutul lor nu se scurge în picături, din causă că, acâstă grăsime se topesce maj grei. Câte-odată grăsimea singură pote să facă nisce pete pe haină sută alte corpuri. Presenţa lor o recu- noscem punând dWasupra lor o hârtie şi trecend în „urmă un fer cald. Când tratăm o pată de grăsime cu cter saii benzină, ca se disolvă, Şi după cvaporaţie se pole constata la microscop presenţa globulului de gră- sime asupra cărora, putem întrebuința reactivi speciali, ca, acidul osmic, pentru a ne convinge de natura lor. Pete făcute cu materii cerebrale: — Aceste pete pot resulta în urma, unei impuşcături sati a sdrobirei cra- niului, cu care ocasie fragmente din creer pot sări pe diferite obiecte sati pe pereţi. In casul când sunt us- cate, elesunt greă de recunoscut macroscopicesce. Aceste pete ati o coldre cenusie sati cenușie brună sai galbene. In casul acesta recurgem la examenul microscopic pre- cum Și la cel chimic.
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Examenul microscopie. — EI Qă adesea, resultate mai 

positive ca cel chimic. Se scie că din punctul de ve- 
dere. al structurei substanţei cerebrale, se compune din 
celule şi tubi nervoşi cari sunt ţinuţi în contact de un 
țesut numit nevroglic. In cât privesce celulele, ele dis- 

părând repede din conținutul acestor pete, nu le mai 
găsim la microscop; pe când din contra tubii nervoși 
de și modificaţi se pot recundsce. Se scie că tubii ner- 

voşi sunt constituiți din o parte centrală numilă cilin- 
avva 

dru azil şi de o substanţă care îi învelesce ca un manson 

  

    

  

  

Fig, 203. 

şi care portă numele de mielină sati substanțe mă- 
dulară. 

“După morte mielina se topesce, se scurge încet, 
încet, marginile tubului perd paralelismul lor și pre- 
sintă, nisce umilături, mai mult sai mai puţin rădicate. 
In timpul uscărci, tubii nervoși suferă o alteraţie în 
urma căreia r&mân numai cilindrii axili, cari resistă 
forte mult uscăciunei.
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Presenţa lor într'o pată constitue un caracter dis- 
linctiv. | 

Pentru a face un preparat, luăm o mică cantitate 
din pată, o punem pe lamă, adăogăm. o picătură de 
apă, o lăsăm mai multe ore ca să se înmâe, o disociecm 
pe lamă şi în urmă o examinăm la Microscop. 

In urma, examenului cu un grosiment de 500—600 
ori, constatăm că mai tot câmpul e plin de aceste ci- 
lindre. o 

Examenul chimie. — Acest examen se face în mo- 
dul următor: Se pune resturi din pată ca să macereze 
în apă. In urma acestei măcerări substanța se ramo- 
lesce, se umflă și devine mâle. Dacă acum luăm din 
acestă substanţă şi o tratăm cu acid sulfuric concen= 
trat, materia cerebrală se disoluă îndată; iar licidul se 
coloreză în zioleț. Dacă în loc de acid sulfuric între- 
buinţăm acid cloridric concentrat și curat, materia ce- 
rebrală nu se mai disolvă numai de cât; iar licidul nu 
se coloreză de cât după 4—5 dile în cenușii murdar 
ce bate puţin în violet, colâre ce a fost comparată de 
Orfila cu reflexul vinului bun de Malaga. 

Reacţiunea, cu aceşti 2 reactivi nu este. specifică, 
numai materiei cerebrale, ci şi cu alte substanţe ca al- 
bumina, brânza albă putem a o obţine. | 

Cu tote acestea Lassaigne a arătat că tratând Uşor 
petele de natură cerebrală, cu! acid sulfuric “monohi- 
dratat, se vede producându-se succesiv şi în câte-va se- 
cunde o col6re galbenă ca sulful, apoi portocalie, roşie 
vermillon și în fine violet; pe când cu cele de albu- 
mină și brânză, aceste colori succesive nu se produce. 
De asemenea nici cu cele de puroiii, serositate și de serul 
sângelui, nu se produc aceste variaţiuni de colori. 

Pete de cernelă 

Examenul acestor pete este adi din ce în ce mai 
mult reclamat. Petele făcute cu cernelă pe diferite obiecte,
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po fi supuse unui examen în care cas unc-ori trebue 
a apela și la cunoscințele unui chimist. Diferite stropi- 
turi, ştersături, adause de scrieri, făcute cu cernelă, 
pote să ne dea indicii, dacă ele ati fost făcute cu aceeaşi 
cernâlă, cu care se pretinde, dacă e de dată nouă sai 
veche, şi în casuri de scrieri suprapuse, care e cea din 
urmă adăogată, ete. Aceste chestiuni fac parte mat 
mult din gra/oloyie şi ca atare ar trebui să intereseze 
numai pe specialiștii grafologi. Cu tâte acestea, parte 
din mijlâcele cu care ei se servesc sunt uşor de cu- 
noscut şi pote [i aplicate de însuşi medic, în cât în ca- 
sul acesta c bine de a fi sciute. Voi căuta, ca fost 
grafolog, de a da aci pe scurt din mijlâcele cele mai 
usitale și eficace. Printre aceste mijlce fotografia 
jocă primul rol. Deja la pagina 206, cu ocasia fotogra- 
fierei obicetelor am indicat marele rul pe care il are 
fotografia. Unele schimbări cât de neînsemnate ar fi și 
care ar putea scăpa, vederei nâstre, pot să fie trădate 
imediat cu ajutorul plăcci fotografice. 

Ochiul înregistreză de multe ori, cu mult maislab 
de cât placa sensibilă. E adevărat că placa nu ne 
dă deosebirea de colre ci pe cea de intensitate. 

De asemenca pentru aceeaș colâre constatăm că 
placa, fotografică e mai sensibilă de lumină, ca ochiul 
nostru. In figurile de la Capitolul «fotografiarea, obiec- 
telor», pagina 206, se pâte vedea, parte din aceste modi- 
ficări, în special fig. 121, ce ne arată o suprapunere de 
linii. In ori-ce cas, “întrebuinţarea diferiților reactivi nu 
trebue să o facem de cât în urma, utilizărei fotografii, 
de şi ci sunt adesea respinşi chiar de către chimiști, 

"din causă că pote strica diferite acte, pe care ele se 
găsesc. Când e vorba dea stabili, dacă 2 pete sa scrieri 
sunt făcute cu aceeaș cernâlă, atunci putem cere aju- 
torul chimistului, de și lui însuşi îi e forte greii câte o 
dată de a stabili. Ast-fel cernelurile cu bază de tanin sunt 
grei de diferențiat chiar între ele, când sunt licide, cu 
atât mai mult când formeză o pată uscată. Chiar în ca-
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Surile acestea, chimistul recurge la fotografie. Acesta o face cu atât mai mult, cu cât diferite cerneluri conţin câte un colorant din seria anilinei, care sub influenţa agenţilor chimici, ca acizii, iată diterite colori cari pot fi înregistrate ușor de o placă ortocromatică. Une-ori aplicarea, sugătârei pe o pată saii scrieri pote să ne ex- pue la o erâre, în cară cas, de şi există o deoseb ire de intensitate, care pote fi înregistrată de fotografic, totuși din acesta nu resullă că avem 'o deosebire de cernelă. Când e vorba de a, se scie, dară petele de cer- „ RElă ait fost făcute în acelaș timp, sait în timp diferit, 7 și anume care din ele sunt anteridre celor-l'alte, atunci : “ întrebuințăm metoda, lui Sonnenschein, care constă în atingerea lor cu diferiţi agenţi chimici, şi din dispariţia lor mai curând sai mai târdiă, conchidem asupra ve- chimei. In casul acesta însă, trebue să fim siguri că ele aui fost făcute cu aceeaş cerndlă şi că vechimea, lor nu a trecut de un an. 

Pete produse de noroiii și diferite substanţe 
minerale 

Aceste pete ca, Şi cele studiate până aci pot forma obiectul unei experlizi. Ele iati nascere maj ales când . O luptă 6re-care a urmat între un criminal ŞI victimă Și când terenul fiind noroios, a, permis facerea, lor. In casul acesta, e interesant de a determina, dacă petele de pe hainele presupusului criminal sunt de aceeaş na- tură ca şi a, victimei. Se scie că composiţia pământului din acelaş loc e mai mult saă mai puţin identică, în Cât Sar putea până la un punct Gre-care identifica aceeaș natură. In analele de higienă din 1840, pag. 387, găsim un interesant raport făcut de D-nii Barral, Che- „Yalier şi Henry, relativ la o afacere de asasinat, în care aceșți trei experţi fură însărcinaţi de a stabili între al- tele: dacă noroiul ce se Jăsesce pe hainele unuia din în- 
71760 
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culpaţi era la fel cu cel ce se găsea pe marginea apei 

din sat saii provenea de pe Bulecardele ezteridre ale Pa- 

pisului, după cum pretindeaii acusaţii, şi în fine, dacă co- 

lorea ce se produsese pe cămașa unuia din acusaţi, eșilă 

de pe căptușala pantalonilor, a putut avea loc în urma 

unei ploi torențiale sait cu ocasia întrărei în apă pănă la 

brâit a acusatului. 

De sigur că analisa microscopică și cea chimică pote 

să ne dea resultate fârte bune în 'asemenea expertize, 

pentru-că iarăși nimic nu e mai variabil ca composiţia, 

majorităţei acestor pete. 'Ele presintă caractere variabile, 

după mediul în care ai luat nascere. Ast-fel noroiul 

dintrun oraș, diferă forte mult în composiţia, lui, de cel 

de la ţară. Examenul microscopic îl vom face, răzuind 

de pe pată o mică cantitate şi adăogându-i o picătură. 

de apă. Intrun ast-fel de preparat vom observa, un mare 

număr de granulaţiuni de diferite mărimi şi colori, unele 

amorfe, altele cristalizate, aparţinând aprâpe tuturor 

regiunilor; iar în urmă, întrebuinţând diferiţi reactivi, 

pe care sciinţa, ni-i pune la îndemână, putem precisa, 

natura şi compoziţia lor chimică. Acelaş procedei, îl 

vom urma şi când e vorba dea determina petele pro- 

duse de diferite substanțe minerale.



CAP. v. 

PERUL 

  

Importanţa examenului părului, în medicina-legală reese pe de o parte din numerâsele chestiuni ce se pot pune; iar pe de altă parte din resultatele atât de sa- tistăcătâre ce se pot obține în urma lor. Sunt citate multe casuri de greşeli ce ai fost comise numai din cauza unui examen superficial. Ast-fel peri aparţinând animalelor, aii fost luaţi drept peri albi de la bătrâni „Precum şi peri găsiţi pe talpa, ghetelor şi care erati de om ati fost confundați cu cei de animal, Casurile cari daii nascere la asemenea, expertise sunt numerâse. Ast- fel e vorba, de a, examina perii găsiţi pe diferite obiecte ce ati servit la comiterea, crimelor ca: ciocan, ciomag, baston, etc., sai a examina perii găsiţi în mâna victi- mei în urma unei lupte desasperate cea precedat m6r- tea, sati în casuri de atentate la pudâre sai pruncucidere. Tot asemenea în casurile de atentate asupra animale- lor se pot găsi peri de pă, 6e,-etc. pe glandul sati pre- Puţul unui individ sau la. o femee p&r de câine etc. Une-ori suntem nevoiţi de a examina perii presentaţi de o per- [VĂ sonă, pretindând că "i-a, fost smulşi de o alta. E inte- resant de a se constata în asemenea casuri 'dacă în- tr'adevăr aceşti peri aparţin sai nu în realitate acelei persone şi dacă mai ales ati fost smulşi de curând sati i-a avut căduţi mai dinainte cu ocasia, peptănăturei. 
Tot asemenea găsirea unor peri întrun loc 6re- „care ar putea să ne arate locul unde o crimă Sa co- 

Mis, etc.
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Cea mai mare băgare de sâmă trebue a. avea, 
în casurile de crime de a nu lăsa să trecă nebăgate în 
semă, diferitele fire de păr ce se pot găsi în mâinile 
victimilor sati pe diferite obiecte. Este cunoscută igno- 
ranța ce se observă la mulţi din ofiţerii din poliţie 
care nedendu-și sema de acest lucru. apucă cadavrul 
de mâini pentru ca săl mute din loc sai pentru al 
întrece pe spate etc., mişcări cu care ocasie firele de 
păr ati putut fi înlăturate. Afară de acâsta e lucru fi- 
resc că apucarea cadavrului să se facă mai totdeauna de 
mâini, acolo unde adesea-ori firele de păr sunt ascunse. 
De aceea nu știm cum a recomanda mai mult D-lor 

ofiţeri de poliţie de a ţine semă de acest lucru, şi de 
a observa cu acestă ocasie lucruri care nu sunt v&dute 
de ori şi cine sati care pâte scăpa vederei unui profan. 

Odată aceşti peri găsiţi, ci vor fi împachetaţi cu 
luare aminte și înaintați expertului. Ne vom feri de a 
umbla prea mult cu mâna pe ei după cum ce obiceiul, 
pentru ca nu cum-va cu acâstă ocasie să se ia Gre-cari 
susbstanţe care se afla pe ei. Când sunt 2-3 fire, le prindem 
peo hârtie sati carton cu mici bande de hârtie, după cum 
se obişnuesce în botanică cu colecţiile de plante; când sunt 
mai mulţi, atunci îi punem întro cutie sati mai recoman- 
dat întrun cilindru de sticlă. Este ştiut proprietatea ce o 
are părul de a lua mirosul ce există în vecinătatea sa. 
Pentru aceea se recomandă ca cutia în care se transmit, 
perii să nu aibe nici un miros, după cuni se întâmplă în 
casurile când sunt expediaţi în cutii ce ati servit la 
tutun, parfum, sati săpun. Se mai recomandă de asemenea, 

ca cutia să fie bine închisă căci, mirosul îl mai pote 
lua și de la diferite alte obiecte cu care stă în vecină- 
tate în timpul transportului. 

Inainte de a intra în studiul părului și a răspunde 
la chestiunile ce se pot pune cu ocasia vre-unei 6x- 
pertize, vom căuta de' a face o descriere a părţilor sale 
constitutive, care de-alimintrelea trebuesc forte bine
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cunoscute pentru a înlătura do multe ori erorile, care “suntem expuşi a le face. 
Perii sunt o producţiune epidermică, filiformă şi Hexibilă, care se desvoltă, pe tâtă suprafaţa corpului. 
In ceea-ce privesce structura, să avem de studiat: |. Perul propriu ddis si IL. Foliculul pilos. 
|. Perul proprii dis. EI coprinde 2 părţi: o parte liberă care e eşită afară din piele și care pârtă numele 

  

    Fig. 204. — Secţiune traversală a, pielei pentru a arăta p&rul și foliculul săi. (Testut). 
1. Epidermul. — 2. Dermul. — 3, Firul pârului. — 4. Rădăcina sa. — - 5. Bulbul. — 6, Papila, —7, Foliculul pilos cu: a; tunica externă : 6) mem- brana vitrâsă ; c) tâca epitelială externă, d) teca epitelială internă.— 8. landele sebacee cu 8 conducte excretâre.— 9, Spaţiu! liber. pe unde se scurge materia sebacee. — 10, 140 muschi răcicători ai părului. 

de trunchi sati firul părului și o parte ascunsă în piele numită rădicină (Ag. 204). Firul părului mat mult sat mai
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puţin voluminos şi mai mult sai mai puţin lung, după 
individ şi regiune,se termină către extremitatea, sa liberă, 
printrun vârf ascuţit. Rădăcina din contră de și se 
strîmteză, puţin la nivelul unde pătrunde în piele, de- 
vine apoi puţin umiflată pentru a forma bulbul părului. 
Extremitatea liberă a rădăcinei e scobită ast-fel ca să 
potă acoperi papila ce se găsesce în fundul folicu- 
lului. | 

Structura firului de păr. firul de păr propriu dis 
se compune din 3 straturi concentrice care sunt: epi- 
dermul, scorța şi măduva. 

'4) Epidermul sau epidermiculul e un înveliş format 

dintr'un singur rând de celule sai lame, dispuse ast- 
fel că se acoperă în parte una pe alta, ca solzii de pește 
(fig. 205). 

Pentru a ne da semă de acest strat, nu avem de cât 

dea trata un fir de păr cu o soluţiune de potasă 40 on 

  

Fig. 206. — Două celule ale 
scârței rădăcinei perului cu 
nuclei vizibili și cu un aspect 

striat. (Kolliker), 

  

sai acid sulfuric ; în urma acestor reactivi celulele se 

desfac una de alta şi le putem observa pe fie-care în 
parte. Ele se presintă sub o formă lungărâţă, sunt sub- 
țiri transparente, mai lungi de cât late, şi cu o pată 
deschisă la mijloc, care nu este de cât restul nucleului 

- (fig. 206). 
Marginile libere ale acestor celule imbricate sunt 

tot-deauna îndreptate către extremitatea liberă a firului 
de păr ast-fel că după acestă posiţie a lor putem cu- 
n6sce când avem un fragment de păr, care este estre- 
mitatea care corespunde vârfului părului. 

Un procedeii mai simplu, şi mai ales când nu dis- 
punem de un microscop pentru a şti care e capul și
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rădăcina lui e următorul : nu avem'de câta lua firul de 
per între degetul cel mare şi arătător de la mână și 
să "1 frecăm între ele. După câte-va, mișcări vom ob- 
serva că firul începe a fugi cu unul din capete în sus 
sati în jos. Partea, firului cu care va înainta va fi tot- 
dea-una extremitatea, corespundttâre rădăcinet. 

V) Seârţa.— Acestă scârță care mai pârtă şi numele 
de substanță corticală 'saii fundamentală, e constituită din 
nisce celule epiteliale corneene, fusiforme, turtite în lame 
și forte lungi în raport cu 
lărgimea, lor (fig. 207). 

Aceste celule trans- 
formate ast-fel sub forma 
unor fibre ce se supra- 
pun în mod regulat, ader 
forte intim una de alta în 
cât totă acestă scârţă pare 
a fi o substanţă fin stri- 

ată. In aceste celule se. Fig. 207. — Fibrele lamelare ale sub- găsesc nisce granulaţiuni staniei esrieaie ale înul păr irataie cu 
pigmentare al Căror nu- A) Lamele isolate: 4. vârdute de faţă, măr și mărime variază giieută de proii- pi Strătul compus după colrea părului ; toțt celor precedente însă ne desociate. 

asemenea ele sunt pre- 
vădute şi cu câte un nuclei, sati mai bine un vestij de 
nucleii, turtit ca şi celula şi care pe o .secţiune longi- 
tudinală a părului se vede sub forma unei simple strii 
verticale de colâre închisă. | 

Pentru a studia mai bine disposiţia de mai sus a, 
„acestor celule sati a substanței corticale, tratăm părul 
cu acid sulfuric pe o lamă şi o încăldim; “după acestă 
operaţie unele din celule se desfac iar striaţiunea, sub- 
stanţei corticale se pote vedea, fârte bine. 

Prin acest mijloc de disociare celulele aii o colâre 
mai mult saii mai puţin închisă, când e vorba de păr 
castaniu sai negru, și din contra sunt transparente la 
perii albi. Acestă coldre e datorită pe de o parte unui  
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pigment granulos; iar pe de alta unei substanțe colo- 
rante disolvate. Intr'un păr forte colorat, amândouă aceste 
substanţe domină de o potrivă. 

c) Măduva. — Ea este dispusă în centrul firului de 
p&r, sub forma unei col6ne cilindrice cu un diametru care 
represintă a 3-a, sau a 5-a parte din acela al părului. Din 
punctul de vedere histologic, ea este constituită din nisce 
celule poliedrice, suprapuse de la rădăcină către vert ca 

monedele într'un fişic (fig. 208). Fic- 

care din aceste celule sunt prevă- 
- dute cu câte un nuclei. După Pou- 

chet, celulele ce formeză măduva, 

nu ocupă tot-deauna axul ptrului, 
ci la cei care ati o curbură destul de 
regulată, cum sunt cei de la mus- 

“laţă, gene, etc., măduva se apropie 
mai mult de partea convexă. 
| Pentru a studia bine celulele 
măduvei, Kolliker recomandă de a 

  

, Fig. 208. .v va vu 
A) Fragment de păr alb fierbe perii albi în sodă caustică, tratat cu Sodă ha , MR 

ale ituvercu îmcâitle până ce ei se umilă și se desfac. 
Witestanta „corticală fin După aceea disociind unul din aceste 
Hpidermul. (Galippe Eeau fine. vom putea isola celulele mă- 
regard). v NA . . “ vu . 

duvei. Când privim măduvă prin 
lumina reflectată, ea apare albă, pe când din contra, e 
n6gră la lumina transmisă. Nu toţi perii sunt prevă&duţi 
cu măduvă ; ea este aprâpe constantă la perii scurţi 
și groși, iar câte o .dată lipsesce și la cei colorați. 
Celulele ce compun măduva conţin 2 feluri de gra- 
nulaţiuni: unele sunt granulaţiuni piamentare, altele 
granulaţiuni strălucitâre, care, după unii autori, ar fi 
grăsime. Afară de acesta, se mai găsesce și bule de 
aer, cari dai la unele persâne acel reflex argintiii 
perilor albi. Când un fir de păr e băgat în apă fiartă, 
ese din el diferite bule de aer. 

Tote aceste 3 straturi constitutive ale firului de păr 
şi cari se disting forte bine în tâtă lungimea, lui, pierd
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puţin câte puţin din individualitatea lor, pe măsură ce ele se apropie de bulbul părului, 
II. Structura rădăcinei şi a foliculului. In ceea ce privesce foliculul, el presintă 3straturi concentrice, cari sunt din afară înnăuntru: 1. Tunica conectită; 2. Alem- brana vitrăsă și 3. Tecile epiteliale. 

za „1. Tunica conectiră sati [i- 
bresă e formată dintr'un strat 
etern de fibre longitudinale şi 
altul intern de fibre circulare 
(fig. 209.3). 

  

  

  

  [E 
"Fig. 210. — Secţiune longitudinală a rădăcinei unui per. (Testut). 

Fig. 209, madgeliune transversală a 1. Corpul părului cu f;, epidermul ; 4, celulele medulare. — 2. Tunica librosă a, î. Părul. — 2. Tunica fibrâsă. —3.Mem- foliculului. — 3, Membrana vitrâsă. — 4. rana vitrosă.—4. Teca epitelială externă. Teca epitelială externă. — 5, Teca, epite- 5. Tâca, îpitelială internă cu: stratul lui lială internă cu: a) stratul lui ilenle; i) Henle (ex(ern) stratul lui Iluxley (mijlo- stratul lui tuxley ; e)cuticula, tecei. 2 6, ciu) ; cuticula tecei (intern). — 6: Epider- Vasele sanguine, '7. Bulbui părului. — 8. mul p&rului. Papila. 

2. Membiana vitrsă. Se presintă sub forma unui 
strat hialin, transparent, circular și amorf (fig. 209.3 ). 

3. Tecile epiteliale. Ele se întind de la papilă până 
a gâtul foliculului, adică până unde glandele sebacee se
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deschid în folicul. Ele sunt în număr de 2, una ezfernă 

şi alta înternă. 
Teca epitelială ezternă. (Fig. 209.4). Acestă tecă forte 

gr6să la nivelul părţei mijlocii a foliculului, merge sub- 
țiindu-se către papilă. Ea, este formată din celule poli- 
edrice, asemănătâre celor din stratul mucos al lui 
Malpighi. Ele nu conţin eleidină, din care causă nu sunt 

supuse cheratinizărei. 
Teca epitelială internă. Ea are aceiași grosime 

aprâpe peste tot şi e formată din 3 straturi de celule, 

şi anvme: un strat extern saă a lui Henle; unul mij- 

loci a lui Huxley şi al treilea, cuticula tunicei interne. 

Tâte aceste 3 straturi se pot vedea, în fig. 209.5. 

Papila părului. Ea e formată. dintr'un amestec forte 

subțire de fibre conective și „celule unite printr'o sub- 

stanţă amorfă fin granul6să, în care pătrunde vasele 

capilare. (Fig. 210.8). | 

Din figurilede mai sus ce represintă prima, jumă- 

tate din secţiunea, transversală la nivelul foliculului, și 

a doua longitudinală, se pâte -vedea forte bine disposi- 

țiunea tutulor acestor straturi descrise mai sus. 

Părul se găsesce distribuit pe totă suprafaţa cor- 

pului, afară de faţa palmară a mânei, plantară a pi- 

cidrelor, glandul, faţa internă a prepuţului şi busele 

mici la femee. Forte abondent şi lung în unele regiuni 

ca pielea capului, faţă, subţidră şi pubis, el e abea cres- 

când pe trunchiii şi membre. Acestă, deosebire de dis- 

tribuţie a părului pe corp e mai mult aparentă de cât 

reală, de 6re-ce ea ţine de desvoltarea părului, care în 

unele regiuni e mai mare pe când în altele mai mică. 

Avend în vedere acestă lungime a părului, îi putem 

clasa în 6 grupe după Oesterlen: 

1. Peri lungi ai craniului (părul capului); 

2. Peri lungi ai feţei (barba, mustăţile); 

3. Peri lungi ai corpului (pubis, subțidra, anus);
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4. Peri scurţi colorați ai feţei (genele, sprâncenele, 
perii din nas); 

5. Peri scurţi colorați ai corpului (piept, abdomen 
și membre); 

6. Peri rudimentari (tulci după suprafaţa corpului). 
1. Părul capului. — Ei sunt cei mai lungi, atingând la 

unele pers6ne mijlocul gambelor. Ja rasa galbenă (chi- 
nezi) atinge cea mai mare lungime. Caracterele de 
notat ale acestui păr, după cum se obicinuesce adi în 
antropologie, se pote vedea, lu, pag. 92. 

In ceea-ce privesce deosebirea, între părul capului 
de la bărbat și femee, Hager crede că rădăcina, celui 
de bărbat e mai grâsă ca a celei de femee. 

Grosimea perilor capului variază după vârstă, sex 
şi regiune. 

Ast-fel din tabloul următor a lui Oesterlen se 
pote vedea: 

Tablou de grosimea părului în diferite regiuni 
ale capului 

La bărbat = 0""075 La bătrân = 0050 
= 0» 068 =» 063 
= 0 » 063 La copil de 15ani = 0 » 050 
= 0» 054 = 0 » 062 

La, femee = 0 » 076 Lacopil6—18luni = 0 » 034 
= 0 » 065 La copil de 12 dile = 0 » 020 
= 0 » 077 = 0 » 020 
= 0» 058 

Din aceste ţifre sa, tras următdrea conclusiune: 
Ovi-ce păr ce are 0 grosime mai mare de 0-03 nu 

este de cap. 

2. Perii barbei. — Sub acestă denumire înţelegem 
perii de pe-obraz şi mustăţi. Desvoltarea lor presintă 
diferite variaţiuni individuale în ceea-ce privesce lun- 
gimea și grosimea, coldrea, şi desimea. Aceşti peri apar 
la vârsta, pubertăţei. Castraţia sati anomaliile organelor 

pr
.
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genitale opresc desvoltarea mai mult sati mai puţin; 
„ast-fel la scopiţi, eunuci, hermafrodiţi, etc. 

In tâte rasele, barba constitue un apanaj al sexului 
masculin. Apariţiunea ei la femei e considerată ca o 
anomalie. Lungimea perilor barbei e de 6—10 ctm.; 
rar se vede atingând 20 -30—50 ctm. pote şi mai mult. 

Ca lungime acești peri nu ne pote da nici un ca- 
racter distinctiv. | 

In ceca-ce privesce grosimea lor, după Oesterlen 
ar fi: 

Tablou de grosimea perilor barbei : 

Barbă, = 0.125, 
Mustaţă, = 02,115. 
Obraz = 0""-.104%, 

Nici aceste caractere trase din grosimea lor nu e 
absolută, de 6re-ce perii pubisului ati o grosime asemă- 
nătâre lor (0,421); grosimea acestor peri e aprâpe 
uniformă de la un cap la cel-lalt. 

Dându-ni-se mai mulţi peri lungi de 4-—6 centi- 
metri, largi de 0""-126 cu trunchiul uniform de gros, 
frizat, cu vârful secţionat oblic și ne ascuţit, am putea 
să-i considerăm că aparţin barbei. 

Perii favoriţilor sunt fârte groși şi cu epidermul 
forte inegal. Rădăcina lor e mică, subțire ca trunchiă. 
Perii favoriţilor 6menilor cari năduşese ușor, presintă, 
după Hager, în stratul peridermal rădicături închise, 
punctiforme. La, pagina 93 se pote vedea, diferitele alte 
caractere ce se mai pot lua de la aceşti peri, din punctul 
de vedere al stabilirei identităţei. 

3. Perii organelor genitale, (pubisului, scrotului, buse- 

„lor mari) şi ai subțidrei, — a) Perii organelor genitale. — 

Aceşti peri ca şi cci ai barbei apar la epoca pubertă- 
ței. Și într'un sex- și într'altul presintă maximum de des- 

voltare d'asupra pubisului. De aci se lasă în jos către 
scrot şi perinei la bărbaţi şi către buzele mari la femei. 
Toţi acești peri ce sunt mai mult sai mai puţin fre- 

m
e
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zaţi ati suprafaţa de secţiune eliptică sai ovalară. Lun- 
gimea lor trece rar peste 5-8 ctm. Ei sunt ca coldre 
mai închişi ca, cei ai barbei sai ai capului. 

Caracterile trase din grosimea, acestor peri nu are 
așa mare importanţă, După cum am zis mat sus, perii 
pubisului se asemănă cu cei ai barbei, iar cei ai sero- 
tului de obiceiii a o grosime mai mare ca ai capului. 
Toţi acești peri ati extremităţile ascuţite către ambele 
capete; iar vâriul lor adesea variază chiar la acelaş 
individ, ast-fel pote fi ascuţit, bifurcat, ca o mătură, ete. 

La bărbat perii pubisului sunt în general mai sub- 
țiri ca ai femeei. Rădăcina celor dintâi e mai grosă și 
umilată, pe când la femei rădăcina are aceeași gro- 
sime ca şi trunchiul. E 

Perii pubisului la, femee e forte uşor de smuls, din 
causa inplantărei lor superficiale, lucru care se observă 
şi la bărbaţii cu pielea fină. Din contra, la femeile brune 
şi vigurse, perii pubisului sunt mai solizi implantaţi ca 
la un om blona. 

V) Perii. subțidrei se asemănă, fârte mult cu cei 
precedenţi. Ei sunt mai deschişi ca colsre din causa 
secreţiunei glandelor din acestă regiune ce-i decoloreză. 
De obicei col6rea, lor e cam roșcată. Acești peri sunt 
acoperiţi de un deposit de materii, ce resultă din causa 
distrugerei epidermului în urma, transpiraţiunei şi a, 
frecărei. Vârful lor e conic şi ascuţit. 

Tablou de grosimea perilor pubisului, subţidrei şi 
scrotului 

, !La bărbat = 0,121 

Pubis +a femee = 04,415 A 
Serot = 0";,,084. 

ag PI La bărbat = 04,077 
Subiţoră | La femee = 07,076 

| 4. Peri. scurţi ai organelor simțurilor. — Toţi aceşti 
peri sunt scurţi, aprâpe rectilinii și tari.
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Ei pot fi împărţiţi în 3 grupe: 
«) Genele şi sprâncenele ; 
V) Perii din nas; 

c) Peri din conductul auditiv extern. 
Toţi aceşti peri sunt scurţi, tari rectilini şi mai 

închiși ca coldre. Cei ai nasului sunt forte neregulaţi 
ca exterior, din causa unui deposit ce se găsesce pe ei 
și se termină cu un vârt forte ascuţit. 

Cei din conductul auditiv se asemănă forte mult 
cu cei din nas, cu deosebire că sunt mai regulaţi şi se 
termină la vârf ca un con. (Hager). 

Lungimea acestor peri atinge cel mult 1 ctm. 
In ceea-ce privesce grosimea lor mijlocie, se pâte 

vedea în următorul tabloul : 

Tabloi de grosimea mijlocie a perilor simţurilor 

, f Bărbat =— "1.3090 

Sprâncene ) Femee = 01,059 
| ( Bărbat = 01,067 
Gene | Femee = 0"J096 

Perii nasului. ..... = 0"/n,056 

Ceea-ce caracterisâză aceşti peri e că diametrul 
lor cel mai mare se găsesce la mijlocul firului. 

Acestă diminuare a diametrului transversal ic 
Beauregard şi Galippe se face brusc din causa, micei lor 
lungimi. Acest caracter e suficient pentru a cunosce și 
a diferenţia aceşti peri de cei-Palţi din alte regiuni. 

Cu tâte acestea mai având în vedere şi cele-lalte 
caractere citate mai sus ca coloraţiunea mai închisă, 
tăria lor, ascuţimea extremităților, vom putea face o 
determinare și mai precisă. 

5. Perii scurţi ai corpului. — Aceşti peri îi găsim 
de preferinţă pe mijlocul corpului, umeri, abdomen 
mâini și pici6re. La unii individi aceşti peri iati o forte 
mare desvoltare,în cât abea se mai pote vedea pielea. 

In museul Institutului nostru se pote vedea pielea după
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torace şi abdomen a unui individ, tată acoperită, cu păr; iar în colecţiunea, nâstră de fotografii. criminale pose- dăm 2 ce represintă pe 2 ţigani ale căror corpuri sunt acoperite complect cu peri mari. 
6. Peri rudimentari. — Aceşti peri, după cum nu- mele îi indică sunt fârte Mici, subțiri, decoloraţi, abea, aparenţi şi răspândiţi pe totă, suprafaţa corpului. Credem interesant, după ce am făcut cunoscință, cu perii din diferitele regiuni ale corpului, de a da aci măsurătorile făcute de Pfaff asupra lor: 

Pă&r tulei de la un noă născut ...., 0""-.008—0,01 Păr tulei de la braţul unei tinere fete . . 0 »,015 Părtulei de pe buza superisră a unei femet . 0 » , 018 Peri de la braţul unuiom ... „e. +0», 03—0,04 Genele unui om ... .. a 209, 04 
Pă&r din ureche. . ... eee aa e. 05,045 P&r de cap, femee .. .. ea. 09, 06 Per de pe mâna unui om ... o. 0», 07 Păr de cap, bărbat... ... a. 0», 08 Păr de pubis, bărbat . . e a 09,01 Per din sprâncenă, bărbaţ . . . 09, 19 Per din mustață. . ...... „2. 0», 18—044 Per de pubis, femee . . . a 09, 15 Păr de favorite a 09, 15 

Sa observat de mult că, colorea, perilor e adesea în legătură, cu a ochilor (irisului) şi a, pielei. Există 3 colori fundamentale din care pot lua. nascere tute cele- Talte varietăţi Şi anume: alb, negru și roșu. Din aceste 3 colori pulem avea următârea scară: 
1. Alb-albinos 
2. Alb. 
3. Castaniii 
4. Castaniii negru 
5. Negru curat 
6. Roşu. mahon



486 

7. Rosu albicios 

$. Roşu castani 

Fie-care din aceste colori, afară de 1, 4 și 5, mai- 

pot presenta variaţiuni din punctul de vedere al to- 

nului, adică pote fi închis, deschis sati de mijloc. 

Părul vădut în grămadă sai în masă, are tot- 

deauna o colbre mai inchisă, de cât când e dispus 

întrun strat mai subțire sati în câte-va fire; afară de 

aceasta trebue a ţine socotelă de lumina care cade pe 

el, precum şi de întrebuințarea. corpurilor grași, cari 

fac ca colârea să fie mai închisă. Un păr castaniii, care 

de exemplu, e observat sub o lumină reflectată, pare 

castaniii deschis. Acceaş variaţiune de colâre o presintă 

si la microsop, pentru care cuvânt trebue a ţine semă 

în casuri de expertiză. Un fir de păr, care macrosco- 

picesce pare că e negru, sub microscop apire cu 0 co- 

lâre castanie, mai mult sati mai putin închisă. In ori-ce 

cas, -colorile perilor din ori-ce regiune ar fi ei, par 

mai deschişi, când sunt observați la microscop, din 

causa luminei reflectate. — Cu cât înaintăm în vârstă, 

se scie că părul începe a se schimba de colâre, deve- 

nind alb; acesta din causă că organul săii secretor în- 

cetând de a mai funcţiona, nu mai trimete materie co- 

lorantă. Acesta, însă nu constitue o regulă, de . Gre-ce 

Sa vădut tineri albii și hătrâni întineriţi ca colore de 

păr, precum Și casuri, în care părul a albit în căte-va 

cesuri, maj ales în urma unor suferinţe saii emoţiuni 

morale. 
Albirea părului, dic diferiti autori, că se face de la 

rădăcină în sus, acesta însă nu constitue o regulă. După 

observaţiile n6stre personale, el începe şi de la extremi- 

tatea, liberă a sa, mai ales cei ai mustaţei sati ai barbei. 

Albirea, începe de obiceiii din regiunea tâmplelor şi se 

continuă cu a barbei, mustăţilor, şi în fine, către cele- 

Palte regiuni. Cei de la pubis sunt mai târdiă albiţi. In 

ceea, ce privesce col6rea, perilor, ei nu par a juca nici 

un rol în albire; s'a credut că cel negru e supus mai
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repede albirei, cu tste acestea, e sciut, că atât el cât și cel blond pot albi de-opolrivă de repede. Părul cresce mai mulţ (liua de cât noptea, mai mult vara de cât iarna şi mat repede și des când e tuns, Până aci ocupându-ne mai mult de perii adultului, ar crede cine-va că cei aj fetusului sai noului născut nu jocă de cât. un rol forte MIC în medicina-legală. Din contra, după cum am v&dut la studiul petelor, aceşti peri sunt adesea, amestecați cu alte elemente, cari prin presența lor, ne pste pune repede pe cale de a, determina natura petei. Afară de acesta, o im- portanță și mai mare o JOcă în pruncucidere. Se scie "că odată cu progresul vârstei și cu desvoltarea orga- nismului, crese şi perii. Caractere irase din lungimea, Și grosimea acestor peri pote să ne dea mesura, de a determina cu o aproxiinaţie Ore-care vârsla fetu- sului sati a noului născut. 
| Acâsta se întâmplă mai ales își casurile de avort sati de faceri ascunse, unde femeca caută de a arunca, sai a se scăpa de copil. De câte ori nu sunt trimese diterile rufe sati alte obiecte ca hârtie, j urnale, ce sai găsit cu ocazia, perchisiţiunilor, în urma vre-unui de- nunț de pruncucidere, în care se bănuesce că a, fost înfăşurat corpul vre-unuj copil, pentru a răspunde dacă, într'adevăr pe ele se găsesc vr'o urmă care să ne con- firme acesta. Ei bine, în asemenea casuri, și mai ales atunci când putrefacţia, a fiicut ca să dispară părţile moi şi scheletul, „perii, cari după cum se scie, resistă, forte mult la putrefacție, sunt singurele elemente ce le putem găsi şi pe care le invocăm contra personei in- culpate. Este Posibil în asemenea cazuri, se întrebă D-nii Beauregard și Galippe, ca din mesurarea perilor „să tragem elemente de diagnostic, cari până la un punct Ore-care, să pâtă să ne servescă la descoperirea, adevă- rului ? Acesta, dic autorii de mai sus, căe indiscutabil, insă adaogă, că un expert care nu posedă de cât nu- mai acestă probă, trebue să ţie cea mat mare reservă, 74160 | | 2
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in conclusiunile sale; acesta cu atât mai mult cu cât de 
multe ori perii copiilor presintă cele mai mari varia- 

„țiuni ca: colâre, abondenţă, m&surătâre şi ca, structură 
anatomică. Alţi autori at observat că rădăcina unui fir 
de păr se disolvă, cu atât mai repede în potasa caustică, 
cu cât aparţine unei vârste mai tinere. 

E sciut, că în urma mesurătorilor făcute asupra 
perilor capului la copiii de curând născuţi, de către 
D-nii Malassez și Galippe!), sa ajuns la diferenţe indi- 
viduale forte importante; cu tâte acestea, nu se pote 
nega că în primele luni ale vieţei intra-uterine dia- 
metrul perilor capului nu merge progresând. In ori-ce 
cas, numai în urma comparărei firelor de păr găsite 
cu altele de la copiii cu vârste cunoscute și atunci când 
vom mai avea, şi alte probe, vom putea să ne dăm pă- 
rerea asupra vârstei căreia, acești peri aparţin. | 

Pentru a fi şcutiţi de a mai arăta aci caracterele 
distinctive ale perilor de la un copil noii născut şi modul 
cum trebue făcut un raport referitor la examenul pă- 
rului, vom reproduce aci, ca, model, partea din raportul 
făcut de D-l Malassez, fiind însărcinat cu examenul 
unei rufe. Chestiunile co ”i sati pus de. către judecător 
cu acestă, ocasie ai fost: 

1. Care e natura petelor de pe acea rufă; dacă 
sunt pete de sânge saii de materii provenite din des- 
compunerea unui cadavu; | 

2. Dacă sunt urme de peri cari să fie aderenţi de 
acestă, rufă; | | 

3. In cas afirmativ, dacă acești peri sunt ai unui 
copil nou născut. 

Reproducem aci numai partea referitâre la ultimele 
două întrebări: | 

') In tratatul D-lor Beauregard și Galippe, se pote vedea la 
„pag. 838, resultatele măsurătorilor făcute de aceşti doi autori.
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B) Examenul perilor capului 

„Mai mulţi peri de cap aderenţi de cârpă ati fost humectaţi şi apoi montați în glicerină şi examinaţi la microscop. Toţi, sati apope toţi sunt însoţiţi de rădăcinele lor și se termină cu un vîrț forte ascuţit. Nici unul din ei nu aii măduvă. M&suraţi la micro- metru, ei ai în cea mai mare a lor lărgime de la 20—32 n (miimi de milimetri). Media de la 30 de mtsurători a. fost de 24 n, 9; a fost găsit printre ei, unul care nu avea 12 p șiun altul care măsura 40 p. 
Materia lamelosă, albă-gălbue, cu reflex strălucitor, care în- velesce rădăcina a celej mai mari părți din aceşti peri, e consti- tuită din o grămadă de celule epiteliale pavimentoase corneene, în mijlocul căreia se distinge o mare cantitate de globule de Srăsime, apoi pulbere și diverse granulaţiuni. Ă 

Conclusiuni 
1. Mica lungime a, acestor peri, fineţea lor, absenţa măduvei, probează că aceștia sunt peri de cap sau tulei (peri rudimentari); ei nu sunt nici de animale, nici peri de cap sau din alte regiuni ai omului adult. 

| Perii de animale aii în general forme .diterite, mărimi mai mari și ati o măduvă adesea, forte caracteristică. Perii de cap saii din alte regiuni ai Gmenilor adulţi sunt mai lungi, mai largi și prevăduţi cu măduvă; 
2. Terminarea lor printrun virf ascuţit și fărte regula indică că ei nu aii fost nică usaţi, nici sfărâmaţi, nici tăiaţi; că, prin urmare sunt de o desvoltare recentă şi trebue a aparține unui felus sati unui not născut, ceea ce confirmă, acestă presență de celule epidermice şi materie „grasă care anglobează pe mulți 
Ei nu sunt peri rudimentari de la un adult, Acești peri cari se găsesc pe cheliile adulților, ati aproape tot-deauna, extremităţile bifurcate saii ca, o mătură; se găsesc printre ei un anumit număr cari ai măduvă și sunt cu mult mai voluminoși. Perii rudimen- tari de la femce și de la adolescenţi ai rar virfurile ascuţite, ei sunt bonţi în urma uzăref şi câte-odală ai măduvă; 3. Dimensiunile! acestor peri întrec cu mult pe acelea a pe- rilor rudimentară (tulei) cari se găsesc pe corpul fetusurilor sai a noilor născuţi, pentru acâsia. trebue a conchide că ei sunt peri de cap, aparţinend fetusului sati noului născut, De alt-mintrelea, abondenţa lor la un loc destul de limitat a rufei, reunirea, lor în grupe, trebue a face să ne gândim că ei
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provin dintr'o regiune unde ei se găsesc numeroși, cum e de obi- 
ceiii pe pielea capului ; 

4. Pentru a încerca a determina vârsta, fetusului sati a noului 
născut căruia îi aparţinea, acest păr al capului, se pote, până la - 
un punct 6re-care, a compara dimensiunile lor cu acelea a perilor 
apârţinend felușilor sai noilor născuţi de vârste diferite. Perii 
aparţinend de la 5 noi născuţi, în vârstă de la 1—20 dile şi de la 

"4 fetuși având 7 şi 9'luni, ai presentat aceleași grosimi. Cei mai 
mici peri, aveai 20 p, 5 (miimi de milimetru); cei mai groși 48 ş, 
diferitele medii aii variat între 28 p—37 p. 

Pe de altă parte, perii capului unui fet de Sună ai dat 20 p 
ca minimum de grosime, 28 p ca maximum, 24 ca. mijlocie, şi acei 

ai unui fetus de 3 luni, avea cei mai mici, 16; cei mai groși, 
20 p:; în lermen mijlocii, 18 pu. Perii capului găsiţi în rufe. sunt 
dar mai groși de cât acel ai unui fetus de 3 la 5 luni, mai mici 

de cât ai unui fetus viabil sai noii născut. Ei ar proveni, după 

acesta, de la un fetus de 5 la 7 luni. Cum comparaţiunile de mai 
sus nu se releră de cât la un num&r relativ mic de fapte, cum 

diferitele constataţiuni nu sunt aşa de considerabile, ' cum în fine 

crescerea perilor pâte presenta mari inlârdieri în crescere (se văd 
copii născuţi la termen cari sunt apr6pe chei), conclusiunea pre- 
codentă, nu pâte fi primilă de cât cu cea mai mare reservă. 

In resumat: 
Perii găsiţi pe rufe sunt peri de cap de la un fetus sai 

noii născut. 

E probabil că ei provin de la un fetus de 5—7 luni, dar este 
imposibil de a afirma cu cerlitudine că ei nu aparţin unui: fetus 
viabil sau unui noii născut. Examenile microscopice, mai sus men- 
ţionate, permit de a da la chestiunile puse de instrucţiune urmă- 
torele r&spunsuri: 

"1. Există peri de cap aderenţi de rufă; 
2. Perii provin de la un fetus sai noii născut, mai curând 

un fetus de 5—7 luni, de cât unuia viabil saii noii născut; dar este 

imposibil de a se pronunţa, cu certitudine asupra acestui punct 

21 Noembre, 1878. D-r L. Malassez. 

Chestiuni medico-legale referitore la per 

Chestiunile medico-legale ce se pot pune cu pri- 
vire la păr, sunt multe. Printre acestea, cele mai prin- 
cipale sunt: 

1. Perii aparțin omului sai unui animal?
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 „ Din ce regiune a corpului omenesc provin ei? 

. Perii prozin ei de la cutare personă ? i 
„. Periă sunt smulși sai aii cădut spontaneii ? 
„ Perii sunt vopsiți și cu ce coldre? 

1. Perii aparţin omului sai unui animal? 

Determinarea, speciei părului are de multe ori 
o importanţă capitală. Ea pote fi adesea, pusă de justiţie. Următorul cas ne arată importanţa pe care o pote juca în medicina-legală determinarea, speciei părului. EI e 
datorit D-lui Dr. Ducastel: 

Un om ce avea viţiul beţiei, fu găsit spânzurat şi cu corpul plin de răni. Doi individi cari erai certați cu 
victima, fură acusaţi de acestă, crimă. Pe blusa unuia 
dintre inculpaţi s'a, găsit nisce pete roşii-și peri albi, ce se bănuiaii că aparţin victimei. In urma, examenului 
D-lui Dr. Ducastel, se constată că, perii erai de epure 
de casă şi că petele presupuse de sânge erati datorite 
unor sucuri de plante. Intr'adevăr, unul din individi, 
asupra, căruia cădea mai mult bănuiala, a mărturisit că 
a adus în blusa sa iarbă pentru nisce epuri, pe care îi 
avea. Ast-fel ei ai fost puși în libertate. 

Acestă chestiune de multe ori pote fi resolvată cu 
mare uşurinţă chiar macroscopicesce, cum de ex. un păr 
de cal, de boi, etc. Une-ori perii diferitelor animale, mat 
ales domestice, pot să ne îngreuneze afirmaţiunile nâstre 
şi în casul acesta vom trebui a recurge la, Microscop. 
Cu tote acestea; şi în acest cas, ori-cât am crede că-e 
uşor dea diferenţia un păr de om de acela, aparţinend 
unui animal prin ajutorul microscopului, totuşi cazurile 
cari ne pot expune la erori, sunt multe. Pentru acesta 
se recomandă ca tot-deauna examenul nostru .să fie bazat pe un număr Gre-care de controluri sati verifi- 
cări, făcute cu: perii animalului bănuit. Cunoscem deja, 
din prima parte a, acestui capitol, cari sunt aspectul și 
structura, părţilor constitutive ale unui fir de păr ome-
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nesc. Li bine, perii animalelor, de şi sunt constituiți 
cam din aceleaşi părți, cu tote acestea, ei presintă de 
obiceiă caractere diferenţiale destul de pronunţate. Nu 
avem de cât dea ne arunca ochii pe alăturatele figuri, 
pentru a constata, imediat deosebirea. 

   

  

p
e
r
e
 
p
r
e
 

a 
= 

i
   

  

          D
a
 

ce
c 

' 
T
I
G
G
A
T
A
d
d
a
a
n
c
ă
 

G
O
A
 

da
da
 
cO
gI
qI
aI
E 

Fig. 211. 

1) Pâr de om; 2) de pisică ; 3) de iepure; 4—5) de câine; 6) re de lână. 

| „Oesterlen atrage atenţiunea asupra raportului ce 
există între substanța corticală şi măduvă. La perii groși 
al animalelor canalul mădular ocupă aprâpe tâtă lărgimea, 
părului. De asemenea D-nii Beauregard şi Galippe sem- 
naleză o altă deosebire în ceea-ce privesce perii rudi- 
mentari atât ai omului cât şi ai animalelor. Acestă, 
deosebire constă mai mult în modul de imbricare a, 
solzilor epidermici, de cât în aceea a măduvei, de dre-ce 
acestă măduvă nu există la, mulţi din acești peri 
rudimentari. Intr'adev&r, la perii animalelor stratul de 
celule ce formâză, epidermul, e mult mai aparent ca la, 
om; aceste celule daii marginilor perilor un aspect din- 
țat (fig. 211. 4—5.) In rezumat deosebirea dintre perii omu- 
lui și ai animalelor, se baseză pe caractere trase din mi-
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- duza care ocupă la animale mai i6tă grosimea firului şia epidermului lor care e frte.redus ca volum ; e forte rar, Şi chiar am putea dice că constitue o excepţie, de a găsi un per de animal care ca structură, să, se asemene cu unul de om. Acâstă excepțiune ar avea loc mai ales când nu am poseda de cât un singur fir de păr sati un fârt mic număr, pentru a putea face comparaţie. o 

2. Din ce regiune a corpului omenesc provine 
părul? - 

“Pentru a răspunde la acestă chestiune, ne vom raporta la caracterele descrise maj sus la părul dife- ritelor regiuni ale corpului. Am vădut cu acea, ocasie că lungimea şi lărgimea lor ţin primul loc; apoi vin ex- tremităţile lor libere şi diferite deposite ce se găsesc pe unii din ei, cum sunt cei de la pubis și Subțicră. In - ceea-ce privesce vârfurile, „se ştie că cei cari nu- ati fost nici-odată secţionaţi se termină printrun vârf ascuţit, pe când cei tăiaţi se 
termină cu o suprafaţă plană, 
oblică sat transversală pe di- 
recția firului. 

Acesta mai cu s&mă, în 
primele dile ale raderei sati 
tunsorei, căci mai târdiii devin 
bonţi sati. conici. Perii cari nu 
ati fost nici-odată secţionaţi și 
sunt din grupa celor lungi cum 
de ex. ai capului, bărbiei, mus- 

, tăţei, etc., ati: adesea virfurile despicate în 2, 3 sati în mai multe diviziuni, cari la unii se asemănă cu o mă- tură sai cu un pampon, fig. 112. Une-ori perii dintr'o regiune, de și ati fost tunși, cu tâte acestea nu trebue a ne aștepta că toţi vor avea vîrfurile bânte sai re- 

  

Fig. 212,
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gulat secţionate; din contra, acei cari în momentul 
tunsorei eraii prea mici crescuţi şi nu ai fost secţio- 
naţi, îi vom găsi peste cât-va timp cu virfurile ascu- 
țite sai chiar și despicați. 

3. Perii provin ei de la cutare persână bănuită ? 

Acestă chestiune de multe ori e delicată. Cu tste 
acestea, din cauză că putem: poseda: un număr destul 
de mare de peri de la acea persână cu care îi putem 
compara cu acei ce formeză obiectul expertisei, pro- 
blema pote fi resolvată cu destulă precisiune. In. prima, 
linie, examenul va, fi îndrepiat 'asupra colârei lui. 
Aci însă vom ţine s6mă de diferitele cauze ca: gră- 
simea, lumina, desimea, vopsitul, etc., cari pot să facă 
să, varieze, cauze cari aii fost deja descrise la pag. 486. 
n a doua linie, vom ţine sâmă de lungimea și de sec- 

țiunea, părului în raport cu a, persânei presupuse. Une- 
ori putem să avem norocul ca, examenul să fie mai 
ușor. Ast-fel, în casuri când examenul microscopic va 
descoperi urma sati existenţa, vre-unui parazit al pă- 
rului sai că perii sunt vopsiți, constatări pe cari le 
observăm și din partea părului persânei acusate, atunci 
cu tâtă probabilitatea, conclusiunile pot fi afirmative. 
In cât privesce că în unele casuri de avort sai 
de pruncucidere suntem nevoiţi de a examina peri 
pentru a spune dacă aparțin unui făt sai not 
născut, am arătat deja la pag. 487 caracterele pe 
cari ne vom baza. Dacă un mare număr de autori 
caută, de a atrage atenţiunea, asupra asemănărei ce o 

“ai aceşti peri cu cei rudimentari de pe cheliile &me- 
nilor adulţi, acesta credem că o fac în ceea-ce privesce 
lucrările de laborator, dar că'ei ar putea să dea vr'o 
dată nascere la o expertisă și să fim expuşi a-i con- 
funda, acesta nu o credem, cu atât mai mult că, cele- 
alte resturi ale corpului unui adult nu vor pere cu.



timpul ca cele ale unui fetus, pentru a nu ne putea baza în examenul nostru și pe ele. 
Hager, crede că am putea distinge perii capului de la un bărbat de cei ai femeei, hasaţi pe rădăcina lor, care este mai grosă la bărbat. In ori ce cas, dacă examenul perilor ne permite de a trage indicaţiuni mai „mult saii mai puţin sigure, relativ la regiunea corpului "de unde aparţine, nu e cu putinţă, credem, de a con- „chide însă asupra sexului, De asemenea un păr care - a cădut, nu are tot-deauna, aceeași culdre cu a celor cari ati rămas. Ei sunt mai tot-d'auna, bolnavi şi prin ur- „mare mai decoloraţi. a 

4. Perii au fost Smulşi sai aii cădut singuri ? 

Fie-care din noi a avut pote ocasia, de a vedea un fi de păr smuls precum Şi din cei cari cad Qil- nic când ne peptănăm. Ei bine, dacă examinăm acum câte unul din aceste fire de păr, suntem frapaţi de marea deosebire ce există între rădăcina unuia și a celui-l-alt. Un păr smuls are rădăcina mai mare, ea e umfiată, părul seamănă cu o măciucă, mai ales din cauza eşirei o dată cu el din piele şi a 'tunicoi sale in- terne și externe. Acestă rădăcină umfiată constitue un semn de vitalitate a, părului Şi aceşti peri nu pot cădea întrun mod spontaneii. Din contra, la cei-l-alţi pe care îi observăm dilnic Cădend, nu găsim aceste caractere din partea rădăcinei. Aceşti peri sunt din acei cari 'Și-ati terminat deja evoluţiunea ; ci de şi nu -se maj hrănesc, r&mâne totuși împlântaţi în piele până la so- sirea unei cauze cari îi scâte saii îi fac să cadă: 
Cu ast-fel de expertise, facem cunoscință mai ales în cazuri de luptă, bătae, ete., când mai mulţi peri din barbă sa din cap aii fost smulşi. £ interesant în ase- menea, casuri de a face examenul acestui păr în spe- cial al rădăcinei pentru a ne convinge de cele ce ci
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susțin. Examinând de multe ori în cabinetul nostru pe 
individii trimişi de parchet pentru a constata lesiunile 
primite pe corp, am avut ocasia de a ne convinge de 
falşitatea afirmaţiunilor acestor pers6ne, care pentru a 
airage mai mult atenţiunea şi mila noastră asupra gravei 
bătăi ce pretindea că a, suferit, ne presentă şi câte o ȘU- 
viţă de păr, susținând că a fost smulsă cu ocasia, 
bătăei. In realitate însă, după ce examenul microscopic 
era făcut, ne convingeam că, sati cănu era al lor sati 
„că, căduse cu mult mai înainte. 

5. Perii sunt vopsiți și cu ce substanţă ? 

Acestă, chestiune este de multe ori cea mai ușâră, 
de rezolvat. Cine nu a vădut şi nu a recunoscut chiar 
de la distanţă, pe persânele cari ati acest obiceiii. Greu- 
tatea, se presintă, atunci când avem numai câte-va, fire 
de păr. Expertize de felul acesta le întâlnim mat ales 
în ceea-ce privesce stabilirea identităţei unei pers6ne 
care caută de a-și ascunde coldrea părului sai cu oca- 
sia găsirei cadavrului vre-unui necunoscut al cărui păr 
bănuim că este vopsit. Pentru a distinge dacă un per 
e vopsit, nu avem de cât a'l observa, la rădăcina sa. 
Tote substanţele întrebuințate sunt aplicate în lungul 
firului în cât partea, vecină cu rădăcina, saii cu pielea, 
adesea presintă, coldrea ei naturală, care se deosibesce 
de cea vopsită. Acest lucru îl vedem dilnic la cei 
căniţi. Dacă însă în prima, sati a, doua, di la, personele 
care au acest obiceiii nu putem a ne da bine sâmă de 
deosebirea de mai sus, apoi nu avem de câtdea 
aştepta 2—3 dile (vorbim de o persână arestată) pen- 
tru ca diferenţa de colâre între rădăcină şi păr să 
apară. Părul crescând, celulele ce se ridică asupra pie- 
lei, apare cu coloarea lor naturală. Arta de a vopsi 
perul aluat astă-di un așa avent şi sa perfecţionat 
intr'atâta în cât nu e cu mirare ca de multe orisă ne: 
înșelăm în aprecierile nâstre.
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In casul acesta, examenul microscopic ne pote lumina fârte mult. Cânq un păra fost fârte bine vopsit, el presintă aceeaș coldre uniformă de la un cap la altul, lucrul pe care nu-] întâlnim nici la, cel natural, care presintă o deosebire de colsre de la rădăcină către vârț Cine nu a vădut la peri lungi ai Capului, de exemplu, că vârfurile aă o col6re mai deschisă de cât "partea, despre rădăcina lui, deosebire pe care nu o vedem mai nici-odată, la cei cari a obiceiul de a-și vopsi părul. Dacă, din contra, perii nu ai fost bine vopsiți, atunci ei presintă din distanţă în distanță diferite nuanţe de co- lori, printre cari se pote distinge şi cea, naturală, lucru pe care nu-l avem la un păr natural, unde deosebirea de coldre merge gradat şi uniform de la rădăcină către vârf. Spuneam maj sus, că examenul microscopic pote să ne servescă forte mult în casurile mai dificile. Intr'adevăr, când punem la microscop un fir de păr vopsit, se vede fârte clar col6rea lui naturală către 'ădăcină, iar de aci în sus, depositul de vopsea (cum e la cel vopsit, negru) ; iar când s'a, întrebuințat de exem- plu apa oxigenată, observăm numai 0 deosebire. de co- l6re. Se scie că adi colrea, deschisă a părului este fârte respândită, mat ales la sexul frumos, coldre pe care o obţine cu ajutorul apei oxigenate. Acestă apă nu atacă de loc elementele Perului, de cât numai că le decoloreză în cât la microscop el apare transparent, iar îndată ce aplicarea, acestei ape încetâză părul îşi revine la coldrea sa normală. 

Col6rea, negră obicinuită altă dată mai mult, o găsim mai ales adi la bărbaţi (mustăţi). Aceste colori se obțin cu planb, bismut, nitrat de arginţ, ete. Dacă un fir de acest păr vopsit negru e tratat cuo picătură de acid nitric, el își revine la colGrea sa normală, iar peri- feria, firului de păr e înconjurată de numerâse bule de aer. 
Nu vom căuta dea da aci diferitele mijlâce de vopsit părul; ele diferă adi forte mult şi numărul lor e
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considerabil. Ceca-ce se scie însă, e că mai tote ai ca 
bază, o sare de plumb, bismuth, cărbune, ete. Printre 

aceste substanţe putem cita: 

„4. Nitratul de argint; 
2. Nitratul de Vismuth şi acid sulfuric ; 
3. Acetatul de plumb, carbonatul de calce şi calce vie. 
Pentru a ne da sema cari din aceste mijloce aiă 

fost întrebuințate, recurgem la, următorii reactivi: 

| Dacă tratăm cu clor un fir colorat cu nitrat de - 
argint, el se decoloreză numai de cât. | 

Dacă tratăm cu acid nitric un păr colorat cu ace- 
"tat de plumb, etc., se decoloreză de asemenea, şi în fine, 
cei colorați cu nitratul de bismuth, dă un precipitat 
alb, când îl tratăm cu apă de clor. 

Când dispunem de păr mai mult, se pote întrebuința 
următorul procedeii : Se arde mai întâi părul, iar ce- 
nuşa adunată o tratăm cu acid nitric; după aceea în- 
depărtăm excesul de acid, prin evaporare, spălăm re- 
sidiul cu apă și în fine, încercăm asupra lui reacţiu- 
nile cari caracteriseză sărurile de bismuth, argint sau 
plumb. 

Modificaţiuni aduse firului de păr în urma lovirei 
sau secţionărei cu diferite instrumente. 

Prin aceste modificări înţelegem diferite rupturi 
sati separaţiuni ale continuităţei firului, produse în urma 
loviturilor cu un instrument contondent (baston, ciomag 
piatră, etc.) Pentru ca ruperea firului să aibă loc cu 
un instrument contondent, se cere neapărat ca el să 
fie apucat în momentul loviturei între 2 planuri resi- 
stente. Unul din planuri e format de corpul contondent, 
iar al doilea de un plan osos din vecinătatea firului, 
Asemenea rupturi de păr le găsim în lovirile şi rănirile 
asupra capului, unde firul e apucat între corpul ce cau- 
seză violenţa, şi cranii. Când acestă violență e mare, 
putem avea separarea complectă a firului; din contră,.
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violenţa fiind mai mică, putem avea din partea firului 
„Numai o sdrobire a continuităţei. lui. 

Din figurile ce urmeză, desenate de noi cu ocasia 
interesantei lucrări a D-lui Prof. Puppe din K6nigsberg, 
relativă la fracturile craniului !) se pote vedea, diferi- 
tele lesiuni produse asupra, firelor de păr cu un in- 
strument contondent. In urma tracţiunei exercitate asu- 
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pra unui fir de păr, se pâte întâmpla 2 lucruri: sau ca 
părul să iasă cu rădăcină cu tot, saii să se rupă. De şi 
unii autori afirmă, că ori de câte ori smulgem un fir, 
el ese din piele cu rădăcină, cu tete acestea, lucrurile 

„Du se întâmplă tot-d'a-una așa, de 6re-ce de multe ori 
el cedeză și se rupe. Bine înţeles, nu vorbim aci de 
casurile patologice, unde părul în urma unei bâle, pâte 
eşi cu rădăcină, nici de: cele în cari resistenţa firelor 
e slăbită în urma întrebuinţărei fierului de frezat, şi în 
care cas, ei se pot rupe. După Oesterlen, acestă resis- 
tenţă a părului merită de a atrageatenţia medicului legist. 
După D-sa, dacă pe un ciocan, piatră, ete. se găsesce 
„unul saii mai multe fire de păr secționate, trebue să 
presupunem că forţa, întrebuințată a le rupe a fost de 

  

') Contribuţiuni la studiul Medico-Legal al traumalismelor oselor craniului.
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aşa natură, în cât planul resistent pe care părul se afla, cum de exempln un os, nu putea ca să nu fie stă- , râmat şi el... | . Une-ori suntem chemaţi de a determina felul in- strumentului cu care perul a fost tăiat. In casul acesta, ținend socotelă de suprăfeţele părului secţionat, putem, până la un punct ore-care, să ] determinăm. Dicem până la un punct Gre-care, de 6re-ce acest lucru de- pinde și de felul cum instrumentul tae, precum şi după cum perul a fost mai mult sai maj puţin întins în mo- "mentul tăerei. Când, de exemplu instrumentul tae bine : Şi O şuviţă de per a fost bine întinsă, secţiunea are loc dintr'odată, dacă din contra, aceste condițiuni nu sunt îndeplinite, atunci secţiunea, sa făcut de mai multe ori prin nișce mișcări ca în timpul tăerci cu fer&străul. Dacă observăm cu ochii liberi, vedem că în primul cas, secţionarea e regulată, iar în al doilea, neregulată ; de asemenea, examenul microscopic ne va arăta în primul cas proeminarea în afară din secţiune a câtor-va celule, iar în al doilea cas o Suprafaţă de secţiune din cele mai neregulate, din causa dislocărei a diferitelor ele- mente constitutive ale părului în momentul tăerei.. ” In casul când perii sunt secţionaţi cu fârfecile, sc întâmplă de asemenea, de a avea o suprafață mai mult saii mai puţin neregulată. | 

„ Perii consideraţi la cadavru 

Este sciută aţi credința ce există printre mulţi, că 
părul la, cadavre cresce, de și tâte cele-Palte funcțiuni 
ale vicţei sat stins. De la început însă trebue a măr- 
turisi, că acestă crescere în realitate nu are loc. 

O dată cu dispariţia căldurei animale Și cu intra- 
rea cadavrului în rigiditate, precum și din causa răce- 
lei exteridre, muschii ce există la rădăcina părului con- 
tractându-se,. rădică acest păr d'asupra pielei, simulând 
ast-fel o crescere. Acest lucru e asa de adevărat, în
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cât se pote încerca de ori și cine. Nu avem de cât 
„după ce ne-am ras pe obraz, ast-tel ca să nu mai sim- 
țim de loc părul, să aplicăm în dreptul regiunci rase 
o compresă cu apă rece și imediat dând cu mâna pe 
obraz, vom simţi că părul e deja eșit în afară, Acest 
lucru se petrece graţie, după cum am dis mai sus, 
contracțiunei fibrelor musculare de la baza firelor de 
per, fig. 204.10. Tot aceşti muschi sunt acei cari dati pielei 
aspectul celei de găină, pe careo observăm la, cada- 
vrele înecaţilor, sa și la personele vii, când sta cu” 
corpul gol expus la răcâlă, sai sunt coprinşi de vr'o 
spaimă, de unde și proverbul: mi sa sbâvlit părul. 

In ceea-ce privesce conservarea perilor la cadavre, 
e ştiut adi, că el se bucură de proprietatea, de a ro- 
sista forte mult putrefacţiei, conservare care une-ori o 
întrece chiar pe aceea, a 6selor. De multe ori, în urma 
desgropărilor, sati găsit: numai perii, pe când tâte cele- 
Valte ţesuturi, chiar şi 6sele dispăruseră, (mai ales la. copii). 
In ceea-ce priveste ehstiunea, dupăi cât timp perii capului 
cad la cadavre? nu se pote afirma cu certitudine, de ore-ce 
o mulţime de cause, ca locul ingropărei (în apă, Pă- 
ment, materii fecale), diferite bâle, etc., face ca acestă - 
cădere să varieze. Orfila, care a făcut un studii cu 
ocasia, unui mare număr de desgropări, a observat la, 
unii, că după 15 dile de la îngropare, perii erati încă 
bine fixaţi de pielea capului, la alţii după 40 dile se 
lăsau a fi uşor smulşi, și în fine, la alții după 2 luni 
craniul era, cu totul lipsit de per. RE 

Știm deja, că în stabilirea identităței cadavrelor 
"necunoscute, caractere trase din diferite particularităţi 
ale părului pâte să ne servâscă mai repede la, recun6- 
scerea acestor cadavre. 

Printre aceste caractere, din cari de unele s'a vor- 
bit deja, ne mai rămâne de a atrage atenţiunca asu- 
pra diferitelor substanțe pulverulente, ce se pot găsi printre perii capului, substanţe cari după felul nature 
lor, am putea cunâsce meseria ce o profesa sati mediul



502 

în care scafla dilnic individul, Aşa e cunoscut caracterul „cel presintă părul capului, la cei cari lucreză cu făină, la pietrari, cărămidari, cărbunari, etc. Examinând perii la microscop, saii părticele din aceste substanţe si între- buinţând în acelaș timp și Gre-cari reactivi, le putem 
alla repede natura lor, şi prin urmare, de a afla pro- 
fesiunea ocupată de acele persâne. 

De asemenea, găsirea unor insecte parasitare, ca 
păduchi saii oule lor, ne pole da, o idee despre mediul 
social din care individul făcea, parte. 

Găsirea, unc-ori a unui fir de păr de colre dife- 
rită de aceea a cadavrului, trebue a ne atrage atenţiu- 
nea, de și de multe ori se întâmplă că, perii capului 

"unui acelaş individ să prosinte mai multe nuanţe de 
colori, după regiunea capului unde se găsesc. Când 
însă, dispunem de un num&r mai mare de peri, atunci 
acestă greşală pote fi înlăturată. Găsind însă la, cada- 
vrul unei femei, în regiunea pubisului a unui fir de o 
o altă coldre, putem atunci bănui posibilitatea unui 
atentat. 

Tehnica microscopică. 

Pentru examenul microscopic al părului în afară 
de mijlâcele indicate mai sus cu ocasia, studiului săii 
ne mai putem servi de glicerină, balsam de Canada 

sati de acid nitric diluăt. In casul când 
; voim de a obţine secţiuni transversale de 

păr, atunci ne servim de procedeul Lat- 
teux care e următorul: se pică pe o bu- 
cată de geam, fig. 214, o picătură de 
ceră roșie, după aceea se ia, firul de p&r 
căruia voim a-i face secţiune și se fi- 
X6Ză cu un cap în acea picătură, cu aju- 
torul unui ac încălzitla lampă. Tot ast-fel 

facem şi în casul când avem mat mulţi peri. După aceea 
luăm o bucată de diahilon şi o lipim pe bucata. de sticlă mai 

  

    
  

Fig. 214.
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josde locul unde s'a fixat perii, apoi punem o nouă picătură de câră peste diahilon Şi luăm unul câte unul din ca- petele libere ale firelor de peri şi le fixăm în acelaş. mod ca mai sus. Vom căuta ca, firele să fie cât se pote de paralele între ele după cum sunt cordele unti vidre. Ast-fel aședaţi perii, venim Și vărsăm în lungul lor de la un cap la cel-balt un strat subțire de colodiu. După câte-va secunde eterul din colodiu evaporându-se, perii rămân fixaţi întrun strat subțire de colodiu. Câte-o- dată se întâmplă că perii se lebărţeză, nu mai sunt bine întinşi, devin flexuoși. In casul acesta tragem încet de bucata de diahilon în jos şi ci vor deveni din noă întinși Și paraleli. După accea vărsăm din noii colodiu până ce sa format un strat care să aibe gro- * sime de 1 milimetru. In fine, după ce sa uscat, procedăm la secţionarea lor la microtom, iar secţiunile căpătate le examinăm servindu-ne de glicerină sai balsam de Ca- nada. In acest din urmă cas, ne vom feri de a între- buinţa vr”o esenţă care disolvând colodiu, face ca, sec- țiunile să rămână libere Şi de a'și perde posițiunea, lor orizontală. Se mai pole când voim de a face secţiuni transversale în păr, de a ne servi şi de parafină. 

  

Vereetări relative la identitatea unuj fie de pe din cap 

  

RAPORT MEDICO-LEGAL 
de 

Profesorul PERRIN de la TOUCHE 
Director al Şc6lei de Medicină din Rennes, . Membru corespondent al Soc. de Medicină-Legală din Franţa. 

  

In Qiua de 23 Decembre 190., către 6 ore sera, Sa des- coperit într'o țarină din împrejurimile comunei p..., cadavrul femeci C..., în etate de 47 ani. Cadavrul zăcea întrun lac de sânge închegat, iar autopsia a de- 
71760 - 
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monstrat că acest sânge provenea din ruperea, perete- 
lui recto-vaginal şi a rectului. Bănuelile ai cădut pe X,.., 
-om forte violent şi de o reputaţie prostă care a fost vădut 
în ajun la o oră înaintată, sâra, în paraginile unde a 
fost găsită victima. — N... tăgădue crima, — justiţia, 
percheziţionându-i domiciliul a găsit o gheată şi pe care. 
N..., mărturisesce că a purtato în ajun. La călcâiul 
acestei ghete se găsea o pată de sânge, în care era prins 
un păr de cap, probabil-al femeei, lung de "15. 

D-l Dr. Colin, Medie Legist, a procedat, la 3 F'ebruar, 
la un examen microscopie al acestui fir de p&r com- 
parându-l cu perii capului victimei, din care luase 
câte-va, fire de probă în momentul autopsiei. In rapor- 
tul s&ă, exportul declară că tote comparaţiile ce le-a 
făcut în cursul experienţelor sale asupra, acestui fir de. 
păr, Pat determinat a conchide, că, ca colsre și ca struc- 
tură, perii victimei prezintă mari analogii cu firul de 
per găsit pe gh6ta, lui X...; Și el termină ast-fel raportul 
săi: «Trebue dresă conchid că Şi unii şi alții din peri 
provin de la acelaș cap? Resultatul unei asemenea afir- 
maţiuni îmi pare prea grav şi aş fi fericit să v&d ordo- 
nându-se o contra-expertiză». | | 

«DI. Expert, chemat prin comisiune rogatorie va, 
“proceda la un noii examen al perilor din capul victimei 

şi a firului de păr aderent de gheta, lui X..., şi ne va 
spune dacă este o identitate între ei și dacă ei provin 
de la acelaș cap». 

Astă-di, după depunerea, jurămentului înaintea D-lui 
Jude Instructor din Rennes, am procedat la cercetările 
cerute mai sus în comisiune rogatorie a D-lui Jude In- 
structor din Quimper. 5 : 

Intro cutie mică de lemn sigilată, şi purtând sem- 
nătura D-lui Jude Intructor din Quimper, am găsit 2 
pachete de hârtie sigilate şi semnate asemenea, de acest 
magistrat şi de grefierul să și etichetate, una: «Firul 
de per găsit pe ghâta lui X...>, alta: «Perii victimei, 
fomeei C....
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In primul pachet, am găsit, în loc de un singur fir de păr, 2 fragmente de fir de păr me&surând unul 0,030, altul 0m,049 delungime. După cererea mea, D-l Jude In- structor din Quimper, mi-a făcut cunoscut, prin scri- s6rea, cu data de 23 Februar, că: 
: «Cele 2 fragmente de P&r conţinute în pachetul etichetat: «Părul găsit pe gheta lui X....» sunt tot frag- mentele de fir de păr găsit pe gheată. Insă acest păr a fost examinat la microscop de Dr. Colin, care Pa tăeat pentru a-l examina, şi aceste 2 fragmente sunt tot ceea ce i-a r&mas». 

A) Examenul celor două fragmente de fir de per conţinute în pachetul etichetat: «Păr de Cap 
găsit pe ghâta lui X..», 

Aceste 2 fraamente mes6ră, unul (No. i) 0m,030, altul (No. 2 0m,049 lungime. 
Examinate, fără nici o preparație prealabilă, cu ochiul liber saă cu lupa, aceste 2 fragmente par de cu- l6re negră saii brună, forte închisă. 
Pentru a, fi examinate în detaliu, ele a fost mon- tate în glicerină neutră în 2 preparaţiuni microscopice; examinate ast-fel cu ochiul liber Şi cu lupa, ele par de un brun mai puţin închis. | Aceste 2 fragmente, ast-fel montate: în prepara- țiuni cu glicerină pentru a le face mai transparente, ai fost apoi examinate la microscop la lumina qilei, cu condensatorul Abbe pentru amări intensitatea, ecle- rajului, cu mărimi diverse variind între 400 şi 500 dia- metre. Tote măsurătorile at fost practicate cu obiecti- vul 6.şi ocularul. II micrometric Leitz, tubul microsco- Pului intrat complect, adică cu o mărire de 330 dia- metre. 

| Fragmentul No. 1.—La una din extremităţile sale, care nu putea să fie prea depărtată de vârful săi, el este sfărâmat sati tăeat de mult și disociat în formă de
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pensulă; la, acestă, extremitate el măsoră: 17 u. de dia- 
metru (litera grecescă u represintă a mia parte dintr'un 
milimetru, 0",000001, care este de ordinar luată ca, uni- 
tate de măsură în mtsurările microscopice).—Cea-Paltă 

„extremitate este recent tăcată piezis (bizotată) ; ea m&- 
„SOră S1 u,6 diametru. 

Observând sub microscop acest păr de la o extre- 
mitate la alta, se vede că plecând din locul unde, se ter- 
mină, vârful stii, şi unde înceteză de a fi conic, diametrul 
săi presintă, cum este regula, nisce regularități care 
oscileză între 68 pu, ce se pot considera ca diametru 
minim a, tigei sale, și 88 y, 4, diametrul s&ă maxim. 

In regiunea extremă acestui păr îi li psesce pigmentul 
granulos și presintă o col6re galbenă ca paiul. El nu devine 
pigmentat de câtîn momentul în care diametrulsăiă atinge 
23 5. $, şi, din acest punct, el este destul de regulat 

„pismentat. Piwmentul se presintă aci sub aspectul unor 
puncte forte mici isolate, bătând în galben-brun, si a 
unor grămedi fusiforme, mai brune, din.care, cele mai 
voluminâse, sunt chiar complect negre. Intre aceste 
mase pigmentare, ţăsutul tigci părului pare cui totul roș. 

Fragmentul No. 2. — Una din extremităţile sale este 
tăeată, recent şi regulat în pieziş. La acestă extremitate 
părul mă&sdră 91». S diametru; în vecinătatea sa, el este 
prev&dut, pe o lungime de 350 u, cu măduva, de colâre 
n6gră, de 134,6 până la 17 ps. diametru. — Cea-altă 
extremitate este recent tăeată sati ruptă transveral; ea 
mesoră 91,8 în diametru. Observând acest fragment 
de per, sub microscop, de la un capăt la altul, se vede: 
că el presintă de asemenea neregularități de grosime 
și că diametru săi variază între 68 p în punctele cele 
“mai strâmpte şi 91,8 în cele mai grose. Ici-colo, se 
„găsesc câte-va, insule, în general puțin alungite, de mă- 
duvă nâgră de 13,8 până la 17 u diametru. 

Pigmentul granulos diseminat în tija acestui păr, 
presintă aceleași caractere si aceiaș distribuţiune ca 
și în No. 1. Pe cea mai mare parte a lungimei sale,
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țesutul părului pare de asemenea, cu totul "05; în câte-va 
puncte, acestă coldre se miczoreză, se - slăbesce puţin, 
însă rămâne cu tâte acestea tot mereii galbenă-roşie. 

Aceste 2 fragmente, care, după D-l Jude-Instructor 
din Quimper aparţin aceluiaş păr de 0",15 lungime, 
presintă, caractere microscopice absolut identice. 

Acest păr prin lungimea, grosimea şi diversele 
sale caractere microscopice se caracteriseză, ca un fir 
de păr omenesc. 

B) Examenul fragmentelor de peri 
conţinute în pachetul etichetat: «Peri din capul fe- 

meei C...», şi comparaţiunea lor cu cele dou& 
fragmente de peri din pachetul etichetat: 

«Păr găsit pe ghâta lui X..». 

F'ragmentele de peri conţinute în acest pachet a o 
lungime mijlocie de 0",018 până la 0»035, 

Examinaţi în uscat, cu ochiul. liber sai cu lupa, 
aceşti peri sunt colorați diferit; cu t6te acestea, se pot 
clasa în 3 categorii: 1 ali; 2 brun-deschis; 3% brun- 
închis, aprope negri, de colsre anal6gă cu părul găsit 
pe ghâta lui X... 

Cinci-dleci din aceştia din urmă părând brun-închis 
sati negri, aii fost montați în preparaţiuni în, glicerină, 
pentru a fi supuși la examenul microscopic şi m&suraţi, 
în aceleași condițiuni și în aceeași di ca şi cele 2 frag- 
mente din părul găsit pe ghâtă. | 

Cred inutil de a da, aci cu deamănuntul enum&- 
rarea diametrelor maxim şi minim a fie-cărora din 
acești peri; mă voit mulţumi de a compara întrun 
mod general dimensiunile lor transversale ale părului 
găsit pe ghetă, şi a cărui tijă, — neţinând socoteală, 
de vârf, — m&sura 68 u ca diametru minim şi 91 8 
ca diametru maxim. 

Mesurările celor 50 peri brun-negri ai femeei C... 
dati resultatele următore:
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9 ai un diametru maxim care nu ating 68 u; 
38 aii un diametru maxim, atingend 68 u sati co- prinși între 68 u. si 91 u, 8; 
12 au cele 2 diametre, maxim Şi minim, coprinşi între 68 n şi 9i n, 8; 

4 ai un diametru maxim, întrecând 91 p,S; 
16 ai un diametru maxim, atingând 68 4, Sati co- prinşi între 68 ș, și 9lu,8; 
Or nici-unul nu are un diametru minim care se trecă peste 91 p, 8. | 
Examinând pe cei 9 peri a căror diametru maxim nu atinge 68 n, diametrul minim a părului găsit pe ghetă, rămân 41 peri din cet 50 comparahbili cu acest, fir de păr din cap, adică la care unul din diametri (fie minim, fie maxim), atinge 68 w Sati 91 p, 8, sati este coprins între aceste două. numere. 
Prin urmare, neţinend socotelă, de cât de grosime, perul găsit pe ghetă ar putea să fie considerat ca pu- tend să fi aparţinut capului femeci C.. 
Insă este indispensabil de a adăoga imediat că sunt forte frequente casurile în care femeile adulte să aibă peri a căror diametru (minim sau Maxim) să atingă 68 p, sai 91 n, 8 sati să fie coprins între aceste 2 numere. Atari dimensiuni transversale se găsesc cel pujin la jumătate din perii adulţilor m&suraţi de di- verși autori saii de mine în nisce lucrări anteridre. _ Caracterele măduvei perilor nu pot, în specie, să procure nici un învățăment folositor ; dimensiunea sa transversală, oscilând între 13 4 Și 17 și în părul găsit pe ghetă ca şi în 23 peri ai femeei C..., pe care 

îi posedăm, este banală şi fârte frequentă. 
„Pentru a compara pigmentaţiunea şi col6rea ligei perilor femeei C.... cu acelea ale perului găsit pe ghâla lui X..., am montat identic 3 microscâpe din punctul "de vedere al mărirei și al eclerajului cu condensatâre. Sub 2 din aceste microsc6pe, am pus în permanenţă cele 2 fragmente provenind de la părul găsit pe ghetă,
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aşa în căt să fie tot-deauna la dispoziţiunea, ochiului 
mei, pe când cu al 3-lea microscop, examinam com- 
parativ unul câte unul perii femeei C... | 

Din punctul de vedere al pigmentaţiei granulâse 
comparată cu aceea a părului găsit pe ghetă, cei 50 
peri bruni-negri ai femeei C..., studiaţi în particular 
aii fost clasaţi în 3 categorii: 

6 mai puţin pigmentaţi; 

32 mai mult pigmentaţi ; 
12 cu pigmentaţiune aprâpe egală. 

„Intre toţi aceşti peri, grăunţii de piament par 
mult mai negrii de cât în părul găsit pe ghetă (atară 
de nivelul grămedilor mari pigmentare); acesta este 
o consecinţă a colorei țesutului propriii al acestuia, da- 
torită, pigmentărei sale difuse. 

Intre granulaţiunile pismentare, colârea substan- 
ței chiar a tigei părului găsit pe ghâtă este, afară de 
nivelul vârfului să, pretutindeni curat roşie şi în câte-va 
locuri sati acâstă coldre se slăbesce, saii rămâne cu 
tâte acestea galbenă-roșie. In perii femeei C..., colârea 
țesutului propriii este mult mai deschisă, aprope albă, 
sau cel mult galbenă deschisă, ca paiul în câţi-va, 
din ei. 

Pe perii bine îmbibaţi de glicerină, care îi face 
transparenţi, fiind examinaţi cu puternicul ecleraj prin 

condensatorii Abbe, ajungi, forte uşor şi forte sigur, 
prin comparaţiuni neîncetate, aşa cum le-am practicat 

eă, să prind aceste diferenţe de nuanţă. In atari con- 
diţiuni de examen, eii nam găsit nici un fragment din 
perii femeei C..., care să fie comparabil din acest punct 
de vedere cu părul găsit pe ghetă, adică care să aibă 
un ţesut proprii roș saii chiar galben-roș, nici printre 
cei 50 care au făcut obiectul măsurărilor, nici printre 
un mare număr de alţi peri examinaţi din acest singur 

punct de vedere a, coloraţiunei proprie a țăsutului tigei. 
De şi acestă coldre roşie a tigei părului găsit pe 

ghetă mi-a părut naturală, şi că, printre perii streini
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pe care i-am examinat spre comparaţiune, am regăsit 
de alt-mintrelea, acestă, colâre identică, cu tâle acestea 
am voit să verific dacă părul găsit pe ghetă nu fusese 
văpsit în mod accidental prin materia colorantă a sân- 
gelui, de Gre-ce D-l Jude Instructor din Quimper arătase 
în nota sa că: «La tocul ghetei se: găsea, o pată de sânge 
de care adera un fir de păr». 

Pentru a, procede la acestă verificare că am de- 
montat succesiv din preparate cele 2 fragmente ale ace- 
stui păr, şi după spălarea cu apă destilată pentru a. le 
curăţi de glicerină, le-am lăsat să macereze, unul 24 
ore, altul 48 ore, în apă destilată, pentru a le ridica 
“materia, colorantă sanguină care le-ar fi putut văpsi, 
Le-am remontat apoi, ca și mai înainte, în glicerină, 
și am v&dut, comparativ, neaplicând acest tratament 
simultanci lo, cele 2 fragmente de păr, că acestă, imer- 
siune prelungită în apă destilată n'a schimbat întru 
nimic nuanţa, substanţei proprie a, tigci lor. 

Conclusiuni. 

Din numerosele şi minuţidsele cercetări ce am fă- 
cut asupra perilor victimei .și asupra părului găsit pe 
ghâtă, pentru a răspunde la întrebarea, pusă de D-l Jude 
Instructor din Quimper: «dacă ei sunt identici, şi dacă 
ci provin de pe acelas cap», resultă că, cu tâte ase- 
mănările pe care unii din perii femeei C... le presintă 
cu fragmentul de păr găsit pe ghetă, din punctul de 
vedere al coloraţiunei generale, examinată cu ochiul 
liber, cu lupa saii cu mărimi microscopice slabe, din 
punctul de: vedere al diametrelor şi din punctul de ve- 
dere al abundenţci și repartiţiunei piamentului granu- 
los, nu am putea cu tâte acestea să conchidem la iden- 
titatea, lor; căci examenul cu nisce mărimi mai mari 
cu un ccleraj puternic prin condensatori, a arătat, că 
țăsutul -propriă al părului găsit pe ghetă, posedă, o colo- 

- rațiune naturală roșie care nu a fost regăsitii la nici unul
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din perii luaţi de la cadavrul femeei C..., care ai fost 
ezaminali. - | 

Avend în vedere aceste constatări, cred că nu 
este identitate între părul aderent de gheta- lui X... și 
perii femei C..., şi că nu este posibil a admite ca ci să 
provină de pe acelaș cap. A 

Renes, 10 Martie, 190... 

(D-l Dr. Colin ne-a făcut cunoscut că o ordonanţă de ne-ur- 
mărire a, fost dată de D-l Jude Instructor din Quimper in absența 
probelor de culpabilitate). . 

CAP. VI 

EXAMENUL: 

Sputelor, vărsăturilor, puroiului şi al urinei. 

Nu numai în casurile de crimă, examenul acestor 
materii suntem une-ori nevoiţi de a'l face, dar mai ales 
când e vorba de o persână care trebue arestată şi care 
se preface că e bolnavă, de o persână care e ţinută în 
prevenţie și care vrea, să se elibereze pe cauţiune, in- 
vocând că suferă de cutare 'bâlă, sati de o persână care 
reclamă că nu pote suporta regimul penitenciarului 
din causa unei bâle de care suferă, etc. ete. In tâte 
aceste casuri Medicul Legist fiind însărcinat cu exa- 
menul acestor persâne, e nevoe adesea a ne convinge, 
că pretinsele boli există, să facem examenul sputelor 
sati a urinei. Astfel în casurile de bronșită suspectă, tu- * 
berculosă, nefrită, reumatism şi diferite alte maladii 
febrile, bole ce le învâcă, mai tot-dcauna, aceste persâne, 
avem trebuință de a face acest examen. Tot asemenea 
în casurile de otrăvire, când msrtea a fost precedată de 
vărsături, după cum. se întâmplă adesea, vărsături ce 
le găsim sub formă de pete pe pardostlă, sai în dife-
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-rite alte locuri, suntem nevoiţi de a ie examina. Câte- 
„odată la cadavre ni se impune de a face examenul 
microscopic al substanțelor alimentare găsite în stomac. 
Acest examen are de multe ori în casuri de crimă o 
forte mare importanţă. După natura lor putem stabili: 
unde le-a, mâncat, când le-a mâncat și prin urmare de 
a determina timpul de când e mort, mai ales când pu- 
trefecţia e forte înaintată şi nu ne putem pronunţa. Con- 
statarea acestor fapte ne mai arată câte-odată ce bază 
trebue să punem pe mărturiile unor martori care fiind 
interesaţi în causă şi voind a induce justiţia, în erdre 
spun că aii mâncat împreună cu. victima, sai că l-a 
v&dut mâncând singur în cutare loc. 

In cât privesce examenul mucusului nasal şi al 
salivei, care sa făcut deja la pag. 435 şi care ati o mare 
legătură cu sputele, nu ne vom mai ocupa aci de ele. Tot 
de odată, cu acestă ocasie precum și la petele asemănă- 
tere cu cele de spermă, după cum se pâte vedea la. pagi- 
ginile 433, 435, 436, am arătat prin casurile D-lor 
Brouardel, Vibert și Minovici cât de mare importanță 
ati în medicina-legală, găsirea unor substanțe străine 
amestecate cu aceste lichide. 

Examenul sputelor. 

Se numesc spute produsele de secreţiuni sati dife- 
ritele exudate patologice mai mult sată mai puţin licide, 
ce provin de pe căile respiratorii. Prin acestă defini- 
țiune se exclud produsele datorite salivei și spumei ce 
provine din faringe și gură, cu care mai tot-deauna 
sunt amestecate. 

E cunoscut, că aceste spute sunt tot-deauna dato- 
rite unor: stări patologice. Ele depind forte mult după 
locul de unde iaii nascere, precum și după felul bilei; 
ast-fel ele pot fi sero-miucâse, mucâse, muco-purulente, 
purulente, fetide, roșcate, numulare, etc., etc., după cum 
e o bronșită, gangrenă, pneumonie, tuberculosă, etc,
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Ori-care ar fi origina sputei, ca are ca bază o materie 
numită ucus, care nu este alt-ceva de cât o secreţiune 
ce provine de pe membrana mucosă şi a, glandelor ce 
se află pe ele și cari impreună acoper căile aeriene. 
Deosebirea, între secreţiunea, glandelor şi a mucoseil e 
că, cele dintâi secretă într'un mod interminet, pe când 
mucosele, din contra, în mod constant şi permanent, 
ceea-ce a, făcut pe D-nii Duval şi Lereboullet ca, să dică 
că acest mucus este pentru mucosă, aceea-ce desqua- 
marea furfuracee a epidermului e pentru suprafața 
pielei. 

Acest fapt e important de cunoscut, căci de si în 
majoritatea, casurilor amândouă aceste secreţiuni sunt 
amestecate, une-ori insă putem avea, numai mucus curat. 

Caracterele acestui mucus sunt aprâpe aceleaşi în 
tote aceste secreţiuni, cu fârte mici variaţiuni. Ast-fel 
e de obiceiii viscos, gros, cu o consistenţă elastică, fi- 
lantă, de coldre cenușie sati semi-transparent. Acest 
mucus conţine un principii numit mucosină sa aucină. 
Observat la microscop, acestă, substanță, se presintă 
sub forma unor strii paralele şi ondulăse; une-ori, când 
stratele se suprapun, ele se încrucişâză, în cât capătă 
forma unei reţele. Adăog gând puţin acid acetic, care are 
proprietatea de a o coagula, aceste strii apar mai bine; 
din contra, adăogând apă, «ea se umilă şi nu mai per- 
mite a vedea striile. 

Acest mucus, care formeză adesea baza sputelor, 
conţin anglobate în el o mulţime de alte elemente, cari 
variază, după cum am dis, după locul sa organul de 
unde suni, secretate. Ast-fel, el conţine un mare număr 
de celule epiteliale, ce provin de pe mucâsele cari "l-a 
secretat, globule albe, câte-o-dată și roşii, resturi din 
parenchimul pulmonar, precum și diferite cristale şi 
microbi. Pe lângă acestea, la eșirea lui afară el se mai 
încarcă și cu alte elemente din nas, gură, faringe, cum 
sunt de exemplu celulele epiteliale pavimentâse, precum -
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Şi cu diferite materii alimentare de prin gură şi filamente 
de Leptotrix bucalis. , 

Celulele epiteliale, ce aparţin mucâsci gurei, farin- 
gelui, epiglotei şi cârdelor vocale sunt turtite, rotunde, 
ovale sati poligonale saii neregulate ; cele cari se întind 
în jos, cum sunt cele ale laringelui, traheei şi a bron- 
chiilor până aprâpe de alveolele pulmonare, sunt :ci- 
lindrice aprâpe conice şi cu cil-vibratili, cu o extremi- 
tate ascuţită, prevădută cu un nuclei şi un nueleol. 
L.a nivelul alveolelor pulmonare, epiteliul e aşedat în- 
tr'un singur strat forte subţire şi greii de vădut de celule 
plate, largi, având un nucleii larg şi subțire, ce umple 
câte-o-dată tâtă celula. 

  

    

  

  

Fig. 215. Celule provenite dintr'o inflamaţiune a căilor aeriene. 
1. Celule cilindrice din nas; 2. Celule cilindrice cu cil-vibratili de 

pe trahee; 3. Celule pavimentâse bucale în degenerescență mucâsă ; "4. Celule epiteliale pavimentâse, din cavitatea bucală ; 5. Globule albe; 6. Globule roșii ; 7. Globule albe tratate cu acid acetic; $. Fibre elastice 
și globule de puroiu din plămân. 

Vom arăta aci pe scurt caracterele distinctive, 
a diferitelor feluri de spule, după locul și boalele cari 
le pot da nascere.
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In bronşitele acute licidul e la început -seros și 
cenușiu, apoi se îngr6şe, devine gălbuiii-verduiti. 

In bronşita cronică, sputa e mai grâsă, galbenă- 
verdue. cum e în catarul mucos, câte-o-dată spumosă. 
Une-ori conţine nisce corpusculi grăunţoşi, ce ai con- 
sistenţa, scrobelei fierte. Acestă.spută în anumite casuri 

„“r&spândesce un miros urit, puturos, datorită acidului bu- 
-tirie saii unei gangrene a mucâsei bronchiilor. 

“In bronşectasie sati dilatarea bronchiilor, când le- 
siunea e avansată, bronchiii 'şi-aii pierdut din structura, . 
lor normală, fibrele elastice ai dispărut, epiteliul ci- 
lindric ce înlocuit cu cel pavimentos sai de protecţiune. 
Licidul bronchiilor dilataţi e format din mucus şi puroiă 
în proporţii variate. In acest licid, care r&spândesce 
de asemenea un miros forte urit, găsim de asemenea 
cristale de margarină şi colesterinii. Se scie, că canti- 

tatea, licidului din bronșectasie se urcă de la 150—400 - 
gr.; el e difluent şi muco-purulent. Lăsat întrun pahar 
conic sati într'o eprubetă, se formeză la fund un deposit 
opac alcătuit din globule albe de puroiti, celule epite- 
liale și cristale de margarină şi colesterină. , 

Une-ori se scie, că acest licid e datafară sub formă 
de vărsături de la, 50 —100 gr. şi în casurile acestea pâte 
fi însoţit şi de hemoptisii din causa ruperei vre-unui 
vas. Inainte de a, termina cu secreţiunile acestea bron- 

chice, trebue a, aminti, că printre aceste spute putem 
găsi une-ori anglobate şi diferite falşe membrane, fie 
de natură difterică, fie consecinţa unei pneumonii şi mai 
rar tuberculosei, rugeolei, etc. 

„Structura, acestor membrane e forte variată: elc . 
pot fi compuse din mucus consisten t, din albumină coa- 
gulată, din fibrină, din grăsime, etc. 

In pneumonie sputa la început: de col6rea, chihli- 
barului, devine roșiatică; ruginie închisă, roşie deschisă, 
din causa numărului mare de globule roşii ce conţine. 
Ea, este aerată, viscâsă şi aderentă de fundul vasului în 
care e depusă, caracter ce constitue un semn patogno-
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monic al acestei bâle. In acestă spută, care e fârte bo- gată în mucus, găsim globule albe, roşii, celule epite- liale, fibrină, coagulată şi câte-va filamente fibrilare ce vin din bronchii cei mici. Acestă spută e transparentă Şi cu un aspect gelatinos, proprietăţi ce le datorese graţie numai acestui mucus abundent. Tot în aceste găsim şi diferiţi microbi, printre cari mai ales pe pneu- mococul. ' 
In tuberculosă expectoraţia e gr6să şi opacă; scui- patul saii sputa e omogenă, formâză nisce mase puri- 

forme, cu marginile rotunde, circulare, ce ai un dia- 
metru egal, de unde şi numirea de spute numulare, 
din causa asemănărei lor cu a, unei monede. Acest lucru 
se observă mai ales câna punem pe bolnav să scuipe 
intrun vas cu apă, în care cas, ele se văd isolate una, 
de alta. Mai târdiă sputa devine purulentă şi conţine 
O cantitate destul de mare de fosfaţi şi clorură de so- dium. Examenul microscopie făcut asupra unei por- 
țiuni din acestă spută se observă un mare număr de 
globule de puroi, celule epiteliale, resturi din fibre ela- „stice răsucite, provenind din parenchimul plămânului 
care se distruge şi dă nascere la caverne. Aceste fibre elastice resistă mult procesului de distrucţiunec saii de 
mortificare a țesutului. Pentru a face ca aceste fibre elastice să apară mai bine întrun preparat microsco- pic, nu avem de cât a adăoga preparatului o picătură, 
de sodă caustică, leşie de potasă 1" sati amoniac. In 
urma, acestei adăogări mucusul ce ținea în el anglobat 
aceste fibre, devine transparent, iar ele apar imediat. 
Aceste fibre sunt ondulate sai spirale şi cu dublu con- tur. Ele resistă, diferiților reactivi ȘI so coloreză în roșu 
cu rozul de anilină. 

„Câte-o-dată aceste fibre în loc să fie isolate, din 
contra, formeză un fel de reţea, în care țin prinse și 
alte elemente ale parenchimului plămânului, elemente 
ce caracterisâză topirea sati distrugerea acestui paren- 
chim. Ast-fel, găsim resturi de vase astupate, și mai
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„ales o mare abundență de corpusculi granuloşi, ce se 
asemănă cu globulele de puroiă, altele mai mici diformate, 
altele infiltrate cu granulaţiuni negriciese, şi în fine, 
altele conţinând cristale de hemoglobină. Tot în aceste 
spute ca şi în gangrena pulmonară, găsim şi cristale de 
leucină și tyrosină, 

Pe lângă tâte aceste elemente de mai sus, găsim 
Şi o serie destul de mare de microbi: bacilul lui Ioch, 
agentul specific al tuberculosei, stafilococi, streptococi, 
pheumococi, sarcine, microbul pioceaneus, bacilul su- 
puraţiunei verdi, leptotrix, ete. etc. o adevărată floră 
care se desvoltă, pe pereţii cavernelor. Adesca-ori aceste 
spute sunt însoţite și de sânge, mai ales în casurile de 
hemoptizii. . 

Pe lângă nenumărate elemente ce se pot găsi în 
aceste spute, fără deosebire de origină, trebue a mai 
reaminti, diferite granulaţiuni negre datorite fumului, 
fie provenit el de la ţigară, fie de la vr'o lampă carea 
filat, fie în fine, diferite alte pulbere. Aceste granula- 

- țiuni le găsim în interiorul celulelor epiteliale. Pentru 
a ne convinge că în adevăr ele sunt de cărbune, nu. 
avem de cât de a trata preparatul cu acid sulfuric, 
care o dată cu umflarea celulelor epiteliale pe cari le 
face aprâpe transparente, apoi disolvă tâte granulaţiu- 
nile afară, de cele de negru de fum. 

Tot asemenea, întrun mare număr de casuri, pu- 
tem găsi în preparaţiile microscopice ale sputelor, di- 
feriţi pigmenţi cari ati pătruns cu aerul atmosferic, cum 
de exemplu în sideroză. Aceşti pismenţi nu trebue con- 
fundaţi cu cei ai sângelui, cari sunt roșii-bruni, nici cu 
ai negrului de fum, cari sunt negri. Se scie, că aceşti 
pigmenţi, cum sunt cei aj siderozei, îi putem distinge 
de cei-Talţi prin ajutorul ferocianurei de potasium şi a 
acidului clorhidric, cari dai un precipitat albastru, nu- 
mit albastru de Prusia. | | 

Tot asemenea, putem observa pulbere de silicie (ca-
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licosă), la sculptorii sati tăetorii în piatră, la cei ce lu- 
creză cu porțelanuri, faianţă, sticlari, etc. 

Sputele trebuesc adunate întrun vas în care să. 
ne permită să observăm prin transparență diferitele 

„straturi cesedepun sati cari stai în suspensiune. Exame- 
nul se va începe mai întâiă prin cel macroscopic, pentru 
a ne da bine sema de conţinutul sputelor şi tot-de-o- 
dată pentru a ne decide ce părţi anume voim să luăm 
pentru examenul microscopic. 

Ori-care ar fi sputa de examinat, se depune pe o 
lamă cu ajutorul unei bagete de platină sati de sticlă 
o mică picătură, pe care o acoperim cu o lamelă. In 
casul când sputa e grâsă, o diluăm cu o picătură de 
apă distilată, sati cu o soluţiune de sare marină. Exa- 
meriul la, microsep se va face cu un număr mai mare 
și cu diafragmul mai închis pentru a nu pătrunde 
prea multă lumină. i 

Când voim de a colora preparatul, atunci, după ce 
am întins pe lamă un f6rte subțire strat, îl fixăm prin 
ajutorul căldurei sai a vaporilor de acid osmic 100. 
Culorile întrebuințate sunt : fucsină, piro-carminul, vio- 
letul de gentiană, etc. Pentru studiul microbilor, proce- 
deele vor fi variabile, după cum e şi microbul ce hă- - 
nuim. 

Vorbind despre examenul sputelor am arătat cum 
adesea, ele sunt striate cu sânge, constituind aceea că 
în clinică numim spute sangeinolente sat hemoptisice. Ele 
sunt de un roşu deschis din causa hematiilor şi a oxi- 
genărei hemoglobinei. In asemenea spule sângele pâte 
să se găsâscă, într'o proporţie mai considerabilă față de 
cele-talte elemente pe, care le întâlnim. Câte-o-dată el 
e în aşa cantitate în cât am putea dice că avem 
afacere cu o adevărată emoragie. Une-ori cantitatea - 
e așa de mică în cât formeză nisce mici dungi sati in- 
sule asedate în mijlocul mucosităţilor incolore. In general 
nu există un adevărat amestec de sânge și mucus ci 
ambele aceste substanţe sunt separate. Când sângele e
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într”o cantitate destul de mare, atunci cl se presintă 
sub forma. unei spume aerate de '0 colăre roşie aprinsă. 
Examenul microscopic făcut, arată afară de cele-V'alte 
elemente mucâse sati purulente presenţa unui forte 
mare număr de globule roșii, unele intacte altele alte- 
rate sub formă stelată. Când sângele a stat mai mult 
timp în bronchii sati în cavitățile pulmunare, atunci 
stroma celulelor e distrusă, şi materia colorantă se tran- 
sformă repede în hematină, substanţă brună, aprope 
neagră, insolubilă și care apare sub forma, unei pulberi 
pigmentare mai mult şaii mai puţin neregulată şi de 
un volum variabil, vizibilă în parte chiar cu ochii liberi, 
Forte rar se întâmplă ca sângele stând fârte -mult în 
cavităţi, materia lui colorantă să se transforme în he- 
matoidină, substanță ce cristalizeză în forme de rom- 
buri saii în lamele de colsre apr&pe portocalie. 

Câte-o-dată e important .de a determina origina 
acestui sânge, pentru că după cum ştim el pote lua 
nascere din nas, gură, plămân, inimă sa stomac. 

Diagnosticul diferenţial îl basăm mai ales în aceste 
casuri pe simptomele clinice. Aceste hemoragii. după 
locul de unde iai nascere pârtă numele de: epistaxis 
(nas), stomatoragie (gură), broncoragie (bronși), pneu- 
moragie (plămân), hematemesă, (stomac). 

Epistaxisul care pote fi activ sati pasiv, recunâsce ca 
causă, cel activ: o hipertrofiă a inimei consecutiv insu- 

„ficienţei aortice, epistaxisul suplimentar când înlocuesc 
menstruaţia sait scurgerile hemoroidale, insolaţiunea, 
schimbarea, bruscă a temperaturci sai presiunei, febra 
tifoidă, rugcola, reumatism, tuberculosă; cel pasiv vine 
în urma unei stase sanguine, când tensiunea vân6să, 

„a crescut, cum e în lesiunile orificiului mitral saă tri- 
cuspidal. Tot asemenea mai avem epistaxisul din ne- 
frita cronică, frigurile palustre, hemofilie, etc. | 

Broncoragia e emoragia ce se produce pe supra- 
faţa bronchiilor. Ea recunesce ca causă, o răcelă, un 
efort, histeria, suplinirea menstruală sati a hemoroizilor, 

74760 | | si
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tuberculosa sati dilatarea, bronchiilor; când acest sânge 
ese afară în urma, unci tuse el e roşu aprins și spumos, 

caractere ce'l face să se distingă de broncoragiile ce se 
produc mai târzii, după: câte-va gile şi cari sunt negre 
și viscâse, din causa stagnărei în bronchii. 

Pneumoragia e emoragia ce se produce în paren- 
chimul pulmonar adică în alveolele sale. Ele sunt sai 
pasive, cum e în lesiunile mitrale, sati active. Acest 

sânge infiltrând țesutul pulmonar, nu mai are tendința 
ca cel din bronchii ca să iasă afară, hemoptisia nu se 
produce ca în casul precedent şi nu mai constitue prin 

urmare un simptom dominant. Aceste hemoragii sunt 
negriciose, viscose şi mai mult sai mai puţin ameste- 
cate cu mucosităţi bronchice. Un alt caracter al pneu- 
moragiilor e că, cantitatea de sânge e mai mică ca, în 
easul precedent şi că ele durează 10—20 dile. Acestă 
persistenţă constitue, după Grissole, cel mai bun semn 
de diagnostic. După cum am mai spus diagnosticarea 
acestor hemoragii o vom face ţinând pe de o parte 
în semă diferitele cause care le dă nascere, caraterele 

dinstinctive de mai sus, circumstanţele în care saii 
produs; iar pe de altă parte de un examen minuţios 

din partea nasului, laringelui, plămânului, aortei, inimei, 
ficatului, etc. 

In general.hemoragiile aceste din urmă cari 'şi au 

origina, de pe căile respiratorii portă numele de hemopiizii 
după cum cele ce provin din stomac iati numele de hema- 

temeză. 

In ceea-ce privesce hemoptisiile tubercul6se, de 
când cu descoperirea bacilului lui Koch, diagnosticul 
nu mai pote fi grei. 

Cât despre hematemeză, ne vom ocupa de ca mai 
jos cu ocasia vărsăturilor.
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Vărsăturile 

Am arătat mai sus cum examenul vărsăturilor 
pole să ne dea dre-cari indicii fârte importante în me- 
dicina, legală, mai ales în casurile de otrăvire sati avort, 
când personele, din cause anumite, nu voesce a spune 
ce a luat. Suntem în m&sură, făcând acest examen, de 
a putea de multe ori a cunâsce natura, substanţelor 
luate. Afară de acesta în strangulare, unde mortea, de 
multe ori e precedată de vărsături, sati şi în diferite 
bâle inflamatorii, putem avea ocasiunea să examinăm 
aceste vărsături. | 

Materiile vărsate nu a tâte aceleaşi caractere ; 
prin aspectul lor putem de multe ori, chiar cu ochii 
liberi, să, constatăm felul saii natura lor. Din acest punct 
de vedere, vărsăturile pot fi: 

1. Vărsături mucâse. Aceste vărsături, cărora le 
mai dice și apese, sunt compuse dintr'o cantitate mai 
mult sai mai puţin mare de mucină. Mucusul vărsat 
provine dintro hipersecreţie a glandelor din vecinăta- 
tea regiunei pilorice a stomacului. Aceste vărsături 
constituesc tipul gastritelor cronice ale beţivilor. 

2. Vărsături desuc gastric. Caracterele acestor văr- 
sături sunt: licid limpede, acid şi amar, conţinând adesea, 
resturi de materii alimentare amilacee, câte-o-dată ele 
sunt striate cu sânge saii cu bilă. Ele se produc din 
timp în timp în hipercloridrie şi la sfârşitul digestiei. 
Aceste vărsături nu pot fi confundate cu cele de mai 
sus, cari sunt filante, lipici6se, neutre sai alcaline și 
fără resturi alimentare. | 

3. Vărsături bil6se. Ele sunt caracterisate prin co- 
lorea și gustul lor amar. Ele aii loc mai ales în belele 
febrile şi infecţi6se şi mai ales în obstrucţia, intestinală, 
peritonită, ete. Câte-o-dată, aceste vărsături sunt for- 
mate aprâpe numai din bilă de coldre verde ca iarba. 
(vărsături poracee). 

4. Vărsături uremice. Ele sunt legate de o insufi-
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ciență renală. Ele se repetă forte des şi sunt opiniatre. 
Ca, composiţie, ele sunt formate din substanţe alimen- 
tare, o mare cantitate de mucus apos şi de bilă. Pre- 
sența ureei şi a carbonatelor de amoniac constitue un 
ce caracteristic al acestor vărsături. 

5. Vărsături alimentare. Ele, după cum numele indică, 
se compun din substanţele alimentare ingerate, pe lângă. 
cari se mai adaogă mucusul și bila. Ele iată nascere 

imediat după mâncare saii după introducerea Gre-căror 
substanţe otrăvitâre. 

Examenul lor e de o mare importanță în medi- 
cina legală. Când examenul a fost făcut puţin timp 
după ingerarea lor, atunci putem distinge fârte .multe 
din aceste alimente, din contră examenul devine mai 
grei atunci când ele a fost digerate afară de amidon 
şi alte alimente vegetale, cari resistă mai mult distruc- 
țiunei sucului gastric. Printre aceste substanţe vom 
căuta de a descoperi, dacă se pote, urmele unor sub- 
stanţe otrăvitâre, cum sunt adesea resturi din canta- 
ridă, şi cari se pot distinge prin reflexul lor ver- 
duiă sati și alte substanţe cum de exemplu arsenic, etc. 

6. Vărsături sanguine sai hematice. Ele mai pârtă 
numele de hematemeză şi sunt caracterisate prin pre- 
senţa sângelui. Acest sânge mai mult sati mai puţin 
în mare cantitate, e sai curat, sati amestecat cu ma- 
terii alimentare digerate. Coldrea sa pâte [i de un roşu 
mai mult sati mai puţin deschis, mai adesea-ori însă, 
de un brun sati negru, ca drojdia de cafea, din causa 
șederei şi a alterărei sale de sucul gastric. Când sân- 
gele e în mai mare cantitate, el pâte fi dat afară sub 
formă de chiajuri, însă nici-o-dată nu e spumos, de ass- 
menea cel care e digerat se presintă tot-deauna sub | 
forma, unei drojdii. De multe ori el pote trece în in- 
testine şi ] găsim atunci în materiile fecale. Exame- 
nul microscopic al acestor vărsături permite de a găsi 
globulele roșii mai mult sai mai puțin alterate, precum
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şi filamente de fibrină, precum și celulele caracte- 
ristice mucosei stomacale. 

7. Vărsături purulente. După cum numele le arată, 
ele sunst constituite în mare parte de puroiii, şi iau 
nascere în urma unei gastrite flegmonâse, a unui ab- 
ces al ficatului, care se deschide în stomac, etc. 

S. Vărsături de materii fecale sau fecaloiae. Prin 
„aspectul şi mirosul lor, ele sunt uşor de diagnosticat. 
Ele ai loc adesea în obstrucţia intestinală, peritonită, etc. 

Prin ajutorul reactivilor chimici, putem constata 
în ele presenţa acidilor biliari sati a materiilor colorate 
cu bilă. in unele casuri de alienaţiune mintală, cum de 
exemplu la histerici, degeneraţi, etc., putem avea văr- 
sături cari să conţină substanţe fecale în urma inge- 
rărei, fără a avea semnele unci peritonite sati unei în- 
curcături de maţe. Ori-cari ar fi vărsăturile, trebue a 
sci că printre diferitele substanţe aparţinând fic-căruia din 
ele, se găsesce şi un mare număr de microbi, ca, 
sarcine, leptotrix bucalis, vibrioni, diferiţi spori, pre- 
cum şi un mare număr de bacterii. 

La începutul acestui capitol am arătat că de multe 
ori suntem nevoiţi de a face examenul direct al sub- 
stanţelor alimentare din stomac, pentru a ne convinge 
dacă mărturiile unor persâne, sunt sai nu adevărate 
sai de a determina data morţei. In ori-ce cas, vom păstra 
cu acestă ocasie cea mai mare prudenţă, chestiunea 
fiind destul de delicată. 

Examenul puroiului 

Puroiul se presintă sub forma unui licid opac mai 
mult sai mai puţin viscos, de o colsre gălbue sati ver- 
(ue, câte-o-dată şi albastră ; reacţiunea, sa e tot-deauna, 
alcalină. Lăsat în repaos, el se separă într'o parte lichidă, 
serum și una gr6să, formată din globule de puroiii. 
Aceste globule în număr fârte mare constitue elemen- 
tele figurate ale puroiului, căruia îi dă coldrea şi dife-
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de :5—10 p.; ele ati o formă adesea, sferică şi cu un as- 
pect mai mult saii mai puţin granulos, din care causă 
devin opace. Aceste granulațiuni sunt cu atât mai nu- 
merse, cu cât puroiula stat mai mult timp într”o 'cavi- 
tate. Ele sunt formate în mare parte de grăsime, coca-ce 
le face de a deveni negre când sunt tratate cu va: 
pori de acid osmic sati a se disolva când sunt iratate 
cu cter. După ce le-am fixat pe lamă, ele nu prind re- 
activi coloranţi, fapt ce constitue un caracter distinctiv 
de cele ale leucocitelor sângelui. 

Aceste globule de puroiii se mai disting de globu- 
lele albe ale sângelui şi prin presenţa, a mai multor 
nuclei (3—4) ce se găsesc în interiorul lor şi care apar 
forte bine când tratăm preparatul cu o picătură de 
acid acetic sai apă destilată. , 

Ca histologie puroiul conţine adesea celule epite- 
liale de diferite forme după proveniența lor, câte-o- 
dată, găsim fibre musculare, fragmente mici de țesut 
osos sai de fibre elastice cari ne pot indica origina. 
In colecţiunile vechi, globulele de puroiă sunt moudifi- 
cate şi representate prin numerâse granulaţiuni gre- 
sose de diferite mărimi, strălucitâre, solubile în eter, 
amestecate cu cristale de colesterină şi de numerese 
cristale aciculare de acidi graşi. Tot printre elementele 
de mai sus, mai găsim şi nisce corpusculi pe cari unii 
autori îi consideră ca nisce nuclei liberi, proveniţi din 
globulele de puroiă sai resturi din distrugerea globu- 
lelor albe, precum și numerâse granulațiuni gresose, 
ce provin din țesutul celulo-adipos. Câte-o-dată se ob- 
servă, și globule 'roșii de sânge cari une-ori, sunt așa 
de alterate şi aşa de numerâse în cât dati puroiului 
o coldre roşie ca chocolata. 

Une-ori constatăm şi diferiţi microbi a căror pre- 
senţă, nu e tot-d'auna, necesară de a produce supura- 
țiunea. In acest din urmă cas ci lucrâză prin pro- 
ductele secreţiunei lor. Pentru a determina natura mi-
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crobilor din puroiii ne servim de metâdele indicate la 
partea bacteriologică. 

Examenul Urinei. 

De sigur că nu e vorba aci de un examen com- 
plect al urinei după cum se obișnuesce, acesta fiind 
mai mult de competenţa, chimistului; totuşi însă, con- 
statarea unor elemente anormale ce caracteriseză unele 
stări patologice şi care intereseză pe medicul-legist în pu- 
nerea, unor diagnostice, putând fi constatate și de el însuși 
mai "nainte de a dispune facerea unci analise urmeză 
că ci trebue să fie obişnuiţi cu un asemenea examen 
sumar. Părţile din examenul urinei care ne privesc mai 
mult sunt: 1. Caracterele organoleptice; 2. Examenul chi- 
mic; 3. Ezamenul microscopic. * 

1. Caracterile organoleptice. 

Aceste caractere sunt: . 
Volumul. Se scie că cantitatea urinci în 24 ore e 

aprope 1.500 «e. “Pentru a avea cantitatea de urină în 
24 ore punem pe individ începând de când sa sculat 
până sâra, să urineze într'un vas curat. Acestă urină con- 
stitue urina, de peste di şi căreia îi luăm volumul, După 
aceea punem să se adune urina, de peste nâpte, şi avem 
urinele de nâpte cari, amestecate cu cele de di, avem: 
pe cele făcute în 24 ore. 

Col6rea. In siare normală urina presintă o coldre 
gălbue ca chihlimbarul, care în stări patologice pste 
varia forte mult. Trebue a ţine însă semă că între- 
buinţarea unor medicamente pâte colora urina, iar altele 
din contra. le fac aprâpe incolore. 

Mirosul. In stare normală ea, are un miros sui 
genevis, adesea, r&spândesce un miros amoniacal, din 
causa fermentaţiei ureei, alte ori, din contra, are un 
miros plăcut din causa întrebuințărei unor medica
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mente saii alimente ca esenţa de terebentină, spa- 
ranghel, etc. 

Aspectul. Urina se presintă la început sub forma 
unui licid limpede, însă după cât-va timp se turbură 
Şi lasă să depue un uşor deposit, alb, fioconos care e 
mucină. Printre acest deposit mai constatăm presenţa 
uraţilor, mai ales iarna, sai a fosfaților amoniacali. 
In stare patologică pe lângă aceste deposite se mai 

. adaogă sânge, puroiui, etc. 
” Reacţiunea. Urina e tol-deauna acidă. Acestă acidi- 

tate o constatăm prin ajutorul hârtiei de turnisol. Acestă 
aciditate e păstrată puţin timp de la micţiune, căci după 
cum ştim nreea se transformă în carbonat de amoniac 
și devine alcalină sa neutră. Tot asemenea, şi cu ca- 
surile patologice sai sub influenţa, luărei unor medica- - 
-mente. 

2. Examenul chimic. 

Acest examen se referă la constatarea unor cle- 
mente anormale pe cari le găsim în urină. Printre 
aceste elemente mai principale şi cari ne interesâză 
pe noi mai mult sunt: Albumina, Glucoza, Pigmenţi Bi- 
liari și Sânge. 

a) Căutarea albuminei. Mai întâi de l6te sub numele 
de albumină înţelegem în casul de faţă două materii 
albuminoide cari există în serul sângelui şi cari trec 
în urină; anume serina si globulina. “Prin urmare de 

“câte ori vom vorbi de albumina din urină vom înţe- 
lege cele 2 substanţe de mai sus. 

Pentru a constata presenţa albuminoi dispunem 
de mai multe mijlâce care mai de care mai simple și 
expeditive : 

Î. Se ia 2 centimetrii cubi de urină filtrată ȘI se 
pune într'o eprubetă; adăogăm după aceca 1, dintro 
soluţiune saturată, de sulfat de sodă, precum Și 0 pică- 
tură de acid acetic. După aceea încăldim eprubeta la
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partea superidră a licidului și în casul că urina conţine 
albumină, licidul se va, turbura, la nivelul încăldit. 

2. Se aciduleză urina cu o picătură de acid azotic 
și se încăldesce până la ferbere. Dacă conţine albumină 
ea se turbură. 

3. Reactivul lui Esbach precipită fârte bine albu- 
minele. Acest reactiv se prepară ast-fel: se disolvă, în- 
trun litru de apă destilată: 20 gr. acid citric şi 10 gr. 
acid picric. Pentru a constata presenţa albuminci, punem 
într'o eprubetă 1% de urină şi 2e/, de reactiv. Se întâmplă, - 
ca peptonele să precipite şi ele şi pentru a le diferenţia 
nu avem decât să încăldim, căci prin căldură ele despar. 

4. Reactivul lui Tanret. Acest reactiv e 
unul dintre cei mai sensibili. EI se prepară 
ast-fel: se disolvă de o parte în puţină apă 
destilată 3er.32 de iodur de potasium, iar 
de altă parte disolvăm în apă caldă 12.35 de 
biclorur de mercur. Vărsăm prima solu- 
țiune în a doua, agităm până ce precipitatul 
roşu ce sa format a, dispărut, apoi adăogăm 
apă destilată pentru a, face o cantitate de 80% 
şi în fine se mai adaogă 20%, de acid acetic, a- 
mestecăm şi filtrăm. Acest reactiv are avan- 
tajul că precipită la răcelă albuminile, pep- 
tonele şi alcaloidii, însă aceste din urmă prin 
încăldire se disolvă şi dispar. 

Dosarea Albuminei prin tubul lui Esbach. 
Acest tubcărui îi mai dice şi albuminometru 
şi care se găsesce representat în figura 216, 
ne permite de a dosa fârte repede albumina. 
Se introduce în el urina filtrată până la ni- —3 
velul literei U, apoi se adavgă reactivul lui —a2 
“Esbach a cărei composiţie a fost arătată mai 
sus, până a nivelul literei R. Se astupă acest 
tub cu un dop, seagită de vre-o 12 ori încet, O, 
fără ca să facă spumă, şi apoi se lasă să rie ou, | . A Tubul lut Es- stea 12 ore. Albumina depunându-se se ci- "bach 1* 

  

—R 
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tesce în urmă pe gradaţiunea, tubului, nivelul cores- 
. pundător. | 

Țifrele gradaţiunei ne arată cantitatea în grame 
a albuminei, corespundetor unui litru de urină. Dacă, 
nivelul albuminei trece peste țilra 7, atunci trebue a 
dilua urina. i 

Când depositul albuminos nu vrea să se depue la 
fundul tubului ci stă în suspensiune în licid, atunci în- 
căldim tubul. . 

U) Căutarea Glucozei sai a Zaharului. Al doilea 
element anormal pe care îl găsim în urină e glucoza. 
Printre numerâsele procedee întrebuințate, vom cita pe 
cel cu liquarea, lui Fehling. Acestă liquare se prepară 
ast-fel: se disolvă de o parte în 200%, de apă destilată 
34£r., 65 de sulfat de cupru curat şi cristalizat; iar 
de altă parte disolvăm în 480, de o soluțiune de sodă, 
173 gr. de tartrat dublu de potasiu şi de sodă, (soluţia 
de sodă se face disolvând în 500“ apă, destilată 80 gr. 
de sodă). După aceea vărsăm încet soluţiunea întâia 
în cea de a doua, agităm și adăogăm apă destilată 
până ce obţinem 1000%. de liquare. 

Pentru a constata acum presenţa Glucozei proce- 
dăm ast-fel: se ea câţi-va centimetri cubi din liquarea 
lui Fehling şi se îincăldesce până la ferbere (acesta 
pentru a, ne convinge că ca nu e alterată în care cas 
se turbură), după aceea adăogăm câţi-va centimetri 
cubi de urină. Dacă ea, conţine glucoză, se obţine nu- 
mai decât un precipitat gălbui care trece repede în 
roşu și care cresce din ce în ce mai mult cu cât în- 
căldim. 

Acest precepitat cade repede la fundul tubului iar 
licidul ce plutesce d'asupra, are o colre mai mult sau 
mai puţin albastră, sai bate în galben închis. 

Acestă reacțiune nu reuşesce tot-deauna, ast-fel 
după cum a fost descrisă. Câte-odată licidul decoloreză, 
sati trece în verde fără a da precipitatul galben sati roşu, 
saii unc-ori reacţiunea nu se face de cât după 10—15
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minute. In general în casurile acestea urinele nu conţin 
Glucoză ci albumine. 

C) Constatarea pigmenţilor biliari. Un mare numâr ! 
de urine sunt colorate de bilă. Pentru constatarea pre- 
senţei bilei în urină, ne servim de reacţiunea lui Gmelin 
care e următorea : se târnă întrun pahar conic cu pi- 
cior, 10“ de acid azotic căruia îi mat adăogăm şi o 
picătură, de acid sulfuric ; se lasă, după aceea să cadă 
“dasupra acestui amestec, prin ajutorul unei pipete câte-va 
picături de urină. După câte-va minute se observă, că 
se formeză, de jos în sus o serie de inele cu următ6- 
rele colori: verde, albastru, violet, violet-roşu, roșu şi 
galben. Din tote aceste incluri numai cel verde e ca- 
racteristic. al presenţei pigmenţilor biliari. 

Se mai pote obţine acestă reacțiune și în urmă- 
târele 2 moduri: 

1. Se înmoe o bucată de hârtie sugătâre în urină 
şi apoi adăugăm o picătură din amestecul de mai sus; 
numai decât observăm formarea mai multor inele con- 
centrice între care şi cel verde; 

2. Se pune urina întrun pahar cu picior. și apoi 
adăugăm pe suprafaţa, ei câte-va picături de iod diluat 
'ho şi îndată se va, forma un inel verde. | 

d) Căutarea sângelui. Căutarea sângelui se face în 
modul următor: mai întâiti de tâte pentru a ne convinge 
de presenţa lui întrebuinţăm metoda lui Van Deen, Se 
adaogă urinei câte-va picături de terehbentină ozonisată 
şi tinctură, de gaiac și îndată vom obţine un precipitat 
albastru, dacă ea, conţine sânge. Dacă, acestă reacțiune 
e positivă,'atunci căutăm a obține Şi cele-Palte reacţiuni 
ale sângelui cum de exemplu reacţiunea. lui Teichman 
Şi examenul microscopic. 'Technica acestor reacţiuni nu 
diferă întru nimic de cea descrisă la. sânge. In cât pri- 
vesce cristalele de hemină se mai pot obţine tratând 
urina cu acid picric, iar precipitatul obţinut îl spălăm 
și reacţionăm asupra, lui ca şi cu sângele curat.
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3. Examenul microscopic. 

Pentru examenul microscopic al urinci vom pro- 
ceda, ast-fel: lăsăm mai întâiii urina într'un vas ca să 
depue; după aceea decantăm sati vărsăm încet licidul 
ce se găsesce d'asupra depositului. După câte-va mi-, 
nute luăm cu o pipetă cu vârful fârte ascuţit din fun- 
dul acestui deposit şi punem o picătură pe lamă. Se 
recomandă de a face 5—6 preparate de felul acesta. 
Acele dintre ele pe care voim a le examina direct la, 
microscop, nu avem decât a le adăoga lamela d'asupra 
şi preparatul ce gata; pe cele care voim a le co- 
lora nu avem decât a le adăoga o picătură din solu- 
țiunea de albastru de metilen, şi a le: acoperi cu o la- 
melă. Examenul la, microscop se va face la început ser- 
vindu-ne de un obiectiv mai puţin măritor şi în urmă 
cu un altul mai mare. Sedimentele pe care le putem 
găsi în urină se pot divide în 2 grupe: 1. Sedimente 
neorganisate ; 2. Sedimente anatomice organisate. 

1. Sedimente neorganisate. Aceste sedimente va- 
riază după cum urina e acidă sati alcalină. 

In primul cas găsim : cristale de acid uric colorate 
în roșu brun de diferite forme, cristale de urat acid de 
sodă galbene saă roşii, cristale de oxalat de calce, fosfat 
bicalcic şi mai rar acid hipuric şi sulfat de calce. 

In al doilea cas găsim: Cristale de tosfat amoniaco- 
magnesian în formă de cosciuge, cristale de fosfat bicalcice 
ca și cel din urina acidă, fosfat tricalcic, în fine granu- 
laţiuni, sulfat de calce, oxalat de calce ca şi în urina 
acidă, cristale de urat de amoniac colorate: în galben. 
De asemenea se mai găsesc, ori-care ar fi urina, deşi 
mai rar, tristale de: cistină, tirosină. leucină şi indigo. 
Tâte aceste feluri de cristale de mai sus se pot vedea în 
alăturata figură 217. Presenţa, acestor sedimente în urină 
indică o alterare în composiţia ei ; cu tâte acestea tre- 
bue să scim şi să ţinem socotelă că ori-ce urină lăsată 
de o parte lasă să, depuc un sediment.
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Fig. 217. 

1. Cristale de acid juric:— 2. Urat de Sodă;—3. Oxalat de calce ; — 
+. Acid hipurie; —5, Fosfat amoniaco-magnesian ;—6, A. Cistină ; B. Tirosină; 
C. Leucină; — 7. Celule epiteliale din băzică;—8, Vaginale ; — 9. Renale; — 
10. A. Cilindrii hialini; B. Granuloşi; C. Epiteliali; D. IemoragicI; E. Cilindroigi.
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2. Sedimentele anatomice organisate. Pentru obser- varea mai bine a acestor elemente se recomandă de a 
colora preparatul. Ușurinţa cu care prind colârea le” 
face a se destinge de diferitele cristale care de obicei 
nu se colorâză. Sedimentele organice le putem împărţi 
în 2 grupe: elemente histologice și microbiene. Printre 
cele d'intâiti avem: 1) celule epiteliale din băşică, vagin, 
uretră, celule ce nu ai nicio importanță patologică, afară dacă nu sunt în numtr fârte mare care să ne 
indice o lesiune a acestor organe; 2) celule din basinet 
care ne indică o lesiune a rinichiului; 3) cilindrii hialini 
sati granuloși ce se găsesc mai ales în urinele albumi- 
nose şi a căror presenţă, indică o nefrită ; 4) cilindrii epi- 
teliali hemoragici cari denotă o nefrită gravă şi ceroşi ; 9) cilindroidi cari nu sunt decât un product al secre- țiunei. epiteliului urinar, avend forma, unei panglici fârte ncregulate. Pentru a observa aceşti diferiţi cilindri, se. recomandă pe de o parte de a-i colora, iar pe de alta ca examenul să-l facem cât de curând de la emisiunea urinei, căci ei se distrug şi dispar repede; 6) globule de sânge ce sunt uşor de observat Şi a căror presenţă indică o hemoragie în băşică sat în rinichiă ; 7) glo- bule de puroi pline de granulaţiuni, și a căror pre- 

senţă denotă, o supuraţiune a unei părți din aparatul 
urinar; 8) în fine, se mai pot găsi spermatozoidi, mucus 
şi diferiţi corpi străini ce se pot găsi căduţi în depo- 
silul examinat. Printre elementele microbiene avem di- feriţi microbi patogeni saii nepatogeni. Ast-fel putem 
cita: microbul tuberculosoi, gonococul lui Neiser, pre- cum și o mulţime de alţi microbi ai fermentaţiei, mai 
ales când examenul a fost făcut mai târdiă și urina a 
intrat în fermentație. Când voim de a face examenul 
bacteriologic al urinei, atunci trebue a o aduna în vase. sterilizate și la adăpostul contactului cu aerul.



PARTEA IV 

EXAMENUL MEDICO-LEGAL AL CADAVRELOR 

Acest examen coprinde 2 părţi: 1. nădicarea cada- 
«relor şi al Il. Autopsia. 

I. Rădicarea cadavrelor 

Se scie că ori de câte ori o persână a încetat din 
viață în urma unei morți violente sati în urma unei 

cause necunoscute sati bănuite, un medie este chemat 

de a examina cadavrul şi de a consemna înt”un ra= 

port saii în procesul-verbal al D-lui judecător sati pro- 
curor, constatările şi observaţiunile sale. Acesta conform 
articolelor 42 şi 43 din procedura criminală, care sună 
ast-fel : 

Ar. 42. Procurorul, cerend trebuința, va lua împreună cu 
densul una saii două persâne presupuse prin arta şi profesiunea 
lor, capabile de a aprecia natura și circumstanţele crimei sai 
delictului. 

«irt. 43. In cas de vr'o morte subită violentă saii de vr'o 
morte a, cărei causă e necunoscută sati bănuită, procurorul va 
cere asistența, unuia sati a doui medici sait chirurgi, cari vor 
face raport despre cauzele morţei şi despre starea cadavrului. 

Personele chemate, vor depune inaintea procurorului jură- 
mintul pe onsre și consciinţă.
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Examenul acesta al cadavrului, pe care medicul îl face la fața locului Și care nu se reduce de cât nu- mai la o simplă inspecţiune, fără a face vro incisiune saii altă operaţiune, portă numele de Rădicarea cada- eului. In casul când în urma acestor constatări reese că mortea a, fost violentă, precum și în casurile când medicul verificator nu pâte a, se pronunţa asupra cau- sei morţei unei persâne, se pote cere de către magi- „strat facerea autopsiei. 
Cu alte. cuvinte, rădicarea cadavrului, nu e alt- ceva de cât operațiunea care consistă în a examina un cadavru, cu scopul de a spune dacă mârtea e re- Sultatul unei crime, sinucideri sai accident și prin urmare de a permite rădicarea, lui de către autorităţi. Când acestă rădicare se impune a o face numai de cât, cum €, de exemplu, un cadavru în mijlocul unei strădi sau întralt loc unde împedică circulaţia sai trebue sustras de la vederea, publicului, în casul acesta aulo- ritățile ar putea înainte de sosirea medicului de a mişca cadavrul din loc Și al introduce într'o curte sati casă din apropiere, având grija de a însernna, pe teren cu o cretă saii cu un băț conturul poziţiei cadavrului. Rădicarea, cadavrului coprinde următârele 3 părţi: 1. Starea generală a locului ; 

2. Examenul vestmintelor ; 
3. Examenul corpului. 

I. Starea gcnerală a locului. 

Acestă stare coprinde: | 
1... Arătarea locului unde cadavrul a fost găsit, adică ; sa, găsit în casă, afară, într'o pădure, pe malul unei ape, lângă un puț, etc. 

„2. Arătarea condiţiunilor aerului ambiant ca: tem- „Peratura, gradul de umiditate, presiunea admosferică, electricitatea, etc. Se va cerceta, prin urmare dacă nu cum-va a ploat, dacă nu a fost Nor, a trăsnit sai a
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fost o mare căldură, etc. Se înţelege de la sine că va- lorea descrierei acestor elemente ne servă pentru a pulea explica starea în care sa găsit cadavrul. 
De exemplu, ni se dă un cadavru cu hainele şi perul ud. In momentul când am. ajuns la el timpul era. frumos şi cu sâre, dacă nu vom avea grija de a, întreba, dacă în timpul nopței nu a ploat ceva, atunci vom face deducţiuni greşite, credend că cadavrul a fost scos din apă. Altă-dată ni se dă un cadavru in- trat deja într'o putrefacție înaintată cu tâte că na murit de cât de 24 ore; dacă nu veţi cerceta ca, să allați că a fost găsit într'o cameră închisă și că îm- prejurul âcelei camere sdrele bătea cea maj mare parte din di, nu vă veţi explica acea putrefacție îna- intată. 

In alte împrejurări vi se va, pune întrebarea de când datâză mârtea, la un cadavru unde putrefacţia, nu este înaintată. Nu veţi putea r&spunde exact dacă nu veţi cerceta că el a, fost găsit într'o pivniţă dupe o casă, la umbră, împrejurări cari tâte împedică putre- facţia. Intro altă ordine de idei, aceste condițiuni at o mare valore în ceea-ce privesce stabilirea, identităţei criminalului, de ex.: sa comis o crimă, un individ este bănuit, se face perchiziţiune şi i se găsesc hai- nele ude. De ce sunt ude? Aţi fi sciut dacă aţi fi notat că la locul crimei a, ploat în timpul nopței. 
Se va cerceta dacă a tunat, dacă a, fulgerat pen- tru a putea aprecia; distanţa de la care pote vedea, şi audi cine-va, acesta în ceea-ce privesce spusele mar- „torilor. Pâte spune că, în momentul când a fulaerat, martorul a vedut şi recunoscut pe criminal fugind, etc. 
3. Facerea unei schiţe topografice a locului. Este 

important de a sedte o schiţă a locului, chiar când nu sunteţi buni desenatori, Nu e vorba acide artă, o schiţă ori-căt de schematică ar fi eatot ne pâte servi. O copie după acest desemn se va păstra, căci, când veţi fi chemaţi la juraţi spre a face o deposiţie orală o veţi 
71760 

. 33
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“studia-o pentru a putea r&spunde exact la diferitele 
întrebări ce vor fi puse de d-nii advocaţi ca: care era, 
posiţia cadavrului? Atitudinea lui? etc. Să căutaţi de 
a nu vă contradice și să daţi ocasiune advocaţilor de 
a stabili alibiuri de contradicerii. Când voiţi de a arăta 
distanţa. dintre cadavru și alte obicete, vă veţi servi 
de un podometru saii mai bine măsuraţi cu paşii 

D-vostră. De multe ori vi se pote pune întrebarea dacă 
victima, a putut să facă drumul de la locul undea fost 
lovită până unde ea, a fost găsită. De exemplu: Un in- 
divid a fost împuşcat în etajul al 4-lea, producându-i 
o rană mare în regiunea precordială; în urma acestei 
lovituri el a putut să se lase jos pe scară șia murit 
ajungând jos la uşa portarului. Bănuelile ai cădut 
atunci asupra portarului. Din autopsie însă sa putut 

deduce că, cu rana care o avea a putut face acestă, 
distanță. 

4. Modul de închidere al uşilor şi ferestrelor, tre- 
bue de asemenea observat, avend o mare importanţă. 
Ast-fel în casuri de sinucidere cu oxid de cărbune vom 
găsi ferestrele închise, astupate cu burlete de jur îm- 

prejur, uşa încuiată pe dinăuntru, iar coşul sobei de 
asemenea astupat. Din contra, dacă veţi găsi un geam 
spart şi se va zice că a murit prin oxid de cărbune, 

vom (lice că nu se pote. Tot ast-fel vom fiatenţi și în 

casurile de crime. 
Se va nota dacă ușa era încuiată pe dinăuntru 

sau pe dinafară, dacă cheia e în brâscă sai a dispă- 

rut, sati a fost încuiată cu zăvorul; de asemenea și cu 
ferestrele. 

5. Modul de luminat al locului. Se va ţine soco- 
t6lă, de modul cum locul unci crime a fost luminat; 
dacă criminalul avea sai nu trebuință de vr'o lumâ- 
nare, sai lumina lunei *-a, fost suficientă. Se întâmplă 
de exemplu ca într'o crimă unul din martori să spue 
că trecând pe la orele cutare din nâpte (când se pre- 
supune că crima a avut loc) prin dreptul acelei case,
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de și perdelele erati ridicate, nu a obsesvat nici o lu- mină în casă. Acestă mărturisire însă nu trebue pri- mită fără, nici un control şi a ne îndreptăţi a crede că criminalul a lucrat pe întuneric. Lacă observăm bine, ne putem convinge că lumina vre-unui felinar din stradă, ce se găsea în dreptul acelei case, era sufici- entă criminalului pentru a nu maj aprinde vre-o lu- mânare. Ast-fel sa, întâmplat cu crima, din strada Erou- lui, unde camera în care a, fost omorâtă D-na Rudeanu Şi servitoarea ci, era destul de luminată prin felinarul din stradă, așa în cât criminalul a, putut fârte bine lu- cra, fără însă a fi vădut de afară. 
6. Obiectele dimprejurul cadavrului. Se va arăta dacă mobilele sunt la locul lor, dacă sunt deranjate, 

dacă sunt intacte sai stricate, Dacă notaţi starea 
mobilelor în raport cu aceea a cadavrului, o. să cu- noasceţi la prima vedere că nu vă găsiţi în faţa unei sinucideri ci a unei omucideri. In casurile de omucideri 
mai ales, când a urmat și o luptă, se va găsi mobilele răsturnate sai rupte. Profesorul Minovici, cu ocasia unui dublu asasinat, a stabilit că crima sa comis la: 
orele 6 dimineţa, prin oprirea unui pendul la acestă oră, în urma isbirei lui de către una din victime în 
momentul când se lupta. . 

Câte o dată se va găsi cadavrul într'o posiţiune care ne indică că a fost oluptă. Când vom găsi lângă o ușă un cadavru, acesta ne va, indica că a voit să, fugă ; câte- odată îl găsim cu mâna chiar pe clanţa ușei, cum se întâmplă une-ori în casurile de otrăvire cu mangal, când persâna sa târât să iasă afară. | 
1. Presenţa de arme sau a altor obiecte cari ai 

putut juca un rol la producerea morței. Trebue a nota obiectele găsite ca: un revolver, ciomag, baston, puşcă, eic,, fie în mâna cadavrului, fie alături de el. Figura 111 de la pagina 205 ne arată casul unui vier de la 
Cotroceni, care fusese împușcat cu o armă Manlicher de un soldat care se dusese să fure struguri. şi care,
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pentru a simula că, vierul sa sinucis, a pus în mâna, 
cadâvrului un pistol, cu capsa intactă şi cu cocoșul ridi- 

cat. La inspecția, armei se constată că capsa nu era 
usată și că pistolul era gol?! 

Se va nota dacă arma este bine fixată în mână 
sau este pusă în urmă și fixată prin spasmul cadave- 
ric. Se va face adesea examenul amănunţit al armei, 
pentru că, adesea-ori ele sunt schimbate și înlocuite cu 
altele. Ast-fel sa întâmplat a ni se aduce la Institut, 
odată cu un cadavru, o armă cu care se pretindea că 

sa săvârşit o crimă. D-l Profesor Minovici examinând 

arma, constată, că t6tă țâva puscei era plină cu pânză 
de paianjen, ceea ce arătă că cu o di mai înainte, 
când crima a avut loc, acea armă nu fusese întrebu- 
ințată. 

S. Pete şi urme. Se va nota presenţa petelor de 
sânge pe cadavru, pe haine, mobile, pereţi, pământ, 
forma, sediul, cantitatea lui. Se va nota dacă este sub 

formă de stropituri, ţâșnituri, sati sub formă, de impre- 

„iuni. Cunoascem deja de la pagina 330 modul de exa- 
minat al acestor pete, pentru care nu mai revenim aci. 

Fiţi atenţi că de multe ori găsiţi pete de sânge cari 
nu Sunt de la victimă ci de la criminal, care a voit să 
forţeze, 'de exemplu, o casă de bani, o uşe, etc. In 

“acestă împrejurare îţi atrage atenţiunea magistratul 
instructor că, criminalul trebue să fie rănit, şi în casul 

de vă găsiţi într'un sat, ancheta pâte forte uşor să facă 
a se descoperi individul bănuit. 

Tot asemenea vom ţine semă de vărsături, urme 
de urină sati alte pete, pe cari deja le-am studiat in 
partea Ill-a a acestui tratat, arătându-le importanţa lor. 

2. Examenul vestmintelor. 

Se va nota aspectul lor, dacă sunt noui saii vechi, 
vupte sati intacte, încheiate sai descheiate, starea gău- 
rilor şi a nasturilor, dacă lipsesce vre-unul și e de cu- 

- 

+
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rând rupt, starea încălțămintei, conţinutul buzunarelor, 
diferite pete ce se pot găsi pe ele, etc., etc. şi nu numai 
petele de sânge, dar mai ales petele ce le lasă unele 
dintre substanţele otrăvitâre. Un individ otrăvit pote 
vărsa şi examinând cu atenţiune hainele putem de 
multe ori găsi restul din substanţele ce a ingerat. Exa- 
menul hainelor jocă adi un rol aşa, de mare în Medi- 
cina Legală, în cât D-lui Profesor Minovici nu-i scapă 
nici-odată ocasiunea de a atrage atenţiunea Domnilor 
studenţi asupra lor, ilustrând chiar aceste lecţiuni cu 
un număr forte mare de exemple din care reproducem 
aci vre-o câte-va. Intr'un mare număr de expertize cu 
care a fost însărcinat, a putut da o soluţiune fericită, 
numai mulțumită examenului atentiv al hainelor. De 
multe ori, în resolvarea problemei ce vi so pune de 
justiţie, dacă vă aflaţi în faţa, unei sinucideri sati a unei 
crime, vă puteţi basa pe simplul examen al hainelor. 

De aceea la examinarea, saii desbrăcarea cadavru- 
lui să examinaţi cu atenţiune hainele, forma rupturei 
şi relaţiunea ce există între acea ruptură şi instrumen- 
tul ce vi se dă. Veţi fi tot-d'a-una, atenţi, căci se pâte 
să nu fie acela instrumentul şi puteţi face greşelă, acu- 
zând un nevinovat, atunci când rana a putut să fie făcută, 
şi cu un alt instrument saă cu unul analog. Nu numai 
atât, dar în casurile când se pune întrebarea dacă rana 
a putut fi făcută cu cutare sat cutare instrument, tre- 
bue să studiem locul rupturilor Și raportul ce există între 
lesiune şi ruptura de pe haină. Câte-va exemple, apar- 
ţinend D-lui Profesor Minovici cât şi nouă ne va arăta 
mai bine acâstă importanță a examenului hainelor. 

Primul cas: Se aduce într'o di la Morga din Paris 
o femee bătrână al cărui nepot era acuzat că ar fi îm- 
puşcat'o cu revolverul. Faptul în realitate se petrecuse 
ast-fel: Intr'o di acest nepot care era un mare cheltui- 
tor, vine să ceară bunicei sale ceva de cheltuială. De 
Gre-ce bunica îi refuză de a-i mai da, pe când ea, şedea 
rezemată cu ambele mâini la un cap al mesei (fig. 218)
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nepotul, care se găsca vis-ă-vis la cel-Palt cap, de supă- rare trinti: pe masă revolverul ce-l avea în mână, și cu care voia să amenințe pe bunica că se va împuşca ; în timpul acesta, revolverul descărcându-se lovi pe femee 
d'asupra mânccei stângi a hainei, care muri îndată în 
urma, unei hemoragii produsă, de perforarea inimei. In 

  

  

Fig. 218. 

realitate, faptul se întâmplase întocmai. Nepotul nu voise 
» să omâre pe bunica, ci numai să o amenințe. A câsta 
Sa putut constata din examenul hainelor Și al revolve- 
rului. Pe mâneca stângă a taliei femeei sa găsit 2 găuri, 
ceea ce indică că femeea trebue să fi-stat în dreptul 
mesei cu mâna, în dreptul inimei. Arma era un Lefau- 
cheaux şi avea, defectul că cocoșul care loveşte capsa, 
era mai mare de cât garda şi ori de câte ori trânteaj 
revolverul, el lua, foc. 

Al II-lea cas: Intr'o seră de vară, un domn sesi- 
nucide. Adus acasă și examinat imediat, se constată o 
rană penetrantă în partea dreaptă a pieptului. După 2 
dile apar simtomele unei pneumonii infecţi6se compli- 
cată de pericardită şi meningită. Agonia apare și pe 
când se găsea în agonie, declară că ar fi fost împuşcat 
de o doamnă din înalta societate. Toţi se alarmează de 
acest fapt; se cere autopsia cadavrului, care ar fi rămas
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“   Rănire simulată. 

ntru a găsi motiv de divorţ şi-a, produs singură rănile de pe piept, .:. 
acuzând în urmă pe bărbatul s&ă de autor. Examinând hainele nu 

] avea pe ele nici o ruptură; şi le dăduse la o parte. 

        
———— Fig. 220. 

Fiz. 219  
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negativă dacă nu se făcea examenul hainelor. Profe- 
sorul Minovici examinând aceste haine observă că pe 
jachetă în drepta cu 3 ctm. se găseşte o ruptură, iar 
pe vestă şi cămașă alte 2 cu 13 ctm. mai înapoi. Cu 
alte cuvinte ruptura de pe haină nu corespunde prin 
suprapunere cu cele de pe vestă și cămașă, după cum 
se vede în fig. 219. D-sa îmbrăcându-se cu aceste haine 
şi căutând de a-și explica această nesuprapunere de 
rupturi cari ceraii făcute cu acelaş glonţ, constată că 
luând atitudinea, arătată în fig. 220 (atitudine pe care o 
ia cine-va când caută a se sinucide), toate găurile se 
suprapuncaii. 

Tot din examenul hainelor, observând forma Tup- 
turilor şi caracterul lor, sa constatat că, gura revolve- 
rului a fost lipită de haină, căci, după cum se vede pe 
fig. 220, rupturile hainei sat produs în direcţia eşirei 
gazelor, pe când partea pe care s'a :resemat gura ţevei 
nu a fost ruptă. De asemenea zona de arsură a, rup- 

„turci și a incrustărei ierbei. de puşcă ne indică, după 
cum am spus mai sus, că descărcarea a avut o direc- 
ție oblică de la drepta spre stânga. De sigur că dacă 
haina ar fi fost închisă cu nasturi, Profesorul Minovici 
sar [i găsit în imposibilitate de a se pronunţa dacă se 
afla în faţa, unei sinucideri sai a unui asasinat. 1 s'a 
obiectat, de către adversari că atunci când cine-va. vrea 
să se sinucidă nu irage în drepta, ci în stânga în drep- 
tul inimei. Lucrurile de sigur că nu se întâmplă tot-d'a- 
una ast-fel și dacă atunci Profesorul Minovici nu a putut 
ale arăta exemple identice cu cel de care e vorba, adi însă 
posedă m în Museul Institutului încă 2 casuri de sinucidere 
de asemenea în drepta, acela al unui student şi al unei 
femei, casuri ce pot confirma acest mijloc de sinucidere. . 

Al treilea caz: In unele împrejurări ni se cere să. 
r&spundem dacă s'a descărcat unul sati mai multe alnţe. 
Următorul cas e un tip cât se poate de rar. O femee 
e asasinată de un individ. Se găsesc pe corpul ei după 
cum se vede în figura 221, 3 răni în formă de seton;



542 

2 cari formâză setonul comunică între ele, iar a 3-a a pă- 
truns în stern, în inimă şi a dat nascere la o hemoragie 
mortală. Casul principal era de a se sci câte lovituri 
a avut loc, pentru a se putea sci îndârjirea și dorința 

      LL 
V/ 

criminalului de a, omori cu ori-ce preţ pe victimă. După 
„aceste 3 răni ar fi urmat că a descărcat de 3 ori re- 
volverul asupra, ei, însă în realitate nu a fost de cât 

- un singur glonţ carea intrat,a eșit și iarăși a intrat din 
noi în cavitatea, toracică. Acest lucru sa dovedit ime- 
diat, pe de o parte mai înainte de a se face autopsia din



543 

simplu examen al hainei femeei care, după cum se vede în 
figura 222, avea o singură ruptură, iar pe de alta, după 

ao ulii m! 

| PA 
ZI 

         

       
Fig. 222. 

autopsie, cu ocasia căreia sa, găsit în cadavru un singur 
glonț. 

Ai patrulea cas : Pe timpul când banda lui Sdrelea, 
şi Mărunţelu înspăimântase Capitala, se află într'o seră 
de urma lor într'o casă. 

Poliţia, se alarmâză numai de cât, îi urmăresce și 
când un inspector de poliţie îi someză a se preda, 
unul dintre criminali, anume Dascălu, descarcă un foc 
de revolver în pieptul inspectorului. Acesta. -cade Jos 
în nesimţire şi e transportat imediat la domiciliul să. 
Profesorul Minovici fiind chemat, îl găsesce agitat, aco-
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perit cu sudori reci, respiraţia frequentă, ceea, ce îl 
făcea, să, credă că trebue să fie o hemoragie internă. 
Bolnavul se găsea, încă îmbrăcat în pat. Examinând 

traectul parcurs de glonţ,se constată că, 
el străpunsese prin mijlocul pieptului în 
dreptul locului unde clapele hainelor se 
încruciș6ză. Cu acestă, ocasie se găsesce 
că cele 2 clape ale paltonului, hatnei Și 
ale vestei fuseseră găurite; iar în una din 
clapele vestei se găsi un proectil care din 
causa isbirei de stern, turtindu-se sub 
forma unei ciuperci, nu a mai putut eşi 

- afară, ci sa oprit în gaura făcută de el 
în vestă. Imediat la arătarea glonţului, 
inspectorul, care se credea cu el înăuntru 
şi pe moarte, sa sculat, părăsind ime- 
diat patul. | 

Al cincilea cas. Un ofițer într'un mo- 
ment de supărare puse mâna pe un stilet 
și dete în ordonanța sa. Ofiţerul pretin- 
dea că a, aruncat în soldat cu stiletul fiind 
în tecă. Teca, stiletului avea, lipsă de la 
vârful ci o porţiune ca un centimetru, 
după. cum se vede în figura 223. In urma 
examenului hainei soldatului, Profesorul 
Minovici ajunge la conclusiunea că rana, 
era imposibil să se producă prin arun- 
carea, stiletului cu tecă cu tot de dre-ce 
era cu neputinţă din causa grosimei şi 
a resistenţei ei să o pâtă traversa; deci 
lovitura a fost dată cu stiletul scos din 
tecă, prin lovirea directă și nu prin arun- 
care. 

Fig. 293, Al şeaselea cas. Un comptabil din 
Paris după ce delapidâză o sumă de 

„ bani, se duce în Bois de Boulogne, își trage un foc de 
revolver şi imediat începe a striga că a, fost împuşcat 

  

   



545 

şi că i sa furat banii ce avea asupra sa. Examinindu- 
i-se hainele, sa, constatat că are o gaură numai pe vestă, 
nu și pe haină, ceea-ce însemnă că, înainte de a des- 
cărca revolverul îşi dăduse haina la o parte. 

Al şeaptelea cas. Este interesant de a arăta numărul 
loviturilor ce ati fost aplicate victimei, întrun cas de asa- 
sinare sati de rănire. Examenul corpului nu e suficient 
pentru a ne arăta acest lucru, el trebue mai tot-d'auna 
complectat cu cel al hainelor. 

Ast-fel din următorul cas ce ne aparţine se pote 
vedea cum numărul loviturilor ati fost mai mari de 
cât al rănilor existente pe corpul cadavrului. 

  

  

  

Fig. 224. 

Cu ocasia, recentei crime din calea, Șerbar.-Vodă, 
un individ fiind asasinat, am găsit pe corpul s&i un 
număr de 12 răni produse cu un instrument, tăetor 
Şi înţepător, din care 6 pe cap şi 6 pe gât şi to- 
race. Ar fi urmat de aci că numărul loviturilor pri- 
mite aă fost de 12. Examinând însă hainele fig. 224,



"546 

găsim pe lângă rupturile 1, 2, 3 şi 6, ce coincideaii cu 
rănile de pe corpul cadavrului !), şi alte 4 rupturi, 4, 
51 Şi S$, care nu corespund cu nicio rană de pe corp. 
Prin urmare, din examenul hainelor, reese că numărul 
loviturilor ce aii fost aplicate, ati fost mai mare de cât 
acelea găsite pe corpul cadavrului și anume cu 4, 
ceea-ce probză că în realitate i s'a aplicat 16 lovituri. 

E important prin urmare de a precisa numărul 
loviturilor, ele fiind de. natură de a ne arăta feroci- 
tatea și decisiunea criminalului, lucru pe care tot-d'a- 
una, justiţia îl caută de al stabili. 

Nu numai că rupturile de pe haine se pâte ca să 
nu coincidă cu cele de pe corp, dar chiar între ele se 
întâmplă, să nu se corespundă, aşa în cât casul nostru 
devine interesant şi prin acest fapt. Ast-fel ruptura 5 
de pe palton nu corespunde cu nici una de pe haină 
sati vestă; iar 7 și $ de pe vestă nu corespunde cu 
nici una de pe palton şi haină. Acest lucru se întâmplă 
şi chiar ne denotă resistenţa sati lupta ce a urmat în- 
tre victimă şi criminal. 

Al optulea eas. Lăzărescu Lecanta, una din cele 
2 victime asasinate de curând în cafeneaua Macedonia 
și căruia i-am examinat de asemenea hainele, am 
găsit că unul din glonțe ce a pătruns în corp pe de- 
desuptul trăimei externe a claviculei drepte a. găurit 
numai vesta și cămaşa, pe când haina nu avea nici o 
ruptură. 

Acesta se pote explica că în momentul luptei ce 
se scie că a urmat, haina ar fi fost trasă sati dată la. 
o. parte asi-fel ca glonţul să nu o f atins. 

3. Examenul corpului cadavrului. 

Acest examen coprinde: aspectul general, situația 
şi posiţia, integritatea sai mutilarea lui, absenţa saii 

') Rupturele de pe haine notate cu aceleași ţifre, arată că - 
ele se suprapun saii coincid, pe când cele-l'alte nu
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presenţa, rigidităţei cadaverice, semnele de putrefacție, 
semnele de violenţă, etc. 

Se va observa, dacă câdavrul e întins pe spate, 
pe laturi sati cu faţa în jos, în care cas se va, studia 
petele livide, pentru a ne putea da sâmă dacă cada- 

“vrul a fost sati nu mişcat din loc. In cas că găsim un 
cadavru cu aceste pete pe părţile superidre adică cu cele 
care nu atinge planul pe care stă cadavrul, atunci 
suntem siguri că l-a întors cine-va, de dre-ce aceste 
pete livide ocupă tot-d'a-una părţile declive. De ase- 
menea când vom găsi un cadavru cu mâinele puse 
pe piept, ca pentru i îngropare, vom recunoasce că tre- 
bue să i le fi pus cine-va, de Gre-ce acesta nuc o ati- 
tudine normală. Se va, nota, rigiditatea cadaverică dacă 
există sai nu, dacă e la începutul sati sfârşitul ei, sat 
a dispărut, precum și gradul de putrefacție. Tot la 
acest examen al corpului, cu ocasia observării gradu- 
lui de putrefacție, vom nota diferite insecte distrugiitâre 
ale corpului (Entomologia medico-legală). In fine vom 
căuta dacă există sati nu vre-o urmă de violență pe 
corpul cadavrului precum şi semnele vre-unei maladii 
locale sati generale. Acest examen al corpului se va face 
inv”o ordine sistematică, începând cu capul, faţa, ochii, 
gura, toracele, organele genitale, etc., și mai ales pe 
mâini dacă nu există semne de apărare. Întreg acest 
examen al rădicărei cadavrului, am spus că se “face nu 
numai de medicul legist ci şi de către medicii verifica- 
tori ai deceselor, cum sunt cei comunali. Posiţiunea. ca- 
davrului jâcă adesea un mare rol în căutarea unor 
semne de violenţă, cari pot trece nebăgate în s6mă. 
Ast-fel,o rană prin armă, cu foc sati instrument tăetor, 
aședată sub mamela unci femei pâte să nu fie obser- 
vată de medic, din causa unui repede examen. Une- 
ori pe lângă, aceste dificultăţi, se mai adaogă şi reaua, 
intenţie ce o ai unele persâne, adesea din “rude, de a 
ascunde adevărata, causă a morței. 

Ast-fel în 1899, un proprietar, om cu vază, se spân-
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zură înt”'o diminâţă în curte, de craca unui pom. Ser- 
vitorea sa vădendu-l, anunţă numai decât p2 soţie, 
care, de tma obiceiului ce există. în religiunea, noastră, 
ca celor cari se sinucid să nu li se facă serviciul divin, 
îl dati jos şi îl aședă în pat. Asedarea cadavrului în pat 
a fost ast-fel făcută în cât din atitudinea capului şi a, 
gâtului nu se mai putea vedea de loc şanţul din preju- 
rul gâtului. Medicul comunal fiind chemat, se mulţu- 
meşte cu un examen sumar al cadavrului şi bazându-se 
pe diagnosticul de cirosa, atrofică născocit de familie, îi 
liberă autorizaţia de înmormiîntare. Peste 2 săptămîni, 
se primeşte la Parchet un denunţ,în care se spunea că 
individul fusese spânzurat. D-l Prof. M. Minovici fiind 
însărcinat cu desgroparea cadavrului, la care am asis- 
tat şi noi, constată că într'adev &r individul purta încă 
împrejurul gătului semnele unci spânzurări, şi că era 
vorba, de o sinucidere, iar nu de o crimă. Intwadevăr, 
acest lucru a fost mărturisit şi de soția decedatului, in- 
vocând că, motivul de mai susa determinat-o la acesta, Do 

Ori-ce medic chemat de autorităţi întrun cas de ri- 
"dicarea, unui cadavru, trebue, în urma examenului ce a 
fost descris până aci, de a se convinge de următorele 
3 lucruri: 1) Dacă mortea este reală; 2) De cât timp da- 
teză ca, şi al 3-lea» Dacă morteu e sai: nu violentă. 

1. Constatarea morței. 

Legislaţiune. 

Codul civil. 

Ant. 63. Nici o inmormânlare nu se va face fără aulori- 
zaţiune. Autorizaţiunea se dă de oficerul stărei civile, carele nu o 
va putea elibera până ce mai întâi nu va merge însuși la locu- 
ința celui încetat din viaţă, ca să se încredințeze despre moartea, 
sa, şi până nu va trece 36:ore de la incetarea din viață, afară de 
casurile prevădute de regulamentele poliţienesci. 

In localităţile unde se vor fi aflând revizori de morţi, ofiţe- 
„rul slărei civile "1 va lua cu densul pentru a face constatarea. 

:) Dr. N. Minovici. «Studii asupra spânzurărei», 1904, pag. 115.
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Autorizaţiunea de înmormântare se va da fără plată de 
vre-o taxă. 

„int. 64. Actul de încetare din viaţă va, fi redactat de către 
oficerul stărei civile, după declaraţiunea a, doui martori; aceşti 
martori vor fi, de se va putea, din cele mai de aprâpe rude sai 
vecini. Iar când cine-va va, muri afară din domiciliul săii, o per- 
sonă împreună cu ruda, saii alte persâne vor servi de martori. 

Art, 65. Actul de incetare din viaţă va coprinde : pronumele, 
numele, vârsta, profesiunea, și domiciliul mortului; pronumele ce- 
lui-lalt soţ, dacă mortul era căsătorit saii văduv; pronumele, nu- 
mele, vârsta, profesiunea şi domiciliul celor ce ati declarat mortea 
și de sunt rude, gradul înrudirci. Același act va putea sci pronu- 
mele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor mortului și locul 
naşterei sale. 

sint. 66. Dacă încetarea, din viaţă a vre-unci persone sa, în- 
tâmplat în spitalele militare, civile sai în ori-ce alte stabilimente 
publice sati particulare, superiorii, directorii, administratorii și stă- 
pânii acelor case, vor fi datori a da de scire în 24 ore ofițerului 
stărei civile, care va merge îndată ca să se încredinţeze de mâr- 
tea acelei persâne, după declaraţiunile ce i se vor fi făcut şi după 
sciințelo ce va fi luat; se vor ţine în zisele spitale şi stabilimente 
registre destinate spre a se înscrie acele declaraţiuni și sciinţe. 
Ofiţerul stărei civile va, întocmi actul de încetare din viaţă, și-l va 
trimete în locul unde încetatul din viață a avut cel din urmă do- 
micilii, pentru a se înscrie în registru. - 

Art. 67. Când vor fi Ore-cari semne sat indicii de morte 
violentă saii împrejurări bănuitâre, mortul nu se va putea, îngropa 
de cât după încheerea unui proces-verbal de către un funcţionar 
polițienesc, faţă cu un medic sai chirurg, spre a se constata sta- 
rea cadavrului și a ori-cărei alte împrejurări relative la acâsta, 
precum şi ori-ce informaţiuni ce se vor putea lua despre pronu- 
mele, numele, vârsta, profesiunea, locul naşterei și domiciliul ace- 
stui mort. , 

„Art. 68. Funcţionarul polițienesc va fi dator a trimite îndată 
ofițerului stărei civile al locului unde va fi: murit acea, persână, 
tote sciinţele arătate în procesul săi verbal, în conformitatea că- 
reia se va redacta actul de încetare din viaţă. 

Funcţionarul stărei civile va expedia o copie după acea co- 
municaţiune despre incetarea, din viaţă a acelei persne la domi- 
ciliul săi, de va fi cunoscut, și acestă expediere se va înscrie în 
registre. 

Art. 69. In cas de morte în închisori, se va încunosciinţa în- 
dată oficerul stărei civile, de către îngrijitorele închisorei, spre a
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merge acolo după coprinderea art. 66, spre a redige aclul de în- cetare din viaţă. 
At. 70. In tote casurile de morte în inchisori, nu se va face în registre nici o menţiune despre asemenea împrejurări şi actele încetărei din viaţă se vor redacta numaj după formele pre- scrise de arl. 65, 
«ivi. 71. In cas de morte pe un vas român, călătorind “pe Mare, morlea, se va constata până în 2+ ore, prin un act in pre- senţa a doui martori luaţi dintre oficerii vasului, sai în lipsă, dintre 6monii echipagiului. 
«ivt. 72. In cel d'intâii port unde va intra vasul, de va fi portul român, căpitanul, stăpânul sai patronul vasului, cari ati redactat actul, va depune două copii încredințate de el ale actu- lui de încetare din viață, la autoritatea portului, care va urma 

conform art. 46, iar de va, intra vasul întrun port străin, se va urma conform art. 47. 

Codui penal. 

„Ant. 254. Cei cari fără autorisarea prealabilă a ofițerului public competinte la intâmplările când se cere asemenea autori- sare, va îngropa vre-un mor, se vor pedepsi cu închisre de la 15 dile până la o lună, fără a fi apăraţi cu acesta, de osânda cu- venită pentru crime sau delicte ce aii însoţit acest delict. 
La asemenea pedâpsă, se vor supune și cei cari vor călca, ori în ce chip, legile și regulamentele relative la inmormântările 

grăbite. 
«int. 255. Ori-care va ascunde cadavrul unei persone 0mo- 

răte, ori mdrie, în urmare de loviri sai răniri, se va, pedepsi cu închisorea de la șease luni până la doui ani, fără a fi apăraţi cu 
acâsta de alte pedepse mai mari, de va fi participat la acea crimă. lară dacă ascunderea, se va fi făcut în parle și folos, atunci 
se va, pedepsi cu închisorea de la un an la doui ani. 

«Int, 256. Se va pedepsi cu închisâre de la, trei luni până 
la un an, și cu amendă de la 26—150 lei, ori-cine violeză mor- 
mintele sati comite alle acte de profanaţiune asupra lor, fără a fi 
apărat de alte pedepse pentru crimele sati delictele cari se vor fi 
comis cu ocasiunea, acestei violări. 

* Codul de Procedură penală. 

«et. 43. In cas de: vre-o mârte violentă sai de vre-o morle 
a cărei causă e necunoscută sati bănuită, Procurorul va cere asi- 
stența unuia, saii doui medici sai chirurgi, cari vor face raport 
despre causele morţei și despre starea cadavrului.
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Avi. 50. Procurorul, aflându-se în exercilarea ministerului 
sti prescris prin art. 31, va pulea, dacă va, judeca folosilor şi ne- 
Cesar, să insărcineze pe unul din ofiţerii poliţiei auxiliare a, face 
o parte din actele de competinţa, sa. 

Diagnosticul morței prezintă adesea multe dificul- 
„tăţi şi mat ales în primele momente. Acestă chestiune, 
care a preocupat lumea din cea mai înaintată antichi- 
tate, se pune adesea unui medic spre a o resolva, mai 
ales în casurile de morte aparentă, pentru a înlătura, 
ingropările precipitate. 

Chestiunile relative la morte constitue una, din păr- 
țile cele mai importante ale medicinci legale si ele se 
raportă la următorele fapte principale: la realitatea, 
morţei şi a causelor sale, precum și la diversele îm- 
prejurări cari o însoțesc. 

Ne vom ocupa dar de morte numai din punctul 
de vedere medico-legal, căci pentru medicul legist stu- 
diul ei precum şi a fenomenelor ce O. preced şi exa- 
menul cadavrului, aii o forte mare importanță. In mai 
mult de jumătatea expertiseloe medico-legale cu care 
veţi fi însărcinaţi, va trebui să începeţi tot-d'a-una cu 
studiul cadavrului. | 

Moartea pote fi naturală saă accidentală. Cea, d'în- 
teii numită încă și normală saă fisiologică, este aceea 
care are loc în virtutea unci legi generale a, naturci, și 
se întide până la adânci bătrâneţe. Cea, da doua este 
aceea care e produsă de circumstanţe particulare și lo- 
vesce pe individ înainte de vreme. Acestă morte pote 
fi şi ea la rândul ei subită Şi ciolentă. Cea subită are 
ca causă internă sati externă o lesiune patologică, cea, 
violentă o causă mecanică sai chimică. 

1. Mârtea în urma unui accident. 
Mortea violentă, e de + | 2. Sinuciderea. . 

feluri: | 3. Omuciderea. | . 
4. Supliciu (condamnarea la mârle). 

71760 
3



Chestiuni Medico- Legale. 

Chestiunile medico- legale ce se pot pune la unele 
din aceste feluri de morţi sunt: 

În mârtea naturală. O chestiune de drept civil re- 
lativ la durata, vieţei în cas de absenţă. Cât timp a pu- 
tut trăi un individ care a dispărut? După codul civil 
Art. 144, când ai trecut 100 de ani de la nascerea lui, 
cei cari ai dreptul la moștenire pot cere punerea de- 
finitivă, în posesiune. 

In mârtea accidentală: 1. Care este bâla care a 
produs mortea? Acesta se va constata în urma autop- 
siei. 2. Causa, bolei este de natură a atrage responsa- 
bilitatea, penală? Cum e de exemplu în casurile de răul 
tratament al copiilor, hrană insuficientă, imprudenţă, etc. 
3. De a face diagnosticul diferenţial, adică de a distinge 
simptomele morbide de cele provenite în urma unci 
otrăviri. 

În mârtea violentă. Medicul e chemat a determina: 
4. Genul morței și natura causci. 2. Dacă faptul a fost 
intenţionat. 

În mârtea prin accident. Medicul intervine pentru 
a constata causele morței, „circumstanţele faptului și 
responsabilitatea, violimci, imprudenţa, beţia. 
„În sinucidere. 4. Chestiunea serviciului religios (nu 

e permis a, se face serviciul divin). 2. Din punctul de 
vedere al dreptului civil în ceea ce privesce validita- 
tea, donaţiunilor și testamentele" lor. Sinuciderea, nu pote 
fi considerată prin ea însăși ca o probă de nebunie. 
Unii se sinucid cu un sânge rece şi în -tâtă libertatea 
lor morală ; alţii din contra, în urma, unei vieţi desor- 
donate și plină de viţiuri. 3, In ceea, ce privesco asigu- 
rările asupra vieţei (nu se. plătesc). Medicul va constata 
în cosurile de sinucidere: 1) felul morţei, 2) va stabili 
diagnosticul între sinucidere și omucidere, 3) va căuta 
causcle sinuciderei și ori-ce turburare mintală, ținend 
socotelă, de tentativele anterioare.
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În omucidere: Felul morţei, arme și mijlocele în- 
trebuinţate, circumstanţele faptului, particularităţi rela- 
tive la criminal și la. victimă, responsabilitatea omori- 
torului. Rolul medicului este aci preponderant.: 

Semnele morţei. 

(Tanatologia). 

Tanatologia, coprinde studiul fenomenelor cari în- 
soţesc încetarea, vieţei precum și tote modificările pe 
care le încercă, corpul însufleţit pentru a trece în: stare 
de cadavru, cu 'un cuvânt, studiul cadavrului însuși 
până la descompunerea lui cea mat înaintată. 

Este necesar de a precisa, modul de succesiune al 
diferitelor fenomene cadaverice, de a arăta înlănţuirea 
lor, legile cari presideză la formarea lor, în fine, me- 
canismul intim al morței diferitelor țesuturi. 

Semnele pe cari ne basăm pentru a constata 
mortea sunt forte numerâse. Ele se adreseză la, sisto- 
mele: nevuos, respirator și circulator. Aceste semne pot 
fi clasate în: 

Funcţionale Spontanee Imediate Nesigure și sati și sati și sau Şi: „organice provocate târdii sigure. 

Reproducem aci un tabloi sinoptie al semnelor 
morţei, clasate după gradul lor de certitudine, datorit 
D-lui Dr. Icard?). e 

1) Dr. $. feard. «Mortea reală şi mortea aparentă.
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1. Semne nesigura 

1. Imobilitatea. corpului, ftasciditatea tutulor membrelor. 
2. Pierderea cunoscinţei. 

Urzicarea, inţe- 
parea cu acu, în- 

țeparea de albine, 
( a) generale | stimulante. Escita- 

9 ) rea, imprejurul a- 
constatate | nusului. Aplicarea 

PH: | foculuişi a ferului 
| roșu. Inciziuni. In- 

  

3. Pierderea sensibilităţei: | tepături și“ scarifi- 

(cări. 

I) Speciale, / Excitarea auzu- 
constatate - Juj, mirosului, gus- 

. L Prin: (tului, ochiului. 
4, Sudori reci. 
5. Verful piciorului întors in afară, 
6. Flexiunea policelui către podul palmei. 
7. Greutatea şi lungimea corpului. 
8. Rezultutele negative prin tracţiunea ritmică a limbei. 
9. Dispariţiunea. sgomotului muscular. 

10. Rezultatele negative prin bioscop, 

(Oglinda, geam, 
corp ușor, suspen- 
dal, inaintea nasu- 

! lui, sau gurei, lu- 

mânarea aprinsă, 
tubul pneumatos- 

4 cop. 

  

11. Incetarea mișcărilor | Auscullaţie. 
. sI mona 

respiratorii consta- $ | Experienţa cu: 

tate prin: 

  

12, Incetarea bătăilor inimei constatate prin inspecția și pal- 
paţia toracelui. 

13. Neoxidarea acelor infipte în țesuluri. 
14. Absența pulsului. 
15. Golirea venelor (flebotomia). 
16. Faţa cadaverică. 
17, Decolorarea tegumentelor. Coloraţia galbena a tălpilor 

pici6relor şi mânilor. 
18. Absența transparenţei unor r regiuni. 
19. Momentul de apariţiune a rețelei fibrinese într'o pică- 

tură de sânge.
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. Rezultatul examenului histologic a țesutului muscular. 
„ Reacţia. acidă a mușchilor. 
- Vacuitatea, capilarelor constatată prin aplicarea lipi- 

torilor. 

. Dispariţia, unor fenomene fisiologice. 
. Emigrarea și imigrarea paraziţilor. 

9, Semne probabile 
7 

„ inţepeneala maxilarului. 
„ Dilatarea pupilei. 
. Paralizia sfincterului anal. 
. Răcirea progresivă a corpului. 
„ Rădicarea temperalurei sub influenţa respirațiunei arli- 

ficiale. - 

. Uscarea cavităţei bucale. 

prin vesicatore, 
Absența vesicaţiunei prin electricitate. 

„ Incelarea, bătăilor inimei constatată prin palpaţia sub- 
xifoidienă, 

.„ Necuagularea sângelui. 

. Lipsa incandescenţei cavităţei bucale. 

3. Semne fârte probabile 

Paralizia tutulor sfincterilor. 

„ mobilitatea pupilei prin diferiţi agenţi. 
„ Deformarea pupilei sub influenţa dublei presiuni. 

„ Necontractilitatea mușchilor prin curenți galvanici. 
. Rigiditatea cadaverică. 
. Lipsa absorbției oxigenului și exalărei acidului carbonic 
Incetarea bătăilor inimei constatală prin ascultaţie. 

. Vacuilatea capilarelor constatată, prin ventuse scarificate. 
Absența, stărei sanguine într'o parte a membrelor, situată. 
de-asupra unei legături circulare. 

Vacuitatea arterei retiniene, constatată, prin oftalmoscop 
Infundarea ochilor şi opacitatea corneei. 
Decolorarea fandului ochiului. 
Lipsa ilictenelor sub influența. căldurei, 

! Potasă caustică. 
14, Acţiunea causticilor chimici + Perazotat de mercur. 

l Amoniac. 
15. Alterarea histologică a sângelui. 
16. Lividităţile cadaverice,.
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Aa 4. Semne nesigure 

/  Necropsiea, „Descoperirea 
| inimei. Introducerea unui 

j stilet în inimă, traversând 
vena jugulară externă. Car- 

| diopunctura. Arteriotomia. 

1. Puţin practice și periculâse 

Pergamentarea pielci, f - 
| . . 2. Sati prea târdii ! (semn neconstant). Pata, 

| 
1 

. 

verde pe abdomen şi pu- 
trefacțiea. 

, Conclusiuni : Adevăratul semn al morței, dice Tcard, e oprirea coinplectă şi prelungită a circulațiunei, constatată prin ajulorul pro- 

Din tte aceste semne enumerate în acest tabloi, nu vom insista, de cât asupra: 1. Rigidităţei cadaverice ; 2. Lividităților-cadaverice; 3, Pergamentărei pielei ; 4. Pu- trefacţiei şi 5. Procedeul lui Icard pentru constatarea mor(ei. 

1. Rigiditatea Cadaverică.. - 

Inţelegem prin Rigiditate caduverică înţepeneala de care e cuprins, după un anumit timp, un cadavru. Din cele mai vechi timpuri, regiditatea a fost considerată ca un semn al morţei, de unde și expresia /Epăn ca un mori. Sa credut că că este .consecinţa, unei anchilosări întinsă asupra, tuturor articulaţiunilor ; cu tâte acestea Sa demonstrat că, locul acestui fenomen nu. e în arti- culaţiuni, ci în jeşutul muscular, Toţi mușchii, fie striaţi sai netezi, 'sunt fără, excepție cuprinşi de rigiditate. Că rigiditatea, e un fenomen muscular, se pte dovedi prin următorul mijloc: Dacă se ridică. pielea, aponevrosele, ligamentele, capsulele simoviale, întrun cuvînt, dacă se disecă tâtă articulaţiunea, respectând numai ten- donele mușchilor, rigiditatea persistă ; din contră, dacă tăem de la început, tendânele mușchilor, respectând tâte cele-lalte elemente ale articulației, vom vedea că rigi- ditatea a dispărut. E 
Odată, ce acestă, rigiditate sa declarat; cadavrul
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“dovine aşa de ţepăn în , cât pâte fi ridicat de pici6re 
ca şi o scândură, fără a se îndoi: Ea, este așa mult des- 
voltată . la unele cadavre musculâse,'în cât: cu fârte 

-mare greutate pote fi învinsă. Acestă rigiditate începe 
atunci când contractilitatea musculară a încetat şi când 

temperatura corpului a atins ultimul grad de r&celă. 
E Ea, nu se declară în acelaş timp la toţi muşchii, 
ci începe prin cei ai maxilarului inferior, ai gâtului, 
pentru a se întinde la faţă, torace și membre; : acestă 
ordine nu e tot-d'a-una constantă. După unii autori 
“membrele inferidre ar intra în rigiditate înaintea celor 
-superidre. Dispariţiunea ei se face în sens invers: şi 

nușchii cari au intrat cei dintâi în rigiditate sunt cei 
din urmă la cari dispare. In ceea ce privesce apariţia 
şi dispariţia, sa constatat că, în genere ea începe după 
2—6 ore de la morte; că după 18—24 ore ea este ge- 
neralizată, și în fine înceteză după 36—48 ore. Intensi- 
tatea, durata şi momentul apariţiunei, variază după 

circumstanţe (frig, căldură, hemoragie, etc.) Se ştie că 
animalele împuşșcate după ce ai fost mult gonite, cum - 
de ex. se întâmplă la vânătoare, intră. foarte repede 

-în rigiditate ; ea este precoce şi de mică durată la bă- 
trâni şi persâne slabe; precoce și de lungă durată la 
-pers6ne vigurse, morte repede; slabă şi de scurtă du- 
rată la persânele cu edem; târzie şi de lungă durată 
la cei asfixiaţi cu oxid de cărbune. La aceştia din urmă 
“ca începe câte-odată după 14—15 ore de la morte şi 
pote persista mai multe dile, mai ales dacă tempera- 
tura, e uscată şi rece. Rar se întâmplă ca rigiditațea 
să persiste până la declararea, semnelor exteridre ale 
putrefacţiei. In ţările tropicale, die unii autori, unde pu- 

trefacţia se declară forte repede, rigiditatea nu se ma- 
nifestă de loc. In anumite casuri, mai ales în urma 

“-morţei prea repedi, datorite unei răni a capului sai a 

inimei, rigiditatea se pâte declara, odată cu mârtea, 
ast-fel că individul .pâte. să-și păstreze posiţiunea pe 
care a avuto în momentul morţei. Un ofiţer se sinu-
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cise trăgendu-şi un glonte de revolver în tâmpla dreptă ; în momentul morţei când sa, pătruns în camera sa, cadavrul era în picidre, înaintea unei oglindli, cu mâna, stângă lăsată în jos; iar cu cea dreptă, ţinend încă re- volverul îndreptat către tâmplă. Acest lucru se maj pote observa şi în casul când individul a murit într'o stare violentă de contracţiune musculară, cum e de exemplu un tetanos saii otrăvirea cu stricnină. Pe câmpul de bătae, unde condiţiunile de mai sus pot să-și aibă locul, se pot observa mai ales aceste fenomene. Adesea se văd cadavrele soldaţilor conservând atitu- dinea, pe care o aveaă în momentul când ati fost lo- 
viți, cum de ex. în posiție de apărare, în posiţie de a încăleca, cu arma în posiţie de atac, etc. Acelaş lucru îl putem observa şi din partea. feţei, care pâte să-si păstreze aceeaşi expresie pe care a avut'o în timpul vieţei, cum de exemplu : veselă, de terdre, spaimă, ete. - Declararea, asta asa de repede a rigidităței la unele cadavre constitue un tenomen căruia i Sa dat numele de spasmul cadaveric. 

Trebue diferențiat bine, zice D. Etienne Martin ), acest spasm cadaveric de fenomenul general al rigidi- tăței cadaverice. E vorba aci, crede d-sa, de o persis- - tenţă după morte a unei contracţiuni musculare de- terminată de bună voe în timpul vieţei şi continuându-sa la cadavru, graţie iuţelei cu care sa, produs mârtea. Acesta rezultă mai ales consecutiv unei lesiuni a cen- 
“trilor nervoși (lesiuni bulbare Și cerebelse, secționând fascicolul piramidal şi Suprimând instantaneii acţiunea, voluntară a muschilor deja în stare de contracţiune. 

Intr'adev&r dacă căutăm a ne da sema de iuţela „cu care acest fenomen apare, vedem că se distinge bine de cel al rigidităţei, care apare încet, treptat, până să ajungă la maximul de desvoltare Şi de a năvăli pro- 
  

') «Du spasme cadavârique», Lyon, 1897.
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gresiv şi nu de-odată ca spasmul diferitelor regiuni ale 
corpului. 

De asemenea trebue de a diferenţia spasmul şi de 

casurile în cari rigiditatea se declară mai de vreme, 

după cum se întâmplă la anumite cadavre, sub in- 
tluenţa, căldurei sati a frigului, precum şi în urma he- 
moragiilor. Adevărata causă a acestui fenomen e încă 
necăutată.. | 

Rigiditatea pote imprima Gre-cari mişcări unor 
grupe de muschi. Ast-fel Tourdes a observat că dege- 
tele arătător şi police, ce erai depărtate cu un centi- 
metru în momentul morţei, sai apropiat unul de altul 
după 5 ore; iar maxilarele, ce erati depărtate unul de 
altul printr'un disc de ceară sati apropiat cu un cen- 
timetru. a 

D. Viber de asemenea experimentând asupra 
inimei unui câine a constatat următoarele: scoțând 

inima afară, %-a închis toate orificiile afară. de cel al 
-aortei, prin care a introdus un tub. Prin acest tub tur- 
nând unt-de-lemn, a constatat că după 4 ore inima in- 
trând în rigiditate, a dat afară prin tub 4 cc. “de unt- 

de-lemn. 
Diferite stări patologice, pot fi confundate cu rigi- 

ditatea, cadaverică, stări cari trebuesc cunoscute pentru 
a putea face un diagnostic diferenţiar şi a înlătura: 

ori-ce confusiune. In timpul ernei mai ales, din causa 
frigului, rigiditatea, pote fi confundată cu înghețarea. 

Pentru a o deosebi de congelaţii nu avem de cât 
de a recurge la constatarea următorelor caractere: 

1. Când apăsăm cu degetul pe pielea unui ca- 
davru îngheţat se formeză o depresiune care dispare 
fârte cu greii; 2. Când căutăm a indoi un picior sati 
o mână se aude un sgomot pe care Devergie la, com- 
parat cu sfrigătul Cositorului, când îl indoim, din causa 
ruperei cristalelor de gheţă ce sai format printre va- 
cuolele țesutului celular, şi 3. În congelare, abdomenul
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este tare şi nici o articulaţiune nu permite 'nici cea, mai mică mişcare. a IN înfependla convulsivă, când reuşim de a învinge 
contracțiunea: musculară a unui membru, acesta își reia, îndată, posiţiunea, primitivă, când flexiunea a! în- 
cetat; pe când din contră, în rigiditate, el:r&mâne tot- 
d'a-una, îndoit, afară de casurile când flexiunea am ob- ținut'o mai înainte ca rigiditatea să, se fi generalizat, în care câs, meinbrul pote să-şi reia atitudinea pe care 
a aâvuto. : i e 

- In..casurile de sincopă, înțependla are loc imediat după - începutul: accidentului, când :toracele şi abdo- menul sunt încă calde, pe când rigiditatea începe după dispariţia căldurei.. , îs. | 

"Pentru a, explica producerea. rigidităţei cadaverice s'a emis mai multe păreri: 1. S'a crezut că ea ar fi datorită cuagulărei miosinei, adică a substanţei. care umple. fibra musculară. Acestă părere a fost combătută de Brown-S6quard, arătâna prin exemple că. rigiditatea apare și dispare - câte-odată intermitent și că ea nu se. declară dacă imprimăm mișcări continue muschiului. El a arălat de asemenea că regiditatea ple dispare când distrugem măduva; 2. Unii ati puso pe socotela contracţiunii musculare ; 3. Alţii pe cea a cuagulărei , sângelui ; 4, Deschamps și Josat o atribue sistemului nervos. Până, „adi însă diferiţi autori nu sunt încă de acord. - ee 

2. Lividităţile cadaverice.— Hipostase,. . --. 
"* In timpul vieţei, curentul sanguin comunică tutuz lor ţesuturilor o energie „destul de mare pentru a, lupta contra, forțelor naturale cari :caută -a, le desorganisa. După mârte însă, câte-odată Şi în timpul agoniei, forţa vitală dispare, sângele ne mai circulând pierde: acestă proprietate şi. este supus gravitațiunei care, luându-și drepturile sale, îl face de a se aduna către părţile in- feridre ale corpului. Acestă acumulare a sângelui către părțile declive, determină, pe piele nisce. pete roşii-vio-. lacee, unele diseminate, altele aşa de confluente, în cât
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pot ocupa tâtă suprafaţa “posteridră a corpului ; acestor 
pete li sa, dat numele de lividităţi cadaverice. Presenţa 

lor constitue prin urmare un forte bun semn al morţci. 
* Părţile corpului cari se găsesc comprimate, fie din 

causa greutăţei corpului, cum de exemplu regiunile omo- 
platelor și al: feselor, fie din causa vre-unei legături, 

cum de exemplu o încingătore, cravată sai jaretieră, 
sunt lipsite de apariţiunea acestor lividităţi. Acelaş lucru 
se observă şi în regiunile unde pielea, se găsesce com- 
primată, din causa unor cute saii şanţuri cele formâză 

“pielea, cum de exemplu la copii împrejurul gâtului sai 
pe câpse. Tot asemenea diferite îndoituri ale hainelor, 
câte odată și chiar țesătura lor,din causa comprimărei 
se desemneză forte bine pe fundul roşietic al acestor pete. 

 Apariţiunea lividităţilor ţine la mai multe cause 

cari o pot favorisa sati, din contră, a o împedica. Ast- 
fel ea depinde după cum sângele e mai licid, după sta- 
rea țesuturilor sati a vârstei, cum e la, bătrân sati copil, 
după cantitatea sângelui ce conţine sistemul circulator. 
Ast-fel în cașexii sati mai ales în hemoragii ele pot să 
lipsescă.. 

In ceea ce privesce data lor, e cunoscut că ele 
apar mai 'nainte de a se declara rigiditatea cadaverică. 
Printre semnele morţei ele sunt cele dintâi cari apar. 
-Părţile corpului cari sunt maj vascularizate favorizeză 
apariţiunea acestor pete mai întâiii în dreptul lor; ast- 

fel părţile inferiore ale capului şi feţei, gâtul, umerii, etc. 

Din posiţiunea, ocupată de aceste pete putem de- 
duce de multe ori posiţiunea pe care a avut-o cadavrul 
la începutul morţei. Ast-fel când, în urma unui examen 
ce vom fi chemaţi al face unui cadavru, vom găsi pe 
părţile superidre ale corpului aceste pete, vom căuta de” 
a deduce că cadavrul a fost întors saii mişcat din po- 
sițiunea pe care a ocupat-o la început, cu alte cuvinte 
el.nu a murit în posiţiunea în care a fost găsit. Cu tote 
“acestea trebue a cunâsce că une-ori, mai ales în pri- 
mele momente ale. morţei când aceste pete sunt pe cale
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de a, se forma, se pote ca, chiar dacă cadavrul a, fost 
întors, petele ce erati de-asupra, să se lase în jos și prin 
urmare să fim induşi în erdre. Cu alte cuvinte, voim 
a spune că o pată lividă, formată, deja într'o regiune declivă, o putem face să dispară şi să apară din noi în altă regiune, schimbând posiţiunea cadavrului. Schim- barea acesta, de poziţiune a lividităţilor are loc. după cum am-zis, cu cât suntem maj aprope de momentul când ele încep a se forma. In ccea ce privesce apari- 
țiunea, lor, nu avem nisce date precise, din care causă nu putem a ne basa pe ele pentru a precisa data mor- ței. După unii autori, ele apar după 3 ore de la morte, după alţii 5 ore, şi, după cum am dis la început, pot apare şi în timpul agoniei. 

La început,sistemul arterial, în urma contracțiunci vaselor sale, se golesc aprope de tot, sângele ce'l con- ținea, de unde apoi se lasă, către părţile declive. Lu- crul este fârte adevărat, căci, conform experienței lui 
Engel, dacă facem o incisiune în dreptul lor și compri- măm pielea, ele dispar. 

Este cunoscut adi că un proces de deshidratare se produce în ţesuturi imediat după morte, sub influenţa gravitaţiunei. Licidele acumulate către părţile declive . se încarcă cu materia colorantă a sângelui, care nu în- târziază, de a, traversa pereţii vaselor împreună cu se- rumul sângelui după ce el s'a, cuagulat, și colorează ast- 
fel în roşu, mai mult sai mai puţin închis, țesuturile vecine. 

Sângele colectat în aceste părţi, constitue un ade- v&rat bulion de cultură, favorizând ast-fel desvoltarea unui mare număr de microbi Şi prin urmare putrefacţia. 
Nu trebue a confunda aceste lividităţi cu petele 

TOșii ce se găsesc pe părţile superidre ale unor cadavre, cum de exemplu la înecaţi, la mortea prin oxidul de 
cărbune, la morţile prin frig, asfixii, etc. Aceste pete, dice profesorul Brouardel, sunt datorite relluxului către
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periferie a sângelui, din causa, desvoltărci gazelor din 
intestine. | 

Une-ori, după aspectul, gradul de întindere și al 

posiţiunei acestor lividităţi, putem bănui care a fost 
causa morţei. Acest lucru jocă un mare rol, mai ales 

în momentul când se face ridicarea cadavrului şi când 
suntem chemaţi a ne pronunţa asupra felului morţei. 

Ele pot da expertului indicaţiuni forte bune în acâstă 
privinţă. Cu drept cuvint, profesorul Lacassagne sa ex- 
primat că: «Un esamen bine făcut, cu ocasia rilicărei 

unui radazru, raloreză mei mult de căt o aulopsie în- 

coliplectii». 
Ast-fel, la morţile prin hemoragie mare,aceste pete 

nu apar de loc sati sunt foarte puţin aparente. Ori de 
câte ori am avut asemenea cadavre pe masa de autop- 

sie, tot-lVa-una autopsia ne-a confirmat bănuiala nostră, 

găsind o hemoragie toracică sati abdominală. 
De asemenea e caracteristică coldrea roșie des- 

chisă a.pielei cadavrelor în urma otrăvirei cu oxidul 
de cărbune sati şi la cci morţi prin frig. Cu multă uşu- 

vinţă o personă rutinată poate pune diagnosticul ace- 
stor feluri de morţi numai prin simplul examen al cada- 
vrului. Acestă colore roşie deschisă ce o găsini la cei 

ingheţaţi se datoresce transformărei, la nivelu! acestor 
pete, a hemoglobinei în oxidemoglobină. 

In morţile survenite în urma otrăvirei cu clo- 

ratul de potasă, lividităţile iati o colâre brună ca, cho- 
colata din causa trans'ormărei hemoglobinei în mete- 
moglobină. 

Tot asemenea la spânzurați, strangulaţi, aceste livi- 

dităţi pot face a bănui felul morţei. 
Când sângele se acumuleză către părţile declive 

ale organelor interne. atunci constitue ceea ce se nu- 
mesce Ilipostase. Nu bt «bue confundate aceste hiperemii 
cadlaverice sati Post mortem cu cele ce se produc în tim- 

pul vieţei. 
Aceste hipostase jucă un mare rol în medicina le-
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gală. lile, pe de o parte, complecteză datele culese cu ocasia examenului extern, iar pe de altă parte pot ex- pune pe mulţi începători la crori destul de mari, mai ales în casurile 'când aceste hipostase se: adaogă lao stază sanguină ce exista deja, în timpul vieţei. De multe ori, prin presența lor, aceste hipostase schimbă așa de mult aspectul organului, în cât adesea ne facea bănui o lesiune patologică, acolo unde nu e, saii din contră o. masch6ză. Dintre tâte organele interne, plămânul Și cree- rul sunt acelea cari permit mai mult formarea lor ; mai ales plămânul, din causa țesutului săi, care se lasă forte uşor a sc infiltra, capătă o consistență ca şi când ar fi hepatizat. Din causa lor sc observă, o deosebire de co- l6re între fețele anterioare anemiate şi cele posteriore violacee, precum Și la presiune și secţiune mărirea den- sităţei lobilor inferiori, faţă de cei superiori. Pe când bucăţi din lobii superiori aruncaţi în apă plutesc de-asu- pra ei, din contră cele aparținând lobilor inferiori plu- tesc sub suprafaţa apei. 
Acestă, hipostasă pulmonară, e cu atât mai ac- centuată cu cât cantitatea de sânge ce o conţinea în timpul vieței a fost mai mare, după cum se întâmplă în uncle boli ale inimei sai a plămânului. In casurile de hemoragii, după cum fârte adesea am avut ocasia să observăm, aceste hipostase nu se mai formâză, Când cadavrul a stat cu fața în jos, atunci na- tural, aceste hipostase se formeză către părțile anteriore ale plămânului. Cu acâstă ocasie, 'mi permit a, atrase atenţiunea asupra unui fapt pe care nu Pam găsit încă semnalat de autori. Când cadavrul a stat mai mult timp cu faţa în Jos și mai ales când putrefacţia a în- ceput, nu numai că aceste hipostase nu mai ai loc în plămân, dar tâte lichidele ce umpleaii în stare nor- mală plămânii, din causa declivităţei corpului, se scurg afară pe gură, în cât plămânii sunt reduși aprâpe la un Sfert din volumul lor, Ast-fel, întrun cas de asa- sinat, de sub pat, unde cadavrul fusese ascuns și până
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la uşă, pe o întindere de vro 2. metri, se formase un 

lac de serosităţi ce se scursese din gură. La autopsie 

am găsit cavitățile pleurale aprpe goe, iar plămânii 

reduși ca volum la acela al unui pumn. 
In casuri .de edem pulmonar sai de nefrită cro- 

„nică, precum şi în casurile unde în urma unei boli 

ore-care a necesitat injecţiunea, a câtor-va kilograme 
cu ser artificial, se pote găsi în cavitățile pleurale, în 

cavitatea, pericardică și cea peritonială un licid lim- 

pede-roşietic care pâte fi luat drept o pleuresie, peri- 
cardită sai perilonită. Absența ori-cărei inflamații. din 

partea acestor serâse, precum și faptul nemanifestărei. 
în timpul vieței a unci ast-fel de lesiuni;, sunt suficiente 

pentru a nu avea loc o confesiune. 
Acest licid e datorit unei exudări post mortem a 

serului sângelui ce a străbătut aceste serose. D-nii 

studenţi vor ţine tot-d'a-una socatelă, “de tote aceste îm- 

prejurări, pentru a nu confunda, după cum fac adesea 

aceste fenomene cadaverice cu cele vitale. Acelaș lu- 

cru în ccea-ce privesce hipostasele, îl observăm și din 

partea creerului. Din causa aplecărei în jos a. capului 

în decubitul dorsal, licidul cetalo-rahidian nu întâr-. 

ziază, de a se acumula către regiunea occipitală şi baza. 

cueerului ; tot asemenea meningele subțiri când sunt 

hiperimiate lasă să filtreze prin ele .parte din serul sân- 

gelui, umplend spaţiurile arahnoide, de unde şi ușu-. 

rinţa cu care cle se rădică de pe creor, când a, trecut 

deja, vro 24 ore de la mârte. | 

„Acestă infiltrare cadav erică nu trebue confundată 

-cu un adevărat edem cerebral. Se scie că atunci când, 

acesta din urmă există, el este generalisat şi e însoţit 

de licid şi în. cavitățile ventriculare. In cât privesce 

organele abdominale, ca şi cele studiate mai sus, nu 

scapă influenţei acestui fenomen cadaverie al hipos- 

tasci. In prima. linie, stomacul este unul dintre organele, 

care este cel mai alterat, după cum se constată într'un 

forte mare număr de autopsii, alteraţiuni cari fac forte
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grei une-ori diferențiarea lesiunilor patologice. Aceste alteraţiuni ce le găsim pe fața lui posteridră și către marca curbură, acolo unde sângele se adună, sunt re- prezentate adesea printro rețea dâsă și fină ce pote fi confundată cu o heperemie sat prin nisce pete negra ce pol fi luate drept echimose. 
Adese-ori se observă în dreptul regiunei polorice fesutul colorat în verde sat în galben îu urma cexu- dărei bilei. Si 

„Din partea ficatului, splinci, rinichilor și a intes- tinelor se observă de asemenea hipostasc, ce variază ca, sediă, după cum e Şi poziţia ocupată de cadavru. Din aceste din 'urmă 4 organe, intestinele sunt acelea unde hipostasele se pot vedea mai bine. E caracteristic coldrea roșie închisă ce o iati porţiunea inferidră a intestinelor la Spânzuraţii'ce ai fost găsiți în poziţie "verticală. | 

3. Pergamentarea pielei. 

Când într”o regiune de pe suprafaţa corpului, epi - dermul a fost rădicat, fie în timpnl vieţei, fie după mârte, se produce în acel loc, mai ales după încetarea vieţei, o întărire a dermului care portă numele de Pergamen- tare. Acestă pergamentare e caracterisată după cum am (lis mai întâiă, prin. 0 întărire a pielei care devine tare, scorțâsă, uscată ca, un carton, greii de tăiat şi de 0 colore brună-gălbue. Ast-fe] se întâmplă la cei arsi, înecaţi precum și la alții unde pielea lora fost rOsă sati sgâriată. Nu este tot-d'a-una necesar ca epidermul să fie rădicat pentru ca, pergamentarea să aibă loc, ci din contră se pote produce chiar în locurile unde pielea a fost numai comprimată sati frecată, fie în timpul vicţei fie după morte. Ast-fel de exemplu e adesea şanțul care îl găsim la spânzurați sati strangulaţi. E cunoscut că acestă pergamentare e resultatul uscărei piele din dreptul acestor regiuni, unde stratul
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superficial al pielei (stratul cornean) a dispărut. Lucru 
este așa de adevărat că în regiunile unde acest strat 
e forte fin, pote ca, pergamentarea să aibă loc şi fără 
ca să existe vr'o piesiune sati frecare. Ast-fel se ob- 
servă pe piclea scrotului și a buzelor gurei. 

Câte-odată pe suprafața unei plăci saii regiuni per- 
gamentate se observă o fină reţea vasculară care nu 
trebue luată tot-d'a-una ca o reacțiune vitală, cu tâte 
acestea, ea, se observă mai ales când acea, regiune era 
deja hiperemiată mai "nainte de a se pergamenta. Acest 

„fenomen al pergamentărei se observă mai des la ca- 
davre şi din acest punct de vedere el devine un bun 
semn al constatărei morţei. In ceea-ce privesce apari- 
țiunea sa, începe de la 3—12 ore după morte. Cu tâte 
acestea, trebue a ţine socotelă dacă regiunea a fost sati 
nu acoperită și dacă era, către părţile unde se formeză, 
lividităţile, cari din causă că aceste regiuni sunt mai 
umede, întâvziază formârea: lor. 

4. Putrefacţia. 

Generalităţi 

Inţelegem prin putrefacție descompunerea sub- 
stanţelor organice azotate, în special al albuminoidelor 
sub acţiunea, microbilor, descompunere care este adesea 
insoţită de o degajare abondentă de gaze cu miros ne- 
plăcut. Lucrările lui Pasteur asupra fermentaţiunei ai 
servit de bază studiului putretacţiei, iar progresele con- 
siderabile ce bacteriologia a făcut în ultimii timpi, a 
permis şi mai mult rezolvarea multora din fenomenele 
putrefacţiei. Cercetările numeroșşilor autori, (ice - prof. 
Minovici, asupra florei şi faunei cadavrelor, ati deschis 
un no orizont şi putem dice că de nu am privi pu- 
trefacţia, de cât din aplicaţiunile ei medicale, am putea 
susţine că totă bacteriologia nu e în mare parte de 
cât un studiii al putrefacţiei. In noua lucrare a prof. 

74760 - 3
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Minovici, asupra Putrefacţiei !) care constitue una, din 
lucrările cele mai complecte ce sati seris asupra acestui 
capitol şi din care am împrumatat şi noi multe lu- 
cruri,. se găsesc resumate tâte cercetările făcute de 
diferiţi autori moderni. Credem interesant, ca, mai 
înainte de a, intra, în studiul medico-legal al putrefac- 
ției, să aruncăm o privire generală, asupra acestui su- 
biect, pentru ca d-nii studenţi să aibă Gre-cari idei. de 
mecanismul aşa, de complex al putrefacţiei, lucru pe 
care de altmintrelea nu-l pot găsi în tratatele de me- 
dicină „legală. 

Din punctul de vedere teoretic, studiul putrefac- 
țici are ca bază experienţele lui Pasteur. In adevăr, 
acest autor a demonstrat în mod definitiv că genera- 
țiune spontanee nu există. O materie organică luată de 
la un animal sănătos, pusă la adăpost de germenii din 
acer, nu se putredesce; ast-fel urina, şi sângele luat de 
el în 1854 și închise în. eprubete sterilizate, se păstreză 
și adi intacte după 50 de ani în laboratorul Pasteur. 

Pasteur făcând o maceraţie leguminssă, și lăsând'o 
să putredescă, a observat că la suprafaţa ei se for- 
meză un strat gelatinos în care furnica microbii, pe 
când în interiorul ei se formase o tulburare uniformă 
datorită presenței altor colonii bacteriene. EI a obser- 
vat de asemenea că stratul superficial era format de 
fiinţe aerobi, adică din. microbi cart pentru a trăi 
lua oxigenul din acer și ardea, cu multă energie materiile 
organice .de la suprafaţa licidului. Acâstă activitate de 
combustiune era așa de mare în cât oxigenul nu putea 
pătrunde până în straturile profunde, în cât în aceste 
straturi nu puteaii trăi de cât microbii anaerobi, adică 
microbi cari trebuiati să împrumute oxigenul indis- 
pensabil vieţei de la, însuși substanţele organice. - 

Dacă se fierbe mai întâită licidul organic şi dacă 
  

1) «Putrefacţia din punctul de vedere medico-legal și hi. 
gienic», 1899. - ae .
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după acesta se ia măsuri ca aerul să nu pătrundă, sa 
observat că în acest cas nu se pâte desvolta de cât 
microbii anaerobi şi atunci asistăm la formarea ade- 
veratelor productie putrede cu gazuri infecte. In acest 
medii reductiv, hidrogenul se amestecă cu hidrogenul 
sulfurat şi fosforat, care în contact cu aerul se oxideză 
și pierd mult din odârea, lor. 

» Acestă deosebire între descompunerea în aer şi 
între aceea făcută, întrun medii” fără aer, a fost punc- 
tul de plecare al celebrei teorii asupra fermentaţiei, 
care nu este alt-ceva de cât o viaţă fără aer. Acesta e 
Teoria Anaeroliozei, a putrefacţiei. 

Dacă în loc de materie organică licidă se lasă ca 
si putredescă o bucată de carne crudă, ordinea în care 
microbii invadsză este aprâpe aceiași. Microbii se des- 
voltă la suprafaţa bucăţei de carne și pătrund intersti- 
țiile muschilor, capilarelor şi a vaselor limfatice, până 
în părțile profunde, ei lichefiază puţin câte puţin în 
trega masă musculară, graţie diferitelor diastaze pe 
cari le secretă și fac ast-fel ca carnea să devie capa- 
bilă ca să nutrescă pe vibrioni, cari şi ei, la rândul 
lor, se retrag pentru a face loc aerobilor. 

Dacă din contra, bucata de carne a fost aşedlată 
sub un clopot de sticlă sub care sa pus de asemenea Şi | 
acid sulfuric, care să absârbă tâtă umiditatea din ae- 
rul clopotului, atunci bucata, de carne se va usca încet- 
încet, uscare care va împedeca, acţiunea diastazelor 
asupra țesutului celular, oprind ast-fel descompunerea 
materiei organice. ae 

Microbii putrefacţiei. 

Printre principalii microbi cari sunt înzestrați cu 
puterea de a, produce putrefacția în sensul adevărat al 
cuventului, putem cita pe următorii: | 

Bacilus fluorescens liquefaciens care formeză pep- 
tona și acidii grași volatili;
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Bacilus butireius a lui Hueppe, care produce pep- 
tona. leucina, tirosina şi amoniacul; 

Bacilus putrifieans coii al lui Bilastok, care dă 
peptona, amoniacul, acidi graşi, tirosina, fenolul, indo- 
lul şi scatolul; 

Bacterium coli ale cărui culturi peptonisate di in- 
dolul; ! 

Proteus, bacilus ureae, prodigiosus fluorescens pu- 
tridus, etc., care ca și cei de mai sus constitue grupa 
de microbi ai putrefacţiei care portă numele de Saprofiţi. 

» Pe lângă aceşti microbi mai sunt şi alte fiinţe vii 
precum criptogane, insecte care se găsesc pe suprafața 
corpului cadavrelor în descompunere. Aceşti din urmă 
însă .nu sunt adevăraţi saprofiţi, căci ci nu ai puterea 
de a peptoniza albumina pe care este bazată putrefac- 
ţia. Ordinea în care aceşti diferiţi microbi se succed în 
fenomenul putrefacţiei, nu se pote determina, pentru 
că acesta variază după diferitele circumstanţe exteridre, 
cum e de exemplu timpul, temperatura, locul, umitdi- 
tatea şi diferiţi factori cari modifică substanţele mate- 
riei intrate în putrefacție. Cu cât putrefacţia, iînaintoză 
cu atăt reacţiunea, concentrarea, compunerea substra- 
tului organic se schimbă neincetat. Din corpurile neu- 
tre se formeză acidii, din cele azotate se forineză ba- 
zele şi tote aceste substanțe lucrâză unele asupra al- 
tora. Mediul ce era favorabil unei speţe de microbi, 
devine îndată nefavorabil și o altă speță de bacterii 
apare. 

«Aceste nenumărate variațiuni, dice Profesorul Mino- 
vic), fac ca procesul pulvefacţiei să fie unul din fenome- 
nele naturale cele mai varialile și mai înconstante, de o 
complezitate extremă și de un studii; forte dificil. 

Pentru ca o substanță albuminoidă să trecă în 
stare de putrefacție, trebue ca să fie mai întâiti trans- 
formată în peptonă. După cum am v&dut mai sus, 
multe din bacteriile saprofite ati acestă proprietate de 
a secreta diastaze, care produc la rândul lor acâstă
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peptonisare. Cu tote acestea, în cele mai multe casuri 
inaintea peptonisărei microbiene, substanţele albumi- 
noide sunt deja peptonisate, graţie acţiunilor fisico-ehi- 

mice, care jocă un mare rol în putrefacție. Ast-fel că 
un microb nepeptonisat, cum e de exemplu colibacilul, 

atacă cu energie albumina peptonisată deja, dând naștere 
la adev&rate proilucte putrede. Substanțele carciati naştere 
în urma descompunerei albuminelor sunt fârte variate; 
din primele substanțe ce apar, es altele mai simple şi 
aşa mai incolo, până la ultima transformare, care are 
de resultat producerea de gaze ca: Anhidrida carbo- 
nică, metanul, hidrogenul, hidrogenul sulfurat și fosfo- 
rat, acidul tormic, butiric, valerianic, palmitic, croto- 
nic, lactic, oxalic, amoniacul, carbonatul de amo- 
niac, etc., etc. | 

In primele faze ale descompunere albuminoidelor 
jaii nascere aşa numiții Alcaloizi ai putre/ucției, care 
aparţin la diferite familii chimice. Ast-fel avem : 

I. Grupa aminelor, din care.face parte: putre- 
EL ind, cadaverina, neurina, Muscarina și Neur idina, tole 

descoperite de Brieger. 

II. Grupa amidelor, din care fac parte: leucina, 
tirozina, guanidina. 

. III. Grupa aromaticelor, din care fac parte: de- 
ri atele fenolice, precum: fenolul, cresolul, îndolul, scato- 
lul. E. cunoscut adi că toţi aceşti alcaloidi se găsesc în 
abondenţă în organismul nostru atât în timpul vieţei 
cât și după morte. Din acest punct de vedere Profeso- 
rul Gautier le imparte în două categorii, în Leucomaine 
și Plomaine, după cum ele iaii naștere în timpul vieței 
sati după morle. - 

Putrefacţia din punctul de vedere medico-legal. 

Multe din chestiunile medico-legale ce se pot pune . 
medicului legist, relativ la determinarea morţei, data 
ei, modificările diferitelor lesiuni, determinarea mediu-
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lui în care a, stat cadavrul, etc. etc., sta. în strânsă 
legătură cu fenomenele putrefacţiei, și prin urmare el trebue să le cunâscă în tâte detaliurile lor. - 

Am spus că putrefacţia e cu desăverşire un feno- 
men bacteriologic. Cât timp organismul uman nu e 
lipsit de viaţă, numeroșii microbi ce se găsesc în stare normală pe suprafața corpului cât și mai ales în dife- 
tele cavităţi, din causă că le lipsesc condiţiunile de a 
se înmulți, ci stari aprope inofensivi; din contra, con- 
dițiunile la temperatură, umiditatea, fiindu-le satisfăcute, 
ei se cultivă cu o repeziciune fârte mare. Aceste con- diţiuni sunt realizate mai ales în diferite cavităţi inten- 
sive ale organismului, unde de alt-te] vedem chiar că 
începe putrefacţia. Gura, nasul, stomacul și mai ales intestinele, sunt locurile principale în care /lora orya- nismului e cât se pâte de bogată. 

Apariţiunea semnelor putrefacțiunei depinde după 
cum ele sunt observate la interior sati la exterior. 

a) La exterior. Cel d'intâiii semn e pata verde care 
apare pe abdomen în partea dreptă, între 24—48 ore, 
ținând semă bine-înțeles de temperatura și condiţiunile 
individuale. Nu în tot-d'a-una acestă pată începe pe ab- 
domen. La înecaţi, al căror cap atârnă mai jos ca cor- 
pul, precum şi la copiii de curând născuți, al căror tub 
digestiv e gol, putrefacţia, începe de la cap. 

Odată cu pata verde, globul ochiului devine mai 
mole și cedeză presiune degetului. După 2—3 dile de 
la morte coloraţiunea verde devine mai închisă, iar pe părțile superidre ale cadavrului încep de a apare nisce 
pete livide precum şi desemnarea unei rețele venoase 
colorată în verde saii rosu murdar. 

Tot în acest timp la unele cadavre începe a le 
curge pe nas și gură un lichid roşu spumos. 

După 6—12 dile, totă suprafaţa piele! a luat o cu- 
lore roşie verduie, care devine din ce în ce mai închisă, 
exalând în acelaş timp un miros cadaveric. 

In acest timp epidermul se înmoe, el pierde ade-
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renţa ce o avea cu dermul şi începe a se ridica în 
lambouri la cea mai mică frecare. Pe unele locuri el! 

e ridicat de numerâse flictene sati bule pline cu un 
lichid roșu murdar. Odată cu căderea epidermului 

începe a cădea asemenea şi unghiile. Acest lucru se 
obsesvă mai ales lu cadavrele cari aii fost îngropate 
întrun pământ umed și al căror epiderm a căpătat 
acelaş aspect ca şi al mâinelor de spălătoresă; Nume- 

roşi viermi, dacă suntem în sezonul când muştele sunt 
vii, mişună în tote direcţiile: mai ales în dreptul orifi- 
ciilor naturale. 

Odată cu apariţiunea colorărei pielet începe şi 
desvoltarea: gazelor cari infiltră numai de cât țesutul 
celular subcutanat. Din acestă -causă diferitele trăsuri 
ale feţei sunt cu totul schimbate; nasul, buzele, ochii, 

obrajii, sunt aşa de modificate, în cât daă cadavrului 

un aspect așa de hidos că il fac aprope de nerc-: 
cunoscul. In acest cas, colorea irisului nu se. mai pote 
distinge. Din causa acestor gaze, abdomenul devine 
forte balonat; scrotul şi penisul iati un volum enorm. 

Aceste gaze sunt în mare pante formate din carbure de 
hidrogen.. Făcend o înţepiitură în abdomen sati în scrot, 
și dându-le foc ele se aprind uşor şi ard cu o flacără: 

albăstrue. Acest grad de putrefacție nu are loc de cât după 
4—8 dile şi la, o temperatură de 16%—20, pe când ca nu, 
ajunge în acestă stare de cât după o sedere de 40 —50. 
(ile la o temperatură de 5*—10, a 

“Tote aceste tenor eie constatate, la un cadavru 
am putea declara, cu Gre-care siguranţă, că data morţei 
e-de cel puţin 114 dile, nu însă mai mult de 20 dile.. 

Nu se pote determina cu siguranţă dacă cadavrul intrat 
în putrefacție şi care e, verde, umflat şi jupuit de 
piele, e mort de o lună, trei sai chiar cinci luni: 

După 4—6 luni, câte-o-dată, și mai curând, mai ales 
la cadavrele cari ai stat întrun “mediii umed şi cald, 
incepe fasa de ramolire a ţesuturilor. Piclea, distrusă, 
enorm de gaze, plesnesce, mai ales în dreptul abdome-:
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nului, din care causă el se turtesce; tote părţile moi 
sunt transformate întrun terciii, care cu timpul dispare 
cu totul. Osele craniului şi ale membrelor rămân gslo 
Şi deslipite din dreptul articulaţiunilor. In acest timp 
nu se mai pâte cunâsce dacă pieptul e al unei femei, 
mai ales că și organele genitale externe sunt dispărute. 
In casul acesta presența părului lung al capului, sai 
disposiţia părului de la pubis, care, se scie, e întrerupt 
dintr'o-dată în dreptul pubisului și nu se continuă în 
sus cu cel al abdomenului, ca la bărbat, pote să ne 
indice sexul femenin. De multe ori presenţa uterului, 
care resistă mult putrefacţiei, pote a ne confirma sexul, 

0) La înterior. Organele interne nu sunt atacate 
de putrefacție în acelaş timp și în acelaș grad. Feno- 
menele ce se petrec în aceste organe constă în imbi- 
bări, transudări, formaţiuni de gaze şi ramolire. Din 

"causa adăpostului lor de aer, a variaţiunii cantităţei 
de sânge ce conţin, a posiţiunei lor, fac ca gradul de 
putreiacţie să difere. Din acest punct de vedere se pâte 
aprecia mai repede moartea de cât prin examenul 
extern. Sângele, cu materia, lui colorantă disolvată, ese 
din vase, se infiltră prin țesutul celular, în muschi și în 
parenchimul diferitelor organe și le comunică o colâre 
roșie murdară. Lichefiarea e.aşa de mare în cât chia- 
gurile de sânge cari ati existat prin unele regiuni se 
topesc şi infiltră țesuturile vecine în cât e greu de a 
ne mai pronunţa asupra existenței lor. 

Diferite cavităţi ca: toracică, pericardică, abdo- 
menul, se umplu cu un lichid roșiatic, datorit sângelui 
organelor din vecinătatea acestor cavităţi. Mai ales, 
constatăm acest lichid în cavitățile plurale, unde can- 
titatea pote atinge chiar un chilogram. - 

Odată cu aceste fenomene începe desvoltarea ga- 
zelor în sânge, din care causă el devine spumos; acesta 
constitue chiar un prim fenomen al putrefacţiei. Des- 
voltarea, gazelor în abdomen, comprimă așa de mult 
organele interne în cât sângele conţinut în vase saă în
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diferite organe, e pus în mișcare şi gonit din ele. Ast-fel 
se întâmplă că adesea inima şi marele organe sunt 

golite de sânge. Tot din causa gazelor, vedem adesea, 
cum răni ce se găsesc pe suprafaţa corpului, lasă să 

se scurgă prin marginile lor un sânge spumos. Pre- 
siunea pote să fie aşa de mare că une-ori conţinutul 

stomacului e dat afară, în cât pâte să facă a crede că 
individul a fost coprins de vărsături. 

Mucosa, stomacului e sediul unui mare număr de 
insule mamelonate, formate de numerâse şi mari bule 
de gaze; asemenea şi mucâsa intestinelor. Ficatul, 
splina, ai adesea parenchinul plin de numerese bule 
gazose, ce sunt distribuite întrun mod neregulat. Din 
causa lor, mai ales ficatul, capătă pe sectime un aspeet 
ca pânea dospită. In urma acestor gaze, cari ai gonil 

cea mai mare parte din lichide, aceste organe devin 
așa de ușore în cât aruncate în apă ele plutesc d'asupra. 
Acelaș lucru constatăm şi din partea plămânului care, 
forte ușor, capătă un aspect emfisematos, ce pete fi 
luat de mulţi drept emfisem adevărat. Mai ales aspec- 
tul parenchimului e atât de modificat, în cât suprafața, 
de secţiune ia o colâre roșu închisă, aprâpe negri- 
ci6să, din care causă existența vre-unui focar hemo- 
ragic devine cu neputinţă de a mai fi recunoscut. Din 
causa imbibărei țesutului celular, precum şi din causa 

hipostaselor, diferite echimose dispar saii sunt impo- 
sibil de a fi recunoscute. Nu mai puţin şi mucâsele își 
pierd forte repede epiteliul lor, suprafaţa lor se ramolește, 
ia o colâre roșie închisă murdară, ce ascunde adesea, 

diferite lesiuni patologice ce ar fi existat pe ele. Arbori 
saţiunile vasculare saii punctele hemoragice ce ar fi 
existat, se transform în adevărate pete cadaverice. Cu tâte 
acestea, unele leziuni patologice, prin structura și volumul 
lor pot resista mai mult putrefacţiei aşa în cât se pâte în- 
tâmpla une-ori ca să putem constata saii bănui adevărata. 

„causă a morţei. Ast-fel tuberculosa, țesutul fibros, tumorile 

etc. resistă chiar după un timp destul de lung. Când
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puirefacţia.a atins. 0 epocă mai înaintată, atunci pielea 
de pe părţile anteridre încep a se usca, pe când cea 
de pe părţile declive din causa infiltrărei ei cu serosităţi, e 
mâle, umedă, din care causă cu timpul se saponifică. Când 
cadavrul a fost îngropat în pământ, atunci se constată 
pe suprafaţa corpului depunerea unui mucigaiii sau 
a unui deposit de grânulaţiuni formate din fosfat de 
calce, iar în alte regiuni pielea devine uscată,  scor- 
țosă, în cât lovită cu cuțitul sună ca o cutie de carton. 
Plămânii sunt reduși la nisce membrane subțiri ce 
staii alipite pe colâna vertebrală. In fine, către ulti- 
mele peri6de ale putrefacţiei, tâte organele moi sunt 
cu totul distruse, structura lor istologică nu se mai 
cunosce, asemenea și forma, lor e cu totul schimbată. 
Pe suprafaţa lor se formâză un depozit granulos alb, de 
mărimea bâbelor mici de meiii, de consistență cretacee 
ce stau intim aderente. Intestinele sunt micşorate în 
volum, turtite, lipite între ele, încep a, se usca, devin 
negre şi imposibil de a mai fi desfăcute. Ele formeză 
o masă ce stă aplicată pe colâna vertebrală. 

Ultima fasă a putrefacţiei, e caracterizată prin 
nisce resturi subțiri din părţile moi ce stati aderente de 
'6se. Ligamentele care ţinea 6sele între ele dispar, iar 

“ele sunt puse în libertate. Din tâte părţile constitutive 
ale corpului nu mai rimân de cât esele care resistă 
forte mult putrefacţiei şi mai ales dinţii, care din causa 
smalţului lor, resistă aprâpe indefinit. 

In ceea-ce privesce cronologia fenomenelor putre- 
facţiei, sa constatat că ea atinge de ohiceiii organele 
în ordinea următâre : tracheea, laringele, creerul la 
copii, stomacul, intestinele, splina, epiploonul, mezen- 
terele, ficatul, creerul la adulţi, inima, plămânul, rini- 
chii, bășica, esofagul, pancreasul, diafragmul, sistemul 
nervos și uterul.
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Putrefacţia în diferite mediuri. 

Cele descrise până aci, ne-ati arătat mai mult 
sati mai puţin mersul general al putrefacţiei ; cu tâte 
acestea e ştiut că ea variază după diferitele mediuri 
în care cadavrul a stat. . ae 

| In aer. Aerul şi mai ales oxigenul s&ă favori- 
scză forte mult mersul putrefacţiei, din acestă causă, 
ne explicăm de ceea e mai puţin repede în apă și încă 
și mai mică în materiile fecale. 

Putrefacţia în aer merge forte repede mai ales în 
sezonul cald. Căldura aerului pe de o parte, umiditatea 
pe de alta, formâză 2 condițiuni fârte bune pentru ca 
microbii putrefacţiei să se inmulțescă forte repede. 
Afară de acesta, mai adăogându-se și marele număr 
de insecte care există în acest seson, ne putem inchi- 
pui cum adesea. cadavre ce ati fost neîngropate şi ex- 
puse câte-va dile la sore ati fost reduse numai de cât 
în schelete. | 

Când aerul e cald şi uscat şi în acelas timp se 
priminesce meret, graţie unui curent, atunci putrefac- 

„ţia din contră merge forte încet. In acest cas nu mai 
asistăm la, fenomenele atât de diverse ale putrefacţiei ; 
cadavrele “şi pierd repede licidele ce le conţinea: în 
diferite organe şi ce formati nisce adevărate mediuri 
de culturi, așa în cât pielea, începe -a se usca, deveni 
brună, uscată ca un carton, asemenea și cele-talte or- 
gane interne, în cât întreg cadavru după un timp mai 
mult sai mai puţin lung, se momifică, devine tare, 
uscat și forte uşor în raport cu greutatea, pe care a 
avuto la început. Acest lucru se observă mai ales la 
câte un cadavru al vre-unui noi născut, care a fost 
aruncat pe după o sobă saii în apropierea vre-unei sor- 
ginte de căldură. In rezumat, putrefacţia, se face repede 
întrun aer cald și umed; un aer cald şi uscat opreşte 
putrefacţia saii îi dă un alt mers putrefacţiei sai mo-
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mifică cadavrul; frigul opresce torte mult putrefacţia. dar o dată deseheţat, ea incepe forte repede. 
În pământ. Putrefacţia în acest medii merge mai încet ca în aer. Cadavrul fiind inchis în cosciug şi la adăpost de căldura exteridră Şi a aerului, face ca fe- nomenele putrefacţiei să mergă mai incet. Ast-fel din causa, lipsei condiţiunilor de mai sus, gazele nu pot a se desvolta aşa curând și chiar când se -desvoltă, ele nu sunt în așa mare cantitate. Afară de acesta, lipsa, muștelor sai și a altor insecte ne mai dând naștere la acei vermi cari distrug așa de repede cadavrul, fac de ase- menea ca distrugerea cadavrului să se facă mai încet. In casul însă, când îngroparea a avut loc la o adân- cime mică, d'asupra, pămentului și când mai ales lar- vele muștelor ati fost deja, depuse, atunci iuţela pu- trefacţiei merge aprope ca Și în aer. 

Când terenul e fârte nisipos, poros şi uscat, atunci licidele ce resultă din lichefiarea țesuturilor fiind absor=- hite treptat, treptat de el, cadavrul pâte a se momi- fica. Ast-f2l se istorisesce că caravane întregi fiind in- „gropate în nisipurile Arabiei, ai fost regăsite monu- ficate mult timp după aceea. Se dice că copiii se mo- mifică mai repede de cât bărbaţii şi persânele slabe . mai curând de cât cele grase. Momâile odată formate se poi. conserva mii de ani, ast-fel că nu se pote spune nici cu aproximaţie de când dateziă mortea. 
In apă. Mersul putrefacţiei în apă nu e tot-d'a- una acelaș. Pe lângă influenţa temperaturei apei, pe lângă că în apele curgătore suprafața corpului e con- tinuă spălată, mai contribue şi faptul că apa se pote introduce mai repede în diferitele cavităţi naturale ale cadavrului, mai ales când e vorba de un înecat, la care se scie că apa a, pătruns deja în sânge, chiar din momentul înecărei. Din acestă ultimă causă, reese că adesea putrefacţia merge mai repede la cei înecaţi, afară bine înţeles de casurile unde temperatura apei e prea rece, ceea-ce împedică putrefacţia. Vara însă,
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temperatura ei [iind mai ridicată, -putrefacţia. se de- 
clară mai repede, iar desvoltarea gazelor e aşa de 
abondentă, în cât după câte-va dile cadavrele sunt 
scâse la suprafaţa apci. Odată cadavrul scos din apă, 
putrefacţia merge așa de repede în cât după câte-va 
ore cadavrul e de nerecunoscut, de aceea, se reco- 

mandă de a se lăsa cadavrul în apă până la venirea 

autorităţilor. 
La înecaţi pata verde ce trebue să apară în 

fosa iliacă dreptă, adică în. dreptul coecului, apare la 
nivelul sternului. Unul din fenomenele cele mai prin- 
cipale care le găsim la cadavrele ce aii stat în apă, 

sati întrun medii umed, e producerea unei sub- 

stanţe particulare, care portă numele de adipociară sati 

saponificarea ţesuturilor moi. In privinţa formărei ace- 

stei substanțe sunt mai multe teorii, cea mai adevărată 

pare a fi cea a lui Duclaux, după care amoniacul ce. 

resultă din descompunerea materiilor azotoase sa- 

ponifică materia grasă. Prin urmare ea nu e de cât 

“un săpun amoniacal. Proprietăţile .acestei substanţe 

sunt următorele : se presintă sub aspectul unci masse 

albe sati puţin cenușie, grasă, ce se topesce la căldură 

turtindu-se sub presiunea degetelor, unsurâsă ca, și să- 

punul udat cu apă, cu un miros ca şi cel al brânzetu- 

rilor si traversată de numerdse săuri, ecea-ce face că 

nu se mai pole vedea structura ţesuturilor din care a 

luat naştere. Nici un organ intern sa extern nu scapă 

acestei transtormări. 
Ea se desvoltă mai întâiti în pările profunde ale 

țesutului celulo-adipos sub-cutanat, și de aci se întinde 

asupra mușchilor. Tâtă musculatura membrelor pole fi 

transformată în adipociară, păstrând ast-fel intactă forma 

și mărimea membrelor; câte-o-dată se mai constată, 

prin mijlocul acestei massc, câte-va straturi de ţesut 
musculare ce nu ati fost încă transformate. 

In ceea ce privesce timpul. după care acest feno- 
men al saponificărei începe, nu se scie până adi nimic
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pozitiv. Devergie dicea că trebue un an aprope pentru a obţine transformarea complectă .în grăsime a unui cadavru înecat, și 3 ani aprope în pământ pentru a ajunge la acelaş resultat. Lucrurile însă nu se întâmplă tot-d'a-una . ast-fel. Ea, pote sii încâpă şi mai curând. Ast-fel Prof. Minovici a observat la cadavrul unei femei saponificarea tutulor părţilor moi ale membrelor după 45 ile. In general, saponificarea are loc cel mai de vreme după 2—3 luni, 
După Chevreul, adipociarea e formată, din acid mar- garic, oleic, din o subslanță amară, dintrun principii colorant portocalii, dintrun principii mirositor, amo- niac, mici cantităţi de calce Și potasă și Gre-cari săruri, întrun cuvint, ea este, după cum am “spus mai sus,un săpun compus din 2 acide cu baza de amoniac. 
In materii fecale. E important de a se cunâsce mer- sul putrefacţiei și în acest mediti, de Gre-ce numărul cadavrelor aruncate în mod criminal sati cădute în urma, vre-unui accident sunt destul de numerese. In prima linie, copiii noi născuţi, ce sunt aruncaţi în mod crimi- “nal, ocupă primul loc. - | 

Mersul putrefacţiei în materiile fecale depinde de composiţiunea lor. Când ele sunt. formate numai 'din materii fecale și urină, atunci putrefăcţia merge forte încet; din contră, când pe lângă ele se mai adaogă şi diferite lături, ZOi, şi când privata e bine aerată, atunci putrefacţia merge fârte repede. Une-ori, corpurile arun- cate în privată, din causa, încetului mers al putrefac- ției, ele se saponifică. ă 
Figura 225 represintă pe un individ ce a, fost asasinat şi aruncat într'o privată. Cadavrul este forte macerat, epi- dermul se ridică de pe totă suprafaţa corpului. Pielea, de pe mâini și picidre se ridică ca mănuşile împreună cu un- Shiile. Tot corpul are o colăre albă lucitâre. Pielea este alunecâsă, grasă. Prin apăsarea, cu degetul lasă impre- siuni. Capul, faţa şi tâte părțile acoperite cu păr sunt denudate. Dantura, se mișcă în parte. Mușchii sunt
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palidi alb cenușii, pe unele locuri verdlui, se rup lesne. 
Tendonele şi lizamentele asemenea sunt ramolite şi pe unele locuri sunt violete, iar pe altele ai culorea droj- 
diei de vin. Organele interne se găsesc în starea urmă- 
tore : Creerul redus într'o masă pultace, care curge la 
deschiderea craniului. Substanțele nu se mai deosibese 
Şi exală un miros fârte fetid. 'Trachea ramolită, inelele 
deslipite pe o mare întindere, mucosă dispărută. Plă- 
mânii ocupă abia jumătate din cavități, ati o consis- 
tenţă, mele flască membranssă, Alveolele nu se mai deo- 
sibesc. Ei înâtă într'o mare cantitate de lichid negru 
consistent amestecat cu gaze. Cordul fiase membranos, 
lat, păreţii lipiţi unii de alţii, cavitățile gâle, muschiul 
are o culdre verde murdară. Aorta, Și vasele mari se conservă, ele aii o culdre brună verzue. Gura, plină cu 
materii fecale, mucâsă, ramolită, are o culdre verde 
murdară. Stomacul are o culsre roză lividă, mucâsa, 
ramolită, verde, este ridicată de bule gazâse. Intestinele ati 
aceeaşi consistenţă, şi culâre ca Şi stomacul. Ficatul fârte 
redus de volum, are o culdre albastră-verdue, este mele. 
Vezicula biliară se păstreză, bine, ea este golă. Splina 
nu mai există, abia se mai găsește în locul ei o magmă 
negricicsă ca păcura. Rinichii aă o culore verdue, 

“pe unele locuri violetă, nu se mai pâte recunesce strue- tura lor. Băşica este bine păstrată, mucâsa însă este ridicată, de numerâse bule gazose. 

Causele cari influențeză mersul putrefacției. 

Din cele expuse până aci, Sa vădut că este im- posibil de a avea nisce limite bine stabilite asupra mersului putrefacţiei, afară de casurile când cadavrul 
a stat în apă, a cărei composiţiune e mai tot-deauna 
aceeaşi. De aci urmeză că medicul legist trebue a fi forte prudent în determinarea datei morţei. Printre fac- torii cari grăbesc sai întârziază, putrefacţia unii sunt ezlerni, alţii interni. Printre causele externe putem cita:
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aerul, umezela, căldura, cetc., despre cari sa vorbit 
deja; iar printre cele interne putem număra: etatea, 

constituția, sezul, felul morfei, invasiunea în timpul vieței 
a microbilor intestinali, etc. 

Etatea. Putrefacţia la copiii noi născuţi are un mers 
cu totul altul de cât lu adulţi. Din causă că în tubul 

Jor digestiv nu există materii cari să intre în putrefac- 
ție, ca. începe adesea de la cap în loc de la abdomen. 

Se scie că microbii apar în tubul lor digestiv după câte-va 
ore sati dile, așa în cât dacă copilul more înainte ca 
bacterium coli şi bacilus lactis aerogenes să apară în tubul 
lor digestiv, putrefacţia nu va mai începe de aci. Câte- 
o-dată putrelacţia merge fârte repede la ci, din cauză 

că ei maj tot-deauna sunt aruncaţi goi, sati acoperiţi 
cu câte-va cârpe, în apă, băligar, privăţi, etc. E adev&- 
rat că hainele opresc mai mult sati mai puţin mersul 

putrefacţiei. Un copil care a murit în uter înainte ca 
membranele oului să se rupă, este cu desăvârşire la 
adăpostul ori-cărei influenţe microbiene; de aceea ei nu 
cad în stare de putrefacție, ci suferă o macerare sati se 
momifică. La copiii cari nu ai respirat, putrefacţia 
începe mai târdiu de cât la acei ai căror plămânisunt 
plini cu acer. Persânele bătrâne intră în putrefacție mai 
târziă. 

Sezul și constituția. In ceea ce pricesce sexul, el 
nu jâcă mai nici un rol; din contră, constituţia are 
o mare influenţă asupra putrefacţiei. Cadavrele grase, 
limfatice, se descompun mai repede de cât cele slabe, 
uscate, pentru că abundența licidelor în organism favo- 
rizeză putrefacţia. 

Felul morfei are o infiuenţă mare asupra iuţelei 
mersului putrefacţiei, mai ales în primele ei fase. Un 
cadavru ce a provenit în urma unei asfixii, întră în 
putrefacție mai încet ca altul a cărei morte a fost cro- 
nică. Tot-deauna o bolă determină asupra ţesuturilor 
și organelor modificări vitale destul de simţitore pen- 

71700 33
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tru ca. putrefacţia să nu le atace, mai repede. Perso- 

nele cari aii murit în urma unei bole infecțidse sati 

"septice intră forte repede în putrefacţie.. Când la unii 
bolnavi microbii din intestine invadeză în organism 
chiar în timpul vieţei, va putredi mult mai repede de 
cât un cadavru în care saprofiţii tubului digestiv nu 
ai străbătut incă aceste limite. 

Acest fapt pote avea în acelaș timp aplicaţiuni 
medico-legale importante. Sa vădut în numerose crime, 
că membrele desfăcute de trunchiul unui om Sati con- 
servat forte mult timp, pe când trunchiul care apar- 
ținea aceluiaș cadavru sa putredit fârte repede. Adi 
un asemenea fapt va proba până la evidență că omul 
omorit era în plină sănătate, pe când dacă tote membrele 
desfăcute de corp ar fi putredit în acelaş timp, ar în- 
semna că omul era deja bolnav sai otrăvit, căci nu- 

mai în aceste cazuri microbii din intestine invadeză 
în organizm şi pot provoca în acelaș timp putrefacţia, 
membrelor despărțite. | 

Cantitatea de sânge de asemenea favorizează sati 
întârdiază putrefacţia, după cum e în mai mare sati 
mai mică cantitate. In asfixii după unii autori putre- 
facţia e mai repede, după alţii mai incetă. In cea cu . 
“oxidul de carbon pare a fi mai întârdiată din causa 
lipsei oxigenului, care împiedică primele colonii de 
microbi. | 

Sa credut că cadavrele individilor morţi în urma - 
olrăvirei cu arsenic se conserv fârte mult timp. Adi 
din contră, în urma -numersselor lucrări şi mai ales a. 

experienţelor lui Malvoz, Wiirtz și Beco, putrefacţia 
se declară forte repede la aceste cadavre. Sa constatat 
că arsenicul face ca microbii saprofiţi să iasă numai 
de cât în momentul morţei din intestine si odată eșiţi, 

se înmulţesc ca într'un bulion de cultură, atacând albu- 

minele și dând nascere la gaze şi alte producte putrede. 

Acelaş lucru se întâmplă și la cei otrăviţi cu 
alcool şi sublimat, putrefacţia merge fârte repede mai
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ales în casurile lente de otrăviri. In resumat, trebue 
a se sci că pe lângă tote circumstanţele studiate până 
aci şi care am vădut că, influenţeză asupra mersului 
putrefacţiei, trebue să ţinem s6âmă, tot-deauna și de felul * 
morţii. Cu tote acestea, aceste circumstanţe sunt câte- 
odată, aşa de necunoscute în cât e greii de a ne pro- 
nunţa. asupra diferenţei considerabile de putrefacție a 
unor cadavre puse în aceleaşi condiţiuni.. Ast-fel în 
1848, Casper din Berlin, fiind chemat ca să examineze 
14 cadavre de cetățeni, morți în urma unei baricade 
în diua de 18 Martie, a observat că din aceste cadavre 
ce stăteaii întinse la morgă, nu erai 2 care să presinte, 
aceleași semne de putrefacție, de şi aceşti individi fu- 
seseră morţi în acelaş timp şi în plină sănătate. Sa 
mai observat de asemenea că cadavrele ce aveati vr'o 
rană mai mare, intrase mai repede în putrefacție. 

Cât timp trebue aşteptat pentru a constata sem- 
nele manifeste ale putrefacţiunei ? Pentru a răspunde 
la acestă chestiune, vom ţine în semă tote causele ce 
ati fost citate mai sus că influenţeză, asupra putrefac- 
ției. De cele mai adesea, ori putrefacţia începe după 
ce regiditatea a, dispărut, fără ca, cu tote acestea, să, 

existe vr'un raport bine stabilit între aceste 2 feno- 
mene. În general, după 24—36 ore, încep a apare 

„semne manifeste ale ei. Vara însă, acest termen e prea 
lung și e destul câte-va ore pentru a se declara; iarna 
din contră, putem păstra câte-va dile și chiar săptă- 
mâni cadavrele fără a intra în putrefacție. 

Putrefacţia se pâte desvolta în timpul vieţei? Nu 
tre)sue confundate diferite lesiuni ale organelor din 
timpul vieţei, care respândesc un miros urit, cadaveric 
ce iati nascere în urma unor bâle, cum sunt de exem- 
plu gangrena, pulmonară, ozena; un sfacel, abcese uri- 
nose, cancere, etc., etc. cu putrefacţia. De şi în aceste 
casuri de putrefacție locală avem descompuneri pu- 
trede cu fermentație amoniacală, cu tâte acestea nu
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trebue confundate, după cum am spus mai sus, cu pu- 
trefacţia ordinară care coprinde tot cadavrul. 

In ce grad trebue să ajugă putrefacţia ca să ne dea 
certitudinea morței? Orfla cerea, ca putrefacţia să fie 
cât se pote de bine stabilită. EI dicea: n început de 

„Dutrefacție nu este destul pentru a afirma că viaţa sa 
stins, de dre-ce s'a vădut persone restabilindu-se după câte- 
2a ore, cu tite că pielea era acoperită cu pete violete și 
respândea un miros înfect. Acâstu era mai mult ex- 
presiunea prejudiciilor celor vechi, de cât aceea a unci 
observaţiuni ştiinţifice. - 

Adi coloraţiunea verde a abdomenului care e un 
semn iniţial al putrefacţiei, e de ajuns pentru a ne da 
certitudinea morţei. Prin urmare, constatarea, ei va fi 
suficientă, pentru .ca îngroparea să fie permisă. Acestă, 
pată e datorită unui fenomen chimic, care so petrece 
în ţesuturi şi care e atribuit influenţei gazelor sulfurate 
ce se desvoltă în abdomen, asupra materiei colorante 
2 sângelui din mușchi și piele. 

Fauna cadavrelor. 

(Entomologia). 

Fauna cadavrelor ţinute în aer. Nu se mai pote tă- 
gădui aqi influenţa, pe care insectele o ai aşupra ca- 
davrelor ce ai intrat în putrefacție. Deja am arătat 
cum ele grăbesc mai repede procesul de distrucţiune 
al cadavrelor. Pentru a ne convinge de acest lucru, 
nu avem de cât de a îngropa 2 cadavre, din care unul 
are pe suprafaţa lui mii: de ouă (muşiţă), pe când cel- 
Yalt nu; este evident că cel dintâii, de şi tote cele- 
Ialte. circumstanţe sunt aceleași, va fi mult mai repede 
distrus de cât cel de al douilea. Inmulţirea muștelor 
pe cadavru este câte-o-dată atât. de mare şi rolul lor 
atât de activ în cât Lince sa crelut în drept să dică:: 
«că trei muște consumă un cadavru tot atât de repede ca 
și un lei». |
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De şi acestă distrugere a cadavrelor de către insecte 
era cunoscută încă din cele mai vechi timpuri, cu tâte 
acestea tocmai târdiii învățații sai gândit de a trage 
vro explicaţie medico-legală, din ele. 

Adi importanţa, acestor insecte jâcă un mare , vol 
în medicina legală. Medicul legist pote recurge adi în 
anumite circumstanțe, tot cu aceeaşi certitudine ca și: 
la fisiologie şi patologia umană, pentru a lumina jus- 
tiția în unele casuri criminale. Aceste insecte, prin 
mirosul lor extra-ordinar de desvoltat, vin atunci când 
cadavrul a introt în putrefacție de la distanţe forte 
mari. Primul care sa ocupat cu studiul Entomologiei 
medico-legale a fost Bergeret d'Arbois. In 1850 se gă- 
sesce cadavrul unui. copil noi născut într'un coş, unde: 
se momificase. Cu 3 ani mai inainte, stătuse în acea 
casă :4 chiriași. In grosimea mușchilor exista larve Şi 
vermi vii. Era important de a se determina, epoca, mor=- 
ței pentru a se putea stabili în timpul cărui chiriaş 
din cei patru a fost săvârşită crima. Bergeret s'a servit 
pentru a, determina acesta, bazat pe prezenţa și des- 
voltarea larvelor; pe de o parte a găsit ouă gole, iar 

„pe de alta larve vii. Era evident că 2 generaţiuni de 
insecte sati succedat în corpul acelui copil. 

De la acest cas, care a rămas mult timp isolat, nu 
sa mai gândit de cât târdiii prof. Brouardel, după al 
cărui îndemn Megnin 1) în 1878, făcu un studii fârte: 
complect. Ast-fel că dacă Orfila, obsârvase insectele ca- 
davrelor, dacă Bergeret 'a găsit că ele pot avea o apli- 
care medico-legală, lui Megnin i se cuvine gloria de a 
fi probat acesta. 

Ceea ce e de remarcat la aceste insecte e faptul 
că ele nu sosesc la masă de cât succesiv; de la morte . 
până la distrugerea complectă a cadarvului ele vin tot- 
deauna în aceeaș ordine, în vro 10—12 peridde, şi în fie- 
care peridlă apar tot-deaunu acelaș grup de insecte. 

1) «La faune de tombeauxs, 1887.
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Intâia serie e formată, din muște sai alte diptere, 
mai mult sati mai puţin analoge din genul Musca, Curto- 
heera, Califora, cari se aședă pe cadavrele prâspete şi 

"depun imediat după meârte la diferite orificii, ouăle lor. 
A doua serie constituită, din muște de genul Lu- 

cilia și Sarcofaga, cari urmeză după cele precedente, 
când putrefacţia, începe să se declare prin: mirosul săă. 

A treia serie constituită dir coleoptere din genul 
Dermestes și de fluturi din genul Al6ssa, atacând ca- 
davrele, când substanţele grase ale părţilor moi aii în- 
ceput fermentația acidă. 

„A patra serie constituită din! muşte din genul 
Pyofila. și Antomyia, precum și din coleoptere din genul 
Corynetes; ele apar când materiile albuminoide ati su- 
ferit fermentația casedsă. 

A cincea serie constituită din muște mici din 
„grupul: Tyrcofora, Leonrhea, Ofira, Fora și de coleop- 
terele din genul Si//4, Mister și Saprinus, ce se hrănesc 
cu materii reduse prin fermentaţiunea amoniacală întrun 
terciii negricios. 

A şesea serie constituită din acarieni din genul 
Uropoda, Trachynotus, Glycifagus și Serrator, ele pătrund 
sub piele, se desvoltă în sistemul muscular și sfârşesce 
uscarea, cadavrului. 

A şeptea serie constituită din fluturi din genul Aglossa 
Și Tineola și din coleopterele din genul At/agenus Antrenus, 
cari rod țesăturile membransse, ligamentele și tendânele 
uscate prin seriile anterisre. Ele fac să, dispară şi perii. 

A opta serie şi cea din urmă, constituită din 2 speţe 
de coleoptere din genul Tenelio Și Ptinues, cari fac să 
dispară cele din urmă. residiuri ale părţilor moi. 

Durata acestor serii se pâte împărţi în următârele 
4 peridde: Ma 

„ Perida întâia formată din seria 1—2 — 3—4 luni 
» a doua » » » 9 =3—A4 » 
» . a treia » » » 8—A4=4—8 ». 
» apatra .» pp 6:78 = 2ip ani.
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SERIA 1 

2 PI, 

aL |    
Fig. 226. — a) Musca domestică ; il) larva . 

sa ; e) nvmfa sa. E 

  

         
Fig. 227, — a) Curtonevra Slahulans ş « “Fig. 228; — Calli phora vomiloria ; 

d) larva sa; e) nymfa sa. (Musca Albastră) djlarva sa; 3) nymfa. 

SERIA II 

  

      Fig. 229. — a] Lucilia cesar ; Fig. 230.— a) Sarcofaga Carnaria ; 
(Musca Verde) d/larva sa; g) nymfa. dylarva ; g) nymia.
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SERIA III 

    

  

Fig. 231. — «) Dermestes lardarius ; 
j larva, sa. 

Fig, 233. — Aglossa Pinguinalis 
bj larva sa; c) coja sa. 

  

Tig. 232, — a) Dermestes Frischii ; 
dj larva sa. 

SERIA IV 

  

Fir. 236. — 4) Pyophilă Detusionis ; tb) o antenă ; e) o aripă; 
d) larva sa ; e/nyvmfa.



  

b) Corynetes coerulens. 

SERIA V 

  

Fizz. 233. — a) Ophira cada- Fig. 238. — a) Silfa obscura; . 
verina; b) nym[a. b) larva. 

   
Fig, 29, — /iister cadare- Fig. 240.—a) Saprinus rolun- 

Tinus. datus; b) larva, 

„SERIA VI 

  
Fig. 281. — Vropoda namularia ; a] bărbat; b) femee,



  
Fig. 212, — Trachynotus cadaverinus ; a) bărbat; & femee faţa anterioară ; 

U) faţa dorsală; c/ nymfă. 

  Fig. 243. — Glyciphagus cursor; 9, femee ; d, bărbat; 6; Kist de conser- vare ; b) larva; c) ouă; d) tarse ; e) stismate ; /) păr ; 9) profilul pielei.



  

Fig. 244. 7iroglipus siro; O, bărbat; &, femee; a) nymfă normală ; d) nymfă 

hypopială ; c/ larvă ; d) ou&; e) rostru; f) o mandihulă. 

  
Fig. 265 Serralor necropaugus; a) femee ; b) bărbat; ce larva hexapodă; 

«di nymiă normală ; e) nymfă hypopială.
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pus; 5, femee ; G, bărbat ; &) nymfă nor- 

popială ; c) larva hexapordă d) ouă. 

Fig, 246. — Coepophagus echino 
mală ; j nimfă hy 

SERIA VII 

   
Fig, 247. — Zineola biselliela șa) starea Fig. 28.—aj Anthrenus mus- perfectă ; b) larva sai chenila ; e/nymfă,. corum; b) larva; c) d) peri.
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SERIA VIII 

  

„Fig. 209, a) Tenebria 

obscurus ; by larva,    
Fi i 8. 251. — Philontus ebeni- Fig. 232, — a) Hhizophayus parallelocollis ; 

nus. 6) lavtă, faţa anterioră și dorsală; e) gura. 

Aceste 4 periode se succed regulaţ ; însă, de la a 
doua, ele pot să cadă una peste alta, insectele cutărei 
serii putând ataca simultaneii şi alte părţi ce le convin. 

“Presenţa muştelor primei peridde cu ouă, larve, 

gogoşi şi insecte complecte, indică întrun mod cert o - 

morte relativ recentă. De asemenea, Megnin spune că 
presenţa a două coleoptere din ultima serie permite să 
afirmăm că mortea dateză de mai bine de 3 ani. . 

Fauna cadavrelor îngropate. Cele spuse până - aci 

constituesc fauna cadavrelor expuse în aer. Când e 
vorba de cea a cadavrelor îngropate ea este mult mai 
săracă. 

Fa este în raport cu permeabilitatea pământului 
şi a cosciugului. Mustele primei serii, cari nu trăesc
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de cât vara, depun în primele cesuri cari. urmeză mortea, ouăle lor, a căror metamorfoză, ulteridră, se dos- voltă sub pământ. . 
Megnin crede că insectele seriilor următâre străbat pământul atrase de miros Şi pătrund până la cadavru, din care causă trăiesc ca Şi când ar fi în aer liber. 
Fauna cadavrelor inecate In aceste casuri re- curgem la vieţuitârele acuatice. Fallot a putut, graţie a două generaţiuni succesive de crustacei ciripedes, să fixeze la 14 luni durata înecărei unui corp găsit întrun canal din Marsilia. 
De şi din cele spuse până aci ar recși că Entomologia aplicată la Medicina-Legală e un lucru fârte uşor, cu tâte 

acestea trebue a mărturisi că în realitate constitue o chestiune destul de grea. Ea cere medicului legist cunoş- 
tinţe speciale pentru a se putea pronunța sati dea, tecurge mai bine la cunoștințele specialiștilor. Entomologi. O „altă greutate e că fauna, cadaverică variază nu numai 
de la o ţară la, alta, dar chiar de lao localitate la alta. Afară de acesta putrefacția e un fenomen fârte com- 
plex, care nu are în nici un cas un mers mate- matic. Exceptând factorii pe cari i-am studiat deja Şi cari micsoreză sai opresc putrefacţia, mai sunt o 
mulţime pe cari nu-i cunâscem şi a căror intervenire 
jocă de asemenea un rol important, în cât și aceştia pot să facă ca, aceste insecte să-şi întrerupă, la un mo- ment dat, mersul evoluţiei Şi” succesiunea lor obici- 
nuită, ast-fel în cât să ne inducă în crore. Cu tste acestea, nu trebue să neglijim, când ocasia, ni se pre- sintă de a trage folâse din aplicările Entomologiei. 

5. Procedeul lui Icard pentru diagnosticul imediat 
şi sigur al morţei. 

lste cunoscut că nici o substanţă, ori-care ar fi ea, 
nu pote fi absorbită şi a pătrunde în tâte 'elementele 
anatomice ale ţesuturilor, fără concursul circulaţiunei, 
sati mai bine fără intermediul sângelui, care duce în
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tote părţile organismului principiurile vieţei cu care el 
e încărcat. 

E cunoscut de asemenea că un cadavru nici-o-dată 

nu va pulea absorbi nimic şi că ori-ce substanță am 
întroduce în el. va r&mânca pe loc, pentru că ease va 
găsi lipsită de vehiculul ordinar, adică de curentul 

sanguin. 
Afară de acesta, se scie că viaţa este imposibilă în 

urma oprirei prelungite a circulaţiunei. 
In mortea aparentă, prin urmare unde circulaţia 

persistă, fie din cauză că ea nu a tost deloc oprită, fie 
că ca a fost suspendată pentru un timp scurt, trebue 
ca absorbţia să se facă tot-deauna. 

Bazat pe aceste principiuri,.d-l card şi-a dis că e . 
u 

destul de a constata, de exemplu, în sânge sai în ţesu- 

tul braţului, o substanţă, pe care am injectat-o în cOpsă, 

pentru a declara, fără nici-o frică, că în momentul 

injecţiunei viața exista încă. Substanţa, pe care o injec- 
tăm trebue să întrunescă următorele calităţi: să fie solu- 
bilă în apă; ca în momentul injectărei să nu se gisescă 
in stare normală sati accidentală în organism; să nu tie 
caustică, pentru ca absorbţia să se potă face; ca dosa 
care trebue să o injectăm să nu fie toxică; să fie ușor 

. de regăsit chiar în dosele cele mai mici,prin ajutorul 
singur al inspecției fără ajutorul vre-unei analise com- 
plicate. 

Substanţa care întrunesce tâte aceste condițiuni e: 
Fluoresceina. Ea este o substanţă colorantă ce se pre- 
sintă sub forma unei pulberi roșie-brună. Este solubilă, 
in apă, mai ales caldă, şi forte solubilă în alcool şi 
alcalii. Disolvată mai întâi întrun alcaliii, are o colâre 
roşie închisă, iar dacă acestă soluţie alcalină o diluăm 
cu apă, capătă o coldre de un verde caracteristic. Pute- 
rea ei colorantă ce aşa de mare, în căt acestă coldre 
verde apare intro soluţiune 75000050 xp adică, e destul un 

miligram din acestă substanță pentru a colora încă 
bine 45 litruri de apă.
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Formula de care ne servim e cea urmiătore: 
Fluoresceină . .... grame 
Carbonat de sodă. .. 5 grame 

/ Cantitate suficientă pen- 
4 tru a face 106; 

Dacă injectăm 1—29 gr. din acestă soluție prin aju- torul seringei de Pravaz sub pielea unui epure (mai 
ales dacă e alb), obținem, după 10—20 minute, o colo- 
rațiune galbenă a tegumentelor, întocmai ca Şi când animalul ar avea sălbinare. Acestă colore se observă mai ales pe regiunile unde sunt mai puțin acoperite de pEr, cum de ex. urechile și cu deosebire ochii, a căror umbre aposă și corp vitros, se coloreză în verde-gal- ben. In ceea ce privesce omul, 60 ctgr. de fluores- ceină va fi prea suficienţ pentru a” obţine asupra sa acestă colâre caracteristică. Cu toate acestea, acâsta nu constitue dosa maximă ; fără frică de intoxicație, ca se pote mări considerabil, în cât putem injecta 1 gram de fiuoresceină, adică $ “Ie din soluţia de mai sus. Chiar dose și mai mari nu sunţ otrăvitâre, de Gre-ce fluoresecina nu € o otravă. 

Acestă col6raţiune, ce urmeză injecţiunei, este prin urmare un semn al vieței. Ea este așa de uşor de con- statat, fluoresceina. fiind inofensivă, în cât d-l Icard crede a fi găsit în întrebuinţarea, acestei substanţe un procedeii simplu, vulgar, ușor de pus în practică, pentru a face diagnosticul imediat și sigur al morţci reale sati 
aparente. 

Apă destilată, . 

| Mortea aparentă. 

Acâstă mârte, din cauza iuţelei cu care se produce, nu este mai n:ci-o-dată precedată de agonie şi ca are loc aprâpe tot-deauna în urma unei cauze uşor de apre- ciat. Ea este resultatul influențelor interne saă externe ale diteritelor boli, ale lesiunilor traumatice sati ale otră- virilor, Josat din Paris, din 162 casuri adunate cu îngri-
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jire, pune în primul rînd al acestor cause: Asfizia, și 
apoi vin succesiv: sincopa, histeria, apoplezia, narcotis- 
mal Şi comoțiunea cerebrală. | 

Printre asficii avem: strangularea, spânzurarea, 
sufocarea, înecarea, otrăvirea cu oxid de cărbune, etc. 

Sincopa dă imaginea cea mai complectă a morţei. 
Din experiențe resultă că sincopa e caracterizată prin 
inicşorarea, puterei și persistenţei bătăilor inimei, iar 
nu prin suspendarea lor. Sincopa se produce în multe 
bole și neîngrijită. ea, pote conduce la mârtea reală. 

Iisteria. ste una dintre principalele cause ale 
morţei aparente. Diagnosticul însă e losne de făcut. Ea 

"se produce adesea la aceste persone din causa unci 
emoţiuni sati câte-o-dată fără nici o causă apreciabilă. 

Congelaţiu. Determină mortea aparentă cea mai 
prelungită. 

Beția. Cu saii fără acţiunea, frigului, produce acc- 
leaşi efecte. | i 

Anestezicile și Narcoticile pot produce mârtea apa- 
rentă, însă pentru o scurtă durată. 

„ Trăsnetul. Pune adesea pe om în stare de morte 
aparentă. 

Comoţiunile cerebrale saii a întregului corp. Este una 
„din stările cele mai capabile de a produce aparenţa 
morței. Perdorea instantanee a cunoscinţei, a simțului 
şi a mişcărei, decolorarca pielei și r&cirea ci, emisiuni 
-involuntare de urină şi materii fecale, respiraţiunea 
slabă şi abia perceptibilă, sunt atâtea manifestaţiuni cari 
simul&ză mârtea. | 

Pe lângă lote aceste cause mai trebue să adăo- 
găm și lăsarea individului, în timpul agoniei, fără nici 
un ajutor, îmbrăcarea înainte de a fi mort și dorinţa 
ce o ati unii, pentru puţinul respect ce-l daiorese mor- 
ților, de a se scăpa de ei mai repede, îngropându-i, sati 
obiceiul de a face autopsia mai înainte do timp, cause 
cari tote constitue un pericol pentru cei ce se găsesc 
înt”o morte aparentă. 

74200 29 
,
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In t6te aceste casuri, diagnosticul morţei trebue 
făcut cu cea, mai mare grijă, nu numai pentru a cvita, 
după cum am spus mai sus, de a îngropa pe cine-va 
de vită, dar încă pentru a da tote îngrijirile capabile de 
a readuce la viaţă pe acea porsână, când există incă cea, 
mai mică urmă de viaţă. Diagnosticul are de scop de 
a căuta resturile vieţei şi de a descoperi causele cari 
ati provocat mârtea aparentă. Pentru acesta vom căuta: 
1. Dacă mortea aparentă e datorită unei cause externe 
sati interne; 2. Dacă punctul ei de plecare se găsesce în 
inimă, plămân, creer, etc. ; 3. Forma, accidentelor. Mor- 
tea pole fi sufocantă, sincopală, apoplectică, histerică. 

Durata morţei aparente e variabilă, după cause. Ea. * 
e scurtă în cemoţiunea, cerebrală şi în sincopă, se pre- 
lungesce în asfixie și are maximul de durată în tormele 
histerice şi congelaţiune. | 

După cifrele lui Josat, basat pe 162 observaţiuni, 
durata e coprinsă între 8—42 ore. 

Tratamentul ei e basat pe următârele 4 indica- 
(iuni: 1. Să se depărteze causele; 2. să se stabilâscă 
respiraţia; 3. circulaţia, şi al 4. sensibilitatea. 

Agonia. 

Adese-ori mowlea este precedată de o periodă de 
transiţiune. căreia medicii vechi i-a dat numele de ago- 
nje de la grecește pu = luptă. Prin „urmare, îinţele- 
gem prin agonie o serie de fenomene cari: servesc de 
trecere între viaţă. şi morte. Studiul  agoniei presintă 
un interes capital pentru toți, atât din punctul de ve-. 
dere al cunâscerei impresiunilor ce le ati acei cari se 
găsesc la marginea mormântului, cât și mai ales prin 
diferitele chestiuni ce se pot rădica cu ocasia ivirei ei. 
Ast-fel din punctul de vedere al dreptului civil, se ră- 
dică chestiunea de a se sci dacă agonicul este în stare 
mintală, aşa în cât să-i permită îndeplinirea unor acte 
legale valabile cum ar fi: căsătoria în extremis, facorea
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unui testament, o donaţie, ete. Tot atât de mult ag0- 
nia interesâză şi dreptul penal, cum ar fi în casul unei 
crime săvârşite asupra unuiagonic. Alte chestiuni care 
se mai vădică cu ocasia agoniei sunt: Agonia e reali, 
simulată, eminentă, confirmată ? Care sunt semnele ce le 
lasă pe cadavru ? Care este starea mintală a agonicilor ? 
Agonia e curalbilă ? Pote să dea dre-cari indicii asuprur 
felului morţei ? Cari sunt crimele, erorile, practicele  me- 
dicale mai mult sait mai pulin contestabile cari țin de 
ultimele momente ale vieței ? 

Dacă agonia e eminentă, trebue a ne grăbi de a 
“obţine mărturisiri, destăinuiri, expresiunea unei ultime 
dorințe, îndeplinirea datoriilor civile saii religiose. 

Inceputul ei e precedat adesea de o îmbunătăţire 
înşelătâre. Ea se anunţă printr'o slăbire subilă a inte- 
ligenţei, printr'un delir vag, prin căderea forțelor, prin 
alterarea, forţei şi: prin o greutate în respiraţie. 

Agonia confirmată este caracterizată prin turbu- 
ări profunde, prin abolirea graduată a inervaţiei, a 

„respirației și circulației, adică printr'o. asfixie lentă, cu 
raluri traheale. Intr'un cuvint: palârea subită, câte-va 
semne de cianoză, pierderea luciului ochilor, stingerea 
inteligenţei, slăbirea musculară, pierderea sensibilităţei, 
respiraţia neregulată, raluri traheale, frigul care to- 
prind extremităţile, pulsul abea perceptibil, bătăile ini- 
mei desordonate, tâte aceste semne ce sunt familiare 
medicului, atestă că bolnavul a intrat în peri6da care 
fatal trebue să se sfârșâscă, prin stingerea, vieţei. 

Starea mintală a agonieilor. Din acest punct de ve- 
dere se pote pune mai multe întrebări: 1. Facultăţile 
intelectuale suntele pierdute cu totul în agonie ? 2. Ago- 
nicii pot înţelege, să-și aducă aminte, să recunâscă un 
asasin, să-l arate printr'un semn, să vorbâscă şi să 
manifesteze o ultimă dorință ? 3. Pâte el întrun mo- 
ment să-și reea cunoscinţa şi să iasă din somnul care 
precede mortea ? De sigur că la tâte aceste chestiuni 
se pote răspunde une-ori cu da, de dre-ce funcțiunile
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vieţei nu se sting tâte de-o-dată. Ast-fel pole ca inte- ligenţa, să mai persiste, de și respiraţia Și circulaţia sunt aprope să dispară. Din acest punct de vedere se admite 2: feluri de agonie: când causa morţei are loc în cap, atunci inteligenţa încetâză mai repede şi îna- intea respirației Şi a circulaţiei și din contra când ea, are ca punct de plecare plămânul saă inima, inteli- gența persistă mai mult. Acesta se.pote constata prin faptul că vedem pe unii agonici păstrându-şi conşti- 
ința și asistând ca să qicem ast-fel. la. lunga. lor agonie urmându-i progresele ; pe alţii cum sc agită de deo- sasperare, iar pe alţii anunţându-și sfârşitul lor prin cererea de a îmbrăţișa pentru ultima. ră pe cei din prejur. Prin urmare agonia care are ca punct de ple- care creerul este caracterisată prin pierderea imediată Și fără remisiune a facultăților intelectuale. 

Cea, care are ca punct de plecare inima, e ca- racterisată printrun deli» care nu suprimă cu totul facultăţile intelectuale în cât individul pote avea in- tervale lucide şi în fâne agonia care are punctul de. plecare în plămâni, își păstreză în general inteligenţa. 
L.a agonici vederea e simţul care începe a slăbi cel dintâiă. Audul din contra, persistă mai mult şi pentru aceea se recomandă d'a fi cât se pâte de cir- cumspecţi în vorbire. Sensibilitatea, cutanată dispare mai târgdiii. De şi agonicul nu mat pote vorbi, cu tote acestea în urma unei stăruințe se pote încă obține vrun semn de cunoscinţă, un murmur abia pronunţat, 

o mișcare din ochi sai din buze. Sia vădut, cunoscinţa. să se redescepte şi aruncând o ultimă lumină din care justiția a profitat pentru a obține Gre-cari arătări, mai cu s6mă în crime. 
Caracterele anatomice ale agonicilor ati o reală importanţă în medicina, legală; avem tot interesul să 

cunoscem dacă mârtea a fost /entă şati suită, pentru 
a resolva cestiunea, supravieuirei și pentru a, aprecia
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actele ce sar fi putut îndeplini în ultimele momente ale 
existenţei. 

Putem adesea distinge în urma unei autopsii e/ec- 
tele agoniei de lesiunile cari aparţin felul mor[ei.  Ast- 
fel liciditatea sângelui e un semn al repediciunci cu 
care sa produs mârtea; altele din contră, ne arată 
că ea a fost prelungită. Starea. sanguină, congestia hi- 
postatică, plenitudinea sistemului vânos, congestiunea 
pronunţată a aparatului vânos al canalului rahidian, 
secrețiunea abondentă a mucusului pe bronchii, spuma 
în căile aeriene, infiltrarea serosă a plămânului, licid 
cerebro-spirial abondent, chiaguri roşii și fibrinâse 
gălbui în inimă şi vasele maxi, tote constitue nisce 
semne prin care ne arată, obstacolul prelungit al cir- 
culaţiunei și respiraţiunei. Cianosa indică o luptă vio- 
lentă, pe când palrea din contră o msrte repede. Su- 
ferința e zugrăvită pe figura agonicilor în bâlele de 
inimă, expresiunea durerei se vede pe faţa celui mort 
de peritonită, ete. 

Sunt acte comise asupra agonicilor cari pot fi 
obiectul unor expertize medico-legale? Da. Diferite acte 
şi abuzuri se pot produce în timpul acestei perioade. Ast- 
fel se pote produce asfixia din causa introducerei în 
căile aeriene a unor băuluri, administrate fără pre- 
cauţiuni saii compresiunea toracelui, lipsa de îngrijiri 
și mai ales părăsirea şi pregătirile pentru inmormân- 
tări după cum le-am vădut când. am studiat mortea. 
Agonia are și ea tratamentul ei și medicul își inde- 
plinesce cea din urmă datorie către bolnav, asistând 
la acestă criză supremă ; inima cât și sciințu o dicteză. 
acesta. . 

Când o crimă sa comis asupra unui agonic, ea 
se pedepsesce, căci agonia nu modifică de loc. ca= 
racterul actului; de şi se scia sigur că individul 
va muri, cu tote acestea cestiunea a fost discutată și 
faptul agoniei a fost considerat ca o atenuare a, res- 
ponsabilităţei. Acest fapt se presintă mai ales în casul
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când într'o luptă unde a urmat mai multe lovituri, unul din acusaţi probâză că în momentul când ela lovito primise deja de la un altul o altă lovitură de morte. Alte acte cari se mai pot comite asupra agoni- cilor sunt atentatele la pudâre. 
Este permis să scurtăm o agonie? h&spunsul este că: Datoria năstră este ca să conservăm. Acesta este mi- siunea medicului și el nu se va depărta de ea sub nici un pretext. | | 
Reînvierea mintală a agonicilor prin mijlâce te-. rapeutice. Nu trebue să desasperăm nici odată de un bol- nav cât-timp dă încă semne de viaţă. Sati v&dut casuri în care bolnavii în ultima fasă a, agoniei ai fost nu numai reanimaţi câto-va momente, dar chiar reche- maţi definitiv la viaţă. 
Ținend socolelă că agonia pote avea loc în urma. lipsei inervaţiei, circulaţiei şi respirației, vom căuta de a stimula sistemul nervos, de a înlesni circulaţia si de a întreţine căldura vitală, intrebuințând poţiuni stimu- 

lante, rubefiante, sinapisme, vezicatori, etc. Sustrăgend câte-va momente un muribund din acestă stare care precede mârtea, pâte că-i va fi destul pentru a-i per- mite să facă vre-o mărturisire sati să-şi arate ultima voinţă. 
- 

Șe nasce întrebarea acum: Ezistă mijloce de a rea- Rima un muribund și care sunt ele ? Injecţiunile cu eter, cafeină, amoniac, etc., ati. dal şi dati câte odată bune 
resultate. Interesul bolnavului este de acord cu acela al justiţici și medicul este încă în rolul săi prelungind şi redeşteptând prin sforțări supreme ultimele manifes- tațiuni ale vieţei morale. 

"Este posibil de a găsi la autopsia unui cadavru 
semne permințând să conchidem că individul în ulti- 
mele momente poseda sai nu facultăţile sale intelec- tuale? Acestă chestiune care se pote pune adesea de tuii- bunale, nu este până adi încă bine luminată. Părerile dife- riţilor autori sunt încă contradicătâre. Mă voii mulţumi de 

yu:
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a da aci ca exemplu o observaţie a lui Legrand du Saulle, 

relativă la o afacere care a făcut mare sgomot în Franţa: 
Era vorba de un bătrân care a lăsat averea sa prin 
testament unui servitor al sâii, și al cărui testament a 

fost atacat de moştenitori, cari ati cerut. să probeze că 
în ultimele momente ale vieței sale, testatorul nu se 

bucura de facultăţile sale intelectuale şi ai fost însăr- 
cinaţi cu autopsia: Baillarger. Parchappe și Leger, cari 

aii conchis, după leziunile cerebrale ce găsise, că dece- 
datul fusese atunci atins de o demenţă senilă și că 
prin urmare facultăţile sale mintale eraă cu totul slă- 
bite, lucru ce anula testamentul. Pe de altă parte sev- 
vitorul a consultat notabilități medicale de la Iaculia- 
tea din Paris ca: Trousseau, Grisolle, Folret, Follin și 

Lassegue. După o savantă şi rigurosă discuţiune asu- 
pra, teoriilor emise de către medici, cari erati „de avis, 
că demenţa avea. lesiuni determinate, medicii de mai 

sus ati dat un avis contrarii. Consultaţia acestor din 

urmă, autori se termină prin aceste cuvinte: 
«Starea mintală a unui om se judecă după vorbele 

și actele sale; eu se constată din obsercaţia medicului și 
« anchetei magistraților şi în staren uctuală « sciinței este 

interelis de a lasa acestă gravă decisiune pe probabilitatea 
unei aulopsii». 

Curtea a, anulat testamentul. 

Care sunt deducțiunile ce am putea să le tragem din 

«ceste considerațiuni din punctul de vedere medico-legal ? 

Trebue să primim ca valabile tâte actele și declaraţiu- 
nile unui agonic în timpul unui interval lucid şi să nu 
luăm cuvintele cari ai numai aparenţa, lucidităţei și 
cari în realitate sunt de natură delirantă. Diagnosticul 
trebue să se facă de către medic care asistă pe muri- 
bund şi care cunoscend caracterele fic-cărei bole în 

ceea-ce privesce delirul, va da o conclusiune într'un 
sens sau într'altul sprijinindu-se în acelaș timp pe 
aprecierile actului îndeplinit de agonic. O persnă care 
recunosce ca moștenitori pe cei cari trebue să fie



606 

de-adreptul, va fi de sigur considerat mai de grabă ca lucid, de cât acela care va lăsa averea unor străini, * In ceea ce privesce determinarea momentului morfei şi mai ales în casurile de Supravieţuire nu avem tot:dea- una posibilitatea de a, le determina cu certitudine. De aceea se recomandă: Când nu aveți demonstraţia sciinţi= fică spuneţi tot-deauna în conclusiunile D=. că nu sciți. Nu numai că veţi spune adevărul, dar este mai bine să spui la Instrucție că nu sciă! de cât să fiţi obligaţi la judecarea, procesului să spuneţi că: nu sciam. 

Disposiţiunile legale relative la morte. 

Disposiţiunile legale relative la morte ai un mare interes religios, social şi medical. Ele ai de scop de a constata întrun mod regulat decesele Şi de a evita pe- Ficolul îngropărilor precipitate, de a stabili identitatea mortului, de a descoperi crimele, de a, recunâsce cau- sele morţilor subite sati violente, de a aduna elementele “unei statistici medicale, de a determina, modul de în- gropare şi de a preserva, pericolul care ar resulta din descompunerea corpurilor. 
Tote aceste chestiuni aparțin higienei publice ca şi medicinei legale si ele se vaporteză la punctele ur- mătore : 
1. Declararea decesului. 
2. Termenul legal. 
3. Verificarea decesului. 
4. Permisiunea de înmormântare. 
5. Punerea în cosciu], autopsia și operațiunile ne- 

cesare. 
6. Ingroparea. . 
7. Cimitivele. 
8. Sancțiunea penală contra în/racțiunilor la legile și repulamentele relative la îngropări. 
1. Declararea decesului. Fie-care cas de mârte trebue declarat ofițerului stărci civile, pentru că nici o
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înmormântare nu se pste face fără, autorisare, conform 
art. 03 C. Civ. ce se găsesce citat la pagina 548 și art. 
284 C. P., pag. 550. 

Din aceste 2 articole reese că legiuitorul a lăsat 
ofițerului stărei civile grija de a, verifica, decesele ; 
acest ofițer al stărei civile este primarul sai aju- 
torul lui. 

In tote comunele rurale, primarul sau ajutorul nu 
sunt doctori în medicină, ei sunt prin urmare incom- 
petenţi; afară de acesta cum ei 'şi dati sema, de nepri- 
ceperca lor, nu se deranjeză şi nu se duc nici odată 
peniru a constata mortea; ei dai autorisațiunea de 
înmormântare persânei care a, venit să o ctră. 

Dacă cel puţin mortul ar fi tost vizitat în timpul 
bolei de un medic, pericolul ar fi mai puţin mare. Insă, 
la ţară, cei mai mulţi 6meni mor fără ca vr'un medie 
să fi fost chemat să-l vadă. Aci, prin urmare, nu e 
nici o garanţie, nici o siguranţă. 

2. Termenul legal. Care este termenul legal fixat 
pentru îngropare? La noi e de 36 ore, începend din 
momentul declarărei morfei. Acestă, disposiţiune a. fost 
adoptată la noi de la Francezi, la cari dateză de la 
1505, în urma unui decret al ministrului Frochot, care 
işi adusese aminte de versurile lui Molidre: 

«Acei ce îngropă repede, adesea asasină, 
«Şi cel ce se credea, mort, nu avea. de cât mină». 

In ori-ce cas, termenul impus pune un frâi pre- 
tenţiunilor tuturor acelor, ce se grăbesc de a se scăpa 
de un cadavru din casă. In Germania termenul legal 
este de 48 ore, în Spania şi Portugalia de 5—6 ore, 
ceea-ce a făcut pe un scriitor de spirit să spună că 
în aceste [ări nu trebue să dormi mai mult de frică să 
nu fii îngropat de viii. | 

In Anglia se aşteptă tot-d'auna ca putrefacţia, să. 
se stabilescă; în acestă ţară ati rămas credincioşi tra- 
dițiunilor Grecilor și Romanilor, cari lăsa între morte 
şi îngropare 6—11 dile.
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In Franţa cesle numai 24 de ore media adoptată, 
la noi este destul de suficientă pentru timpul verei, dar 
în timpul iernei nu ar fi trebuit să se țină socotelă de 
acesta. 

Inţelegem să se grăbâscă cu o înmormântare atunci 
când putretfacţia sa declaral repede şi resturile unui 
mort împute pe cei vii, dar nu înțelegem să, se în- 
grope repede un cadavru la care putrefacția nu s'a 
declarat şi care nu este mort de vro bslă contagiosă. 

Cu tote că, termenul de 36 ore la noi este destul 
de mic, sa făcut regulamente canti îl scurteză în timpuri. 
de epidemii, însă, acâstă scurtare o înțelegem în co- 
munele unde sunt doctori şi decesul pote fi constatat, 
dar în comunele unde nu sunt medici, nu o admitem 
de cât când putrefacţia este bine declarată, cu tâte 
că pericolul nu residă în termenul legal, ci în ne- 
priceperea, persânelor insărcinate cu constatarea morței. 

Bazată tocmai pe aceste consideraţiuni, Direcţiunea 
consiliului Sanitar a adresat D-lui prof. Minov ci ur- 
mătorea adreşă : | 

Domnule Profesor, 

După cum vă este și D-Vâstre cunoscul după lege, primarii, 
chiar ai comunelor rurale, sunt însărcinați şi cu conslatarea de- ceselor. 

Insă acești primari n'a cea mai elementară cunoscinţă despre semnele morţii, de şi aceste acle atât de imporlante ar 
trebui pe cât se pole li eliberate numai de persone compentinte. * 

In acest scop Vă rog, Domnule Profesor, să bine-voiţi a ne 
da un mic formular, despre semnele sigure ale morţii, pe care le vom pune în vedere primarilor menţionaţi, spre a se conforma 
lor în operaţiunile indicate mai sus. 

Primiţi, Vă rog, etc. 

Director General (ss) Br. Petrini-Galaţi 

Ca răspuns D. prot. Minovici a înaintat alăturatul tabloă al semnelor morţei, de pe pagina următâre, ce
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a fost imprimat de către onor, Direcţie a Consiliului Sa- nitar şi răspândite tuturor autorităților de pe la ţară. 3. Verificarea. Tâte țările o cer acesta și noi ase- menea cerem ca dânsele să fie verificate ae un medic. Avem în țară mii de comune cari nu ai nici un medic. In comunele urbane unde se găsesc medici comunali, i-ati însărcinat cu verificarea morților și în aceste condițiuni, pericolul unci îngropări premature este în- lăturat, însă la țară, în: comunele isolate în vârf de munte, unde nu este nici un medic, trebue să se pro- ducă accidente nenerocite. 
4. Permisiunea de înmormântare. Pentru ca o în- gropare să se pâtă face, trebue să presinţi la biserică Şi la cimitir autorisarea de înmormântare. Acâstă au- torisare se dă pe o hârtie simplă de către ofiţerul stărei civile, după constatarea decesului. 
Dacă se îngrâpă cadavrul fără permisiune, se con- stitue o “infracţiune la lege. Când este vorba de un adult, ofiţerul stărei civile trebue să pue pe autorizaţie ; «Declarare de deces» ; când din contră este vorba de un noi născul mort, ofițerul zice că î sa Presentat un copil fără viaţă, rămânend ca moştenitorii acestui copil.să probeze că a trăit, dacă este vorba de vro succesiune. Până mai acum câţi-va ani feţi expulzați în urma lepădăturilor erat aruncaţi prin privăţi şi avem cre-. dinţa, că chiar acum încă se mai aruncă, deși actual- mente există un regulament al poliţiei sanitare în care este prescrisă declararea, Și îngroparea feților, și acâsta numai ca, măsură administrativă, , In Franţa acâstă chestiune a dat loc la multe şi Şi repetate discuţiuni, mai cu semă în urma unei or- donanţe emanate de la Prefectul Poliţiei, ordonanţă prin care prescria, declararea şi îngroparea, feților. | Mulţi medici ai protestat, spunând că fiind le- gaţi de secretul profesional nu pot declara avorturile ; li Sa răspuns fârte bine că, după cum medicii nu sunt -ținuţi când declară o naștere la termen să declare
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numele mamei sai al tatălui, nici domiciliul, tot așa şi 
în casurile de avort, nu aii de cât să spue că în cutare 
colore a orașului un făt a fost născut din tată și mamă 
necunoscuţi. 

Adi în Franţa avorturile se aduc la primărie sa 
vine cine-va de la primărie de le ia de-acasă Şi în urmă 
le arde. Ast-fel, în 1890 s'aii ars 2776 de feţi. 

Pentru noi însă obligaţiunea de a declara avortu- 
rile e mai puţin atingătâre la pudârea publică, de cât 
obiceiul de a lăsa acâstă carne omenâscă să fie arun- 
cată, prin privăţi sai prin locurile cele mai murdare. 

5. Punsrea în eosciug. Autopsia. Operaţiuni accesorii. 
Printre aceste operaţiuni, unele nu compromit de loc 
viaţa, altele sunt atât de definitive ca şi îngroparea, ast- 
fel că tote trebue supuse unor precauţiuni particular e. 
Imbrăcarea cadavrelor prea repede, este unul din abu- 
zurile cele mai înrădăcinate: abia, omul își dă ultima 
sullare, şi cei din prejur se grăbesc să procedă la toa- 

„eta funebră, şi tâte acestea pentru a evita dificultățile 
cari ar resulta dint”o rigiditate precoce. Afară de 
acestea, mai sunt încă o mulţime de alte neajunsuri. 
Ast-fel, îndată ce a murit, i se ia pernele de sub cap, 
îl lasă pe salteaua de pae gâlă pentru a menaja patul, . 
corpul i se acoperă cu un cearceaf, ori-care ar fi tempe- 
ratura, exterioră, ferestrele sunt deschise și un frig, 
câte-o-dată extraordinar, înlocueşte atmosfera caldă din 
casă; se l6gă cadavrul pe sub fălci ca să r&mâie cu 
gura îuchisă, i se pune peste plâpe, de asemenea pentru 
a sta închise, câte un gologan, mâinele i se legă pe 
piept, asemenea şi piciorele. . | 

In spitale, corpurile sunt ridicate imediat, de şi ai 
prescripţiuni ca să le ţină câte-va ore, şi trec dintr'un 

„pat cald pe -masa rece a sălei de autopsie. 
La noi în ţară nu avem regulamente speciale pentru 

aceste fapte; în alte ţări nimeni nu are voe să misce 
din patul s&i cadavrul până la, venirea medicului veri- 
ficator, și acesta după 24 ore de la morte.
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In general, medicii verificatori ar trebui să aducă 
aminte familiilor i6te obligaţiunile ce trebue să le aibe 
vis-ă-vis de individii declaraţi ca morţi și să lo atragă 
atenţiunea că în timpul termenului legal trebue să dea 
tot atâtea îngrijiri unei persâne presupusă ca mârtă ca 
şi unui bolnav. 

In privinţa imbalsamărilor sati a autopsiilor, avem 
regulamente speciale prin cari se opresce de a se îmbal- 
sama, face autopsia, sati lua masca unui mort mai 
înainte de 24 ore, şi acesta după ce mortea a fost ve- 
rificată de un medic. 

Exposiţiunea corpurile, care allă-dată era tot atât 
de usitată, astă-qi abia se mat practică pe ici pe colea. 
pentru persone cu dre-care dare de mână sati pentru 
corpul bisericesc. Acest obicei era considerat altă-dată 
ca o garanţie contra îngropărilor precipitate. 

Camera unde se găseşte mortul trebue să fie pă- 
zită în permanenţă de cine-va, noptea ferestrele trebue 
să fie închise pentru a împedica ca animalele să nu 
intre să mănânce cadavrul. Punerea în cosciug trebue 
făcută, în ultima oră când cadavrul trebue pornit. 

Când cadavrul trebue transportat înti'0 altă co- 
mună, avem ordonanţe cari oprese transportarea cor- 
pului unui oni mort de bâle infecţidse și contagiose ; 
pentru cele-Valte cadavre acordă permisiunea cu con- 
dițiunea, ca să fie pus într'un cosciug de lemn căptuşit 
cu metal și lipit cu cositor, Pentru transport pe cale ferată, 
se mai cere ca acest cosciug să fie pus și într'o ladă, 
mare. Cadavrul trebue să fie îmbalsamat sa inconju- 
vat cu substanțe antiseptice. Este oprit de a se îmbal- 
sama cadavrele cu arsenic. - 

Așezarea, cadavrelor în cosciug de zinc se va face 
după ce li sa deschis abdomenul, pentru că se pote ca, 
din causa gazelor. din abdomen ce se desvoltă, să ples- 
nescă, cosciugul. 

G. Ingroparea. Este cea din urmă formalitate și 
datorie ce o împlinim către cei morţi. Sunt 3 feluri de
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îngropăciuni: 1. în păment; 2. imbalsamat si ţinut în 
cavouri şi 3. cremaţiunea. La noi, modul cel mai 

obicinuit de îngropare ce cel in pământ. Gropa trebue 
să aibe o adâncime de 1.50—2 metri și 80 ctm. lărgime; 
iar distanţa, între 2 morminte trebue să fie de: 30 —40 

ctm. Aceste disposiţiuni nu sunt peste tot ţinute şi multe 
cadavre sunt îngropate la suprafața pământului, mai 

ales la ţară, unde adesea sunt prada animalelor. Am 

avut o-dată ocasia de a vedea intrun sat un porc cu 
piciorul unui copil in gură. Cadavrul fusese îngropat de 
vre-o 2 qile şi se găsca aprope de suprafață, în cât nu 
a fost grei a fi scos şi mâncat. 

Sunt ţări unde cremațiunea sati arderea cadavre- 

lor se face pe o scară întinsă, cum de exemplu în Ita- 
lia, Franța, Germania, etc. Cremaţiunea sa întrodus cu 

Gre-cari dificultăţi, din causa oposiţiei pe care o făcea 
justiția, care susţinea, şi cu drept cuvint, că prin acest 

mod se pot ascunde multe crime. Actualmente aceste 
erori sunt înlăturate. prin faptul că: corpul aceluia ce 
voesce să fie ars trebue să presinte un certificat de la 
2 medici, atestând că causa morței este naturală; iar 
în casuri bănuite să i se facă autopsie. 

1. Cimitirele. Până mai acum câţi-va ani, inmormân- 

tările se făceati prin curţile bisericilor şi chiar prin bise- 
rici. Astă-di însă fie-care comună are cimitirul să și 

există chiar regulamente anume, în cari se prevăd con- 
diţiunile ce trebue să le indeplinescă aceste cimitire. 
Ast-fel, trebue a fi aşezat la o distanţă de 200 metri 

departe de comună, terenul trebue să fie pe un loc înalt, 
expus la nord, să fie îngrădit și plantat cu arbori si 
verdeţă. 

Locurile se dati: gratuite, pe termen si pe veci. 
La cei gratuit sati pe termen, deseroparea nu este per- 
misă să fie făcută mai de vreme de 7 ani. 

In ceea ce privesce desgropările, despre cari vom 
mai vorbi, ele sunt de 2 feluri: administrative şi judi- 
ciare. Dacă ea se face fără autorizare, atunci constitue
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un delict de violare de mormânt. Autorităţile admini- 
strative pot ordona, o desgropare generală sati parţială 
pentru schimbarea de cimitire. Ele pot autoriza desgro- 
pările și deplasările corpurilor în urma cererilor făcute 
de familii. Desgropările judiciare ai regulele lor speciale. 

8. Saneţiunea Penală. Infracţiunea, la: legile asupra 
inmormântărilor este prevădută prin 3 articole ce se 
găsesc citate la pag. 

Ingropările clandestine saă precipitate sunt pe- 
depsite de art. 284. Autopsia, imbalsamarea Și ori-ce : 
operaţiuni anal6ge nu pot fi practicate de cât după tor- 
menul de 21 ore. 

Care sunt operaţiunile practicate asupra cadavre- 
lor și care pot fi asimilate cu autopsia, şi care cad prin 
urmare sub aceleași prescripţiuni legale ? Acestea, sunt: 
ori-ce operaţiune care pste ocasiona mortea, a provoca 
accidente saii vre-o mutilare. Prin urmare nu e nece- 
sar numai decât de a deschide corpul, dar chiar numai 
luarea. unui mulaj al feței e pedepsit. | 

Sa aplicat acest articol unui medie din Franţa. 
şi a fost condamnat la închisâre pentru că a deschis 
traheia unui copil, după 6 ore de la morte pentru cu- 
riozitate științifică, cu scopul de u căuta în trahee un 
bob de fasole cu care se asfixiase. - 

Un alt medic, care a vrut să vadă viţiul de con- 
formaţie al basenului unei femei 12 ore după morte, a 
fost asemenea condamnat. - 

Un alt cas e următorul: o femee din Avenheim 
(de pe Rin) înipinsă de zelul ei religios, practică la 17 
Aprilie 1860 prin ajutorul unui briciă histerotomia asupra 
unei femei însărcinate, care murise după o lungă agonie; 
cu acestă ocazie ea scâse un copil mort. Actul ce 
i se incrimina nu era de loc o. omucidere prin im- 
prudenţă, pentru că femeea, era: mârtă în momentul 
operaţiei ; pentru. acelaş reson nu cra nici un cas de 
“exerciţii ilegal al medicinei. Expertisa a stabilit că 
înt”adevăr operaţiunea sa. făcut după ce femeea a
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murit ; cra prin urmare o infracţiune la legile îngro- 
părilor, o autopsie făcută, înainte de ora permisă, şi 
urmărirea femeei s'a făcut în urmă în acest sens. (Dr. 
G. Tourdes, «Dicţionarul Dechambre», VII, pag. 418, 419. 

Acei care vor ascunde cadavrul vre-unui asasinat 
sunt asemenea pedepsiţi de art. 285 C. P. (vedi pag. 550.) 

Acest articol nu se aplică la omuciderile involun- 
tare sati la sinuciși; în aceste casuri faptul ar constitui 
fie o ingropare clandestină, fie o infracţiune la regu- 
lamentele' ingropărilor. Violarea, mormintelor este ase- 
menea pedepsită de art. 286. Acest articol se aplică 
asemenea, și în casurile, când cadavrul a fost desgropat - 
pentru a servi studiilor anatomice salii a i se face o 
autopsie fără autorizarea parchetului. - 

Conduita expertului 

Pentru a, termina examenul făcut cu ocasia ră- 
dicărei cadavrului, trebue ca medicul legist să aibă 

„idee de regulele pe care trebue să le urmeze în ase- 
menea casuri. Rădicarea cadavrului se face în mo- 
mentul când medicul însoţesce pe magistrat sati pe un 
auxiliar al să. De la aceste constatări depinde de 
multe ori de a ne pronunţa cu certitudine dacă ne 
allăm în faţa unei morţi accidentale, a unei sinucideri 
sati omucideri şi al doilea, modul cum s'a, săvârşit ac- 
cidentul, sinuciderea, sai omuciderea, ; ceva mai mult, 
în unele împrejurări nise pote cerea spune dacă a fost 
unul saii mai mulţi criminali. De asemenea se recomandă 
că atunci când crima sa, săvârşit în afară din oraş 
și când trebue de a vă transporta cu trăsura, fiind 
însoţiţi de judecătorul de instrucţie sai procuror, pe 
drum judecătorul își emite părerile sale mai mult sati 
mai puţin apropiate de adevăr, relativ la împrejură- 
rile în care sa, petrecut crima. In aceste casuri d-vâstră 
trebue să, fiţi frte civrcumspecţi, neavansând nimic ce 
nu a fost controlat şi bine stabilit. 

71760 40
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Când vă duceţi la faţa locului, fixaţi bine diua, şi ora când aţi fost acolo, pentru că se pote ca inaintea 
d-vâstră să [i fost alții, care să dreseze un proces- verbal și să schimbe poziţiunea, cadavrului, aşa în cât 
sosind, veţi nota, ceea-ce a lăsat alții, adică cadavrul şi obiectele din prejur mutate din loc. Acest lucru are importanţa, pentru că în casul când veţi fi chemaţi să faceţi o depoziţie orală, de exemplu la curtea cu ju- rai, să nu se dică că descriţi lucrurile alt-fel de cât sunt descrise în procesul-verbal încheiat anterior so- 
sirei d-vostră. Ast-fel e urmiitorul exemplu: cu ocasia 
asasinărei d-nei Străchinescu, doui d-ni medici ceai sosit înaintea nâstră, după ce ai făcut examenul exterior al cadavrului, ai afirmat şi consemnat în procesul- verbal că negăsind nici un semn de violență, după as- 
pectul degetelor de la mâna, mortea ar fi fost naturală?! La sosirea, nâstră, pe lângă că am găsit cadavrul mişcat din loc, apoi am mai observat pe obraz un număr 
forte mare de echimose mici punctiforme şi nisce sgâ- râituri fârte fine pe gât. In urma, acestor lesiuni am declarat că mârtea a fost violentă și produsă în urma sirangulării cu mâna după cum s'a constatat în urmă, şi prin autopsie. 

O dată ajunși la faţa locului, să căutaţi a nu ne- glija nimic din cele ce ati fost descrise în acest exa- men al rădicărei cadavrului şi care trebuesc sciute pe de rost. 
Cea mai mare prudenţă, vi se recomandă în aceste împrejurări; ascultaji tot ce se vorhbesce împrejurul d-vâstră, nu perdeţi nimic neobservat, treceţi cu ve- derea peste tot ce vă înconjoră şi nu vorbiţi nimic. Nu 

intraţi în discuţiuni cu persânele ce vă înconjră, chiar dacă sunteţi provocaţi. Observaţi fisionomia, ŞI MiȘcă- rile tutulor celor străini ce asistă la acest examen, printre care adesea, se găsesce şi- asasinul. Nu mat pu- țin atenţiunea să vă fie îndreptată asupra, acelor per- s6ne care de şi străine medicinei, cu tote acestea se
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oferă a vă da ajutor la examenul cadavrului, al ră- 
dica din loc, al desbrăca sati chiar a vă turna apă 
ca să vă spălaţi de sânge. Adesc-ori politeța acesta din 
partea unor persone, trebue să vă dea de bănuit, pen- 
tru că din experinţă trebue a vă spune că ca, se ob- 
servă, mai ales la, persânele acelea care a Gre-care 
legătură cu crima, și care caută ca, prin acestă poli- 

„teţă să r&spândescă ori-ce umbră de bănuială ce ar 
„cădea asupra, lor. In resumat, conduita d-vostre să, re- 
sumă în a: deschide ochii, urechile, şi închide gura; 
cu alte cuvinte: privesce, ascultă şi nu vorbi, 

Raport medico-legal relativ la ridicarea 
unui cadavru 

Noi, N. Minovici, Medic-Legist pe lângă Trib lifov, invitat 
telefonic de către D. Prim-Procuror de pe lângă trib. Ilfov, de a 
ne transporta în Str.... No.... şi de a examina cadavrul lui N 
astă-di .... ora.... transportindu-ne la sus disa adresă, — în urma 
depunerei jurămintului cerut de lege — procedând la examenul 
acesiui cadavru, am constatat următârele: 

Cadavrul se găsesce culcat în pat în posiţia decubitodorsală 
(pe spate), imbrăcat în cămașe și pantaloni de pânză ; el aparţine 
unui bărbat bine constituit și desvoltat. Căldura corpului e încă con- 
servală ; rigiditatea cadaverică nu este declarată; pe părţile declive 
se văd câte-va pete livide; putrefacţia nu este de loc începută. 
Pe suprafaţa corpului şi a membrelor nu există nici un semn de 
violenţă ca: răni, sgărieturi, echimose, etc. 

Din aspectul general al cadavrului, nu se vede că individul 
să fi suferit de vr'o b6lă care să ne explice causa, morţei. 

Conclusiuni:. 

1. Mârtea d-lui X.,.. e reală. 
2. Ea pâte data de 2-6 ore. 
3. Pe corp şi membre nu are nici un semn de violenţă care 

să ne explice mortea. 
4. Pentru a, cunsce adevărata causă a morţei, e necesar de 

a se face autopsia cadavrului. 

In cas că cadavrul e al unui individ necunoscut, 
„vom insista, asupra semnelor de identitate.
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Când mortea a venit în urma spânzurărei, îne- 
cărei, strangulărei, otrăvirei, vom insista asupra sem- 
„nelor caracteristice ale acestor feluri de morţi. 

In fine când mârtea e violentă şi produsă în urma 
vre-unor răni, se insistă asupra descrierilor lor Și r&s- 
pundem că mârtea a fost violentă, etc. 

  

Ridicarea cadavrului 

1. Definițiune 

2. Personele cari aă 

drept de a ne chema 

3. Starea generală a 
locului 

4. Starea vestmintelor 

(Rezumat) 

( Tidicarea cadavrului e operațiunea, care 
consistă în a examina un cadavru, cu 
scopul de a spune dacă mâriea e resul- 

4 tatul unei crime, sinucideri sati accident 
și prin urmare de a permite ridicarea 
lui de câtre autorități. 

Procurorul. Judecătorul, Comisarii de Po- 
liţie, Judecătorii de Pace, Primarii, etc., 
În virtutea art. 42 și 43 Proc. penală. 

Chemarea e verbală saii în scris. 
Cei ce retusă sunt pedepsiţi conform art, 

389, paragraful 11 C. P., cu o amendă de   U 10—150 lei, 

4. Arătarea locului. 
2. Arătarea condiţiunilor aerului ambiant, 
3. Facerea, unei schiţe topografice. 
4. Modul de închiderea! ușilor și ferestrelor, 
5. Modul de luminat al locului. 
6. Obiectele din jurul cadavrului. 
7. Presenţa armelor saii a altor obiecte ce 

aii servit la crimă. 
L 8. Diferite pete sai urme. 

Aspectul: vechi sat noui, etc. 
Rupturi, deschiate, închise, starea găurilor 

și a nasturilor. 
Incălțămintea : felul lor, vechi sai nout, 

| Conţinutul buzunarelor,  
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( 1. Aspectul general. 
2. Posiţiunea: cu faţa in jos, în sus, pe 

Jaturi, etc. 

3. Semne de identitate. 
Rigiditatea, Lividită- 
ţile, Putrefacţia. 

cap, faţă, gât, 

5. Semne de violenţă pe $ corp, membre 
l (în casdeluptă). 

6, Semnele vre-unei bâle locale saii ge- 

nerale. 

) 4. Semnele morței € 

t 
. | > 3 

6. Chestiunile la m | 1. Mortea este reală? 

L 

| 
l 

5. Sturea corpului 

SI 2, i ximativă 
Ivebue să respundem Care este data. ei aproxi aliv 2 

3. Există semnul vre-unei morţi violente ?, 

Se recomandă cea mai mare prudenţă: 
Deschideţi ochii, urechile şi închideți gura, 

adică: priviți, ascultați și nu vovbiți de 
cât la urmă. : 

7. Conduila expertului 

II. Autopsia Medico-Legală 
„lutopsia e torța Medicinei Legale, 

(FovEnE). 

După cum în clinică mai "nainte de a ne apropia, 
de bolnav avem nevoe de 6re-care preparaţiuni și cu- 
noștinţe preliminare pe care le complectăm prin alte 

studii, tot așa şi în Medicina Legală, e nevoe de a face 
ore-care studii preliminare, prin ajutorul cărora căpă- 
tăm cunoştinţele suficiente spre a ne putea apropia de 
cadavru ; ast-fel e nevoe de a studia indentitatea, mârtea, 
semnele ei, putrefacţia, mortea aparentă, agonia, etc. 
cunoştinţe pe care trebue să le avem tot-d” aunna mai 
nainte de a pune mâna pe cadavru. 

După cum în clinică trebue să avem un . bagoj 
suficient de cunoştinte preliminare, pentru a putea pune 
diagnosticul unei bole, tot așa şi noi în medicina legală 
suntem nevoiţi de a face acest studiii mai "nainte dea 
face o autopsie.
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După cum în clinică facem ascultaţii, percuție, etc. 
întrun cuvânt examenul bolnavului, tot așa facem și 

„noi în medicina legală, în cât putem dice că facem o 
clinică mortuară. 

Am putea dice că nu e nicio deosebire între exa- 
menul anatomic ce-l facem la un cadavru şi cel clinic 
de pe omul vii.: Ceva mai mult, am putea adăoga că 
primul trebue să fie moi complect pentru cuvântul că 
la examenul clinic poţi reveni la, acelaș cas de mai 
multe ori şi ceea ce ai trecut cu vederea ali, poţi reveni 
mâine printr'un alt examen, pe când la cel anatomie 

-totul sa isprăvit dintr'o singură, ședință şi o reparare 
e cu neputinţă. 

Vi sar părea, la început că o autopsie e un lucru 
forte uşor mai ales, vădendu-le adesea. practicându-se 
prin spitale. Cu tâte acestea lucrurile nu stati aşa. la 

„cere din contra o practică îndelungată şi cunostinţe 
suficiente pentru a o face. Nu e vorba aci numai de 
tăiat, lucru pe care îl vedeţi practicându-se chiar de 
servitorii de prin unele săli de autopsie, dar e vorba 
de un nenumârat număr de chestiuni variate şi adesea, 
neaşteptate care trehuesc resolvate. 

Cuvântul de autopsie vine de la grecește: gizcs= 
însuși şi op:e==a, vedea. Acestă etimologie nu ne explică 
îndestul scopul pe care îl urmărim într'o autopsie, nici 
difiniţiunea, pe care trebue să i-o dăm adi. Autopsia 
nu însemnâză numai a vedea prin sine însuşi, dar încă 
o mulţime de alte operaţiuni, cum de exemplu secţio- 
narea, scoterea organelor, cântărirea, măsurarea, etc. 
etc. şi de a găsi diferitele lesiuni care ati provocat mâr- 
tea. Definiţiunea pe care trebue să o dăm adi prin 
urmare nu mai corespunde cu etimologia sa. Autopsia 
e de 2 feluri: anatomo-patologică şi medico-legală. 
Deosebirea între una şi alta e destul de mare. Ast-fel: 

a) Autopsia anatomo-patologică se pote face în 
ori-ce timp, când vrei, și cine va, vrea din personalul 
medical al spitalului. Cea medico-legală nu se face. de.
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cât în baza unei invitaţiuni și în urma însărcinărei 
unui judecător, etc., în virtutea art. 42 şi 43 C. Penal 
şi 67 din C. Civil. 

V) Pe când autopsia anatomo-patologică, se face de 
ori și ce medic, care a, îngrijit un bolnav în spital sai 
în oraş și caută de a verifica numai organele care sunt 
în legătură directă cu bâla de care suferea și care a, 

„causat mortea, în autopsia medico-legală din contra, 
autopsia trebue să se facă numai de către medicul-legist 
şi.ea trebue să fie cât se pote de complectă. Examenul 

trebue făcut asupra tuturor organelor și complectat prin 
cercetări preliminare şi complimentare. 

c) Pe când in anatomia-patologică se respecteză sati 
nu, se examineză unele din părţile corpului ca, faţa, di- 
ferite orifici naturale, ca conductele auditive externe, 
stâncile, fosele nasale, organele genitale externe şi mai 

ales că nu se insistă sati nu are nici o importanţă exa- 
menul extern, din contra în autopsia medico-legală nu 
rămâne nimic ne cercetat și mai ales asupra exame- 
nului extern se pune un fârte mare preţ. 

d) Pe când în autopsia anatomo-patologică se face 
examenul numai al unor organe și se studiază lesiu- 
nile anatomo-patologice în detalii, din contra, în me- 
dicina-legală se studiază lesiunile în ansamblul lor, se 
studiază raportul diferitelor lesiuni între ele, punându-le 
în relaţiune cu împrejurările care ati causat mortea. 

e) Pe când autopsia, anatomo-patologică se pâte 
face şi :chiar se face cât mai repede după mârte,- 
din contra în medicina-legală trece de.multe ori 3—4 
dile, până când se face ancheta și instrucţia, așa în cât 

medicul-legist este chemat de multe ori prea târdii. 
Pe când din punctul de: vedere anatomo-patologic au- 
topsia practicată prea, târdii e prejudiţiabilă intereselor 
sciinţei și medicul pote a renunţa la ea, din contra, medi- 

cul-legist, de şi putrefacţia e inamicul săii cel mai mare, 
cu tote acestea trebue să o facă. 

[) Pe când în autopsia, anatomo-patalogică, medi-
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cul pote. urma, tot-d'auna. aceiaş technică, din contra, în 
medicina-legală medicul trebue a-şi modifica technica 
după, împrejurări. 

9) Pe când în anatomia-patologică nu se pune preţ 
de cât pe determinarea causelor medicale care a pro- 
vocat. mâriea şi nu se ţine socotelă de cele judiciare, 
de data morţei şi a stabilirei indentităţei, din contra 
după cum am vădut şi vom vedea, în medicin a-legală se 
ține cea mai mare socotelă. 

Din acestă deosebire ce există între aceste 2 feluri 
de autopsii, putem trage acum definiţiunea, autopsiei 
medico-legale. Prin autopsia. medico-legală se înţe- 
lege reunirea, tuturor constatărilor medico-judiciare, ne- 
cesitate de examenul unui cadavru și nu numai după cum 
sa crequt examenul principalelor organe ale lui; sati 
prin autopsie medico-legală se înţelege totalul împre- 
jurărilor care a concurat la aducerea. cadavrului într'o 
expertiză, precum şi faptul de a fi tăiat și supus deci 
investigaţiunilor medicului care v&dend, observând şi 
controlând, trebue să reconstitue şi tâte împrejurările 
morţii. 

Ori-cât am căuta de a da, autopsiei medico-legale 
independenţa ei, totuşi trebue a, mărturisi că ea, trebue 
să stea mai tot-d'auna alături cu cea, anatomo-patolo- 
gică care este pote şi mai comună, mai generală și mai 
bine cunoscută, de toţi. Afară de acesta nu se pote con- 
cepe o autopsie medico-legală fără, cunâşterea perfectă 

"a anatomiei-patologice şi care am pulea dice că consti- 
- tue mâna sa dreptă. , | 

In multe ţări din Europa, autopsia, medico-legală 
se face fără nici o regulă. | 

Dacă în autopsiile analomo-patologice pste ca me- 
dicul să nu se ţie după nisce vegule stabilite de mai 
nainte, în cele medico-legale însă se impune. De aceca 
vedem în unele state ca Germania precum . şi la noi, 
fixându-se anumite reguli, după cum o autopsie trebue 
să se facă. Ast-fel în «Monitorul Oficial» din Aprilie 1895
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sunt publicate Instrucţiunile Consiliului Sanitar Superior, 
in care se detaliază modul de a face o autopsie me- 
dico-legală. Conform acestui regulament, rapârtele me- 
dico-legale sunt înaintate de Judecători, Consiliului Sa- 
nitar Superior, care le controleză, şi le contra-semneză. 

Reproducem aci aceste Instrucţiuni: 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTOPSIILE MEDICO-LEGALE 

I, 

Disposiţiuni generale 

«it, 4. — Cercelarea rnedico-legală a unui cadavru uman 
(autopsia) trebue să fie făculă de doui medici, dintre cari unul 
trebue să, fie medicul legist al parchetului judeţului, iar cel-Palt 
va fi ales de procuror dintre medicii urbei cu apliludini speciale 
pentru asemenea lucrări (vedi art. 42 și 49 din codul de proce- 
dură criminală). Acești medici sunt numiți medici experți. 

«Int. 2. — In cas de impiedicare legală, medicii experţi pot 
” fi înlocuiţi cu alţii (cari asemenea trebue să presinte cunoscinţe 
de medicină legală), şi din cari cel puţin unul să fie in funcţiune 
publică. Numai în casuri excepţionale și numai în comunele ru- 
rale, autopsia, se va putea face de către an singur medic'în fune- 
țiune publică. | 

«Ar. 3. — Cercetarea, medico-legală a unui cadavru constă 
din următsrele condițiuni: 

1. Ridicarea cadavrului ; | 
2. Examenul exterior și anume: 

a) Al semnelor constatând identitatea ; 
V) Al semnelor morţei; 
c) Al orificiilor naturale. 

3. Descrierea diferitelor regiuni cu privire la lesiuni de 
violenţă sati alte stări patologice. 

"4. Examenul interior în ordinea următâre: 
a) Capul; 

W) Faţa; 

c) Gâtul; 

«) Toracele; 

e) Cavilatea abdominală; : 
5) Canalul vertebral. . 

„ivl. 4. — Ridicarea, cadavrului de pe locul unde sa găsit
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şi inspecţiunea exteridră se pâte face imediat de către un singur 
expert; autopsia însă, propriu disă, nu se pote face înainte de 
24 ore după :mârie. 

Art. 5. —- Medicul, care însoţesce pe magistrat la locul unde 
individul a murit, este dator să declare: dacă mârtea, este reală, 
de când dateză, și dacă sunt semne de morte violentă. El notâză 
locul unde s'a aflat cadavrul, posiţiunea lui, starea obiectelor 
d'imprejur şi starea vestmintelor cu care este îmbrăcat, 

Art. 6. — Dacă cadavrul este putrefiat, acâsta nu impiedică, 
cercetarea medico-legală. Ori-care ar fi gradul putrefacţiunei, se 
pâle descoperi data morţei individului, diferite lesiuni, contusiuni, 
fracturi, corpi străini, otrăvuri în organe, precum se pote deter-: 
mina identitatea, cadavrului prin măsurarea, 6selor, apreciarea, 
suturelor craniene, formei basinului, colârei părului, lipsei de 
veri-un membru, gravidităţei, etc. 

Când este vorba de o exhumaţiune, pentru descoperirea 
veri-unei crime, medicul experl se va pronunţa în favârea ci, ori- 
cât de veche ar fi data morţei. | 

In cas de exhumaţiune se va lua şi o cantitate de pământ 
d'imprejurul cadavrului pentru examinarea chimică. 

Art. 7. — Dacă medicul bănuesce mâriea violeniă, o declară 
procurorului, care va. ordona transportarea, imediată a cadavrului 
la locul apropiat pentru autopsie. (Cadavrul se va transporta cu 
precauţiune spre a nu î sguduil, pulendu-se aședa pe largă saii 
pe căruţă cu arcuri). 

Art. 8. — Pentru facerea, autopsici se va alege un loc spa- 
țios și bine luminat. Lumina dilei coste preferabilă luminei arlifi- 
ciale, afară de casuri urgente, cari nu suferă amânarea, ceea-ce 
se va menţiona, în raportul medico-legal. 

Art, 9. — In cas când cadavrul este îngheţat, se va pune 
întrun loc încăldit până la desgheţarea, lui suficientă, fără a se 
întrebuința apă caldă pentru acest scop. 

Art. 10. — Medicii experți chemaţi a face autopsia medico- 
legală vor avea, o cutie cu instrumente în bună stare, și anume : 
4—8 scalpele, dintre cari jumătate în formă dreptă şi jumătate în 
formă, curbă, 1 cuţit solid pentru cartilage, 1 costotom, 2 pinsete, 
2 cârlige duble, 2 perechi fârfeci, una mai solidă cu ramură bântă 
şi alta ascuţită, o sondă pentru scolerea urinei, un termometru 
medical, o pereche fârfeci pentru intestine, 3 sonde: una mai mare 
şi două mai mici, 1 fer&străii, 1 ciocan, o fârfecă pentru se, 6 
ace curbe de diterite mărimi, 1 cranometru, o panglică metrică, 
cu diviziuni în centimetri şi milimetri, o lupă, hârtie reactiv roșie 
și venătă, 2 borcane cu gât larg de câte 1 și 2 litri, bine astu- 
pate, pentru păstrarea organelor ce vor servi la examenul chi- 
mico-legal, alte borcane bine curăţite și bine astupate de câte



50—200 grame, cu gât larg, gâle saii pline cu alcool pentru păs- 
iravea de produse patologice. 

Pe lingă acesta este util ca medicii experţi să dispună de 
un microscop cu 2 obiective, mărind cel puţin de 500 ori, cu 
reactivele și uneltele necesare la prepararea pieselor. 

Laboratoriile existente de microscopie și bacteriologie insta- 
late la spitale sati la reședințe de judeţe vor putea fi întrebuin- 
țate și pentru examenele medico-legale. 

«iv, 41. — Medicii experți luând cunoscinţă prin adresa, 
magistratului de scopul misiunei lor, se presintă la ora și locul 
indicat pentru autopsie, unde depun, în faţa magistratului, jură- 
mentul prescris de lege și cer Gre-cari lămuriri prealabile despre 
antecedenlele, istoria bolei și împrejurările morţei, saii culege 
aceste informaţiuui după terminarea autopsiei. Medicul va mai 
putea cere ca judecălorul de instrucţie să dea un resumat din 
actele judiciare, stabilind pe cât se pote anamnesa sati resultatul 
instrucţiunei casului ; acesle informaţiuni vor fi trecute in ra- 
portul medico-legal, saii anexate pe lângă acel raport. Aceste 
formalilăţi îndeplinite se va procede la, autopsie. 

Ii. 

Cercetarea exteri6ră sau inspecțiunea cadavrului 

«int, 12. — Acestă cercetare privesce aspectul exterior al 
cadavrului, mai întâii în întregul săi şi apoi în diferitele regiuni 
în parte, anume: capul, gătul, toracele, abdomenul, părţile geni- 
tale externe, spatele, extremităţile. 

Ea stabilesce: 
1. Identitatea individuală (cu deosebire în casuri când cada- 

vrul este al unei persone necunoscute) ; 
2. Semnele morţei; 

3. Semnele de violenţă; şi 
4. Semnele unor lesiuni patologice. 
„Art. 13, — Spre a se stabili identitatea se va nota: etatea, 

sexul, lungimea corpului, colrea p6rului la, cap şi barbă, starea 
dinţilor, colorea ochilor, constiluţiunea și nutriţiunea, generală a 
corpului, semnele pe mâini și pe picidre, arătând starea, socială şi 
profesiunea individului (semnele profesionele), abnormităţile con- 
genitale sai dobendite ale membrelor, semnele congenitale (naevii 
materni) tatuajul, circumcisia, urmele veri-unei bâle vechi, nesi, 
ulcere, cicatrice, semnul de ventuze, lipitori, visicători, etc., colo- 
rațiunea. tengumentelor, starea, organelor genitale bărbătesci sai 
femeesci, semnele unei sarcine anterisre. 

dvi, 14. — Mortea reală se constată prin cianosă, pal6rea
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figurei și a tegumentului exterior, temperatura rectală scădută, 
petele cadaverice, întinderea, lor, locul ce ocupă, intensitatea co- 
lorei lor, făcându-se tot-d'odâtă incisiuni spre a nu fi confundate 
cu alte lesiuni traumatice, scurgerea de sânge de pe gură şi nas, 
rigiditatea cadaverică gradul și regiunea ce ocupă; semnele 
de putretacţiune, precum: reţea de colore roșie murdară, cores- 
pundend venelor superficiale, coloraţiunea verde a abdomenu- 
lui, etc. ” 

Art. 15. — Pentru a se stabili semnele de bâlă sati de vio- 
lenţă trebue cercetate tâte regiunile succesiv: capul, cianoza şi 
tumeficaţiunea figurei, echimoze pe conjuctive şi pe piele, făcân- 
du-se și incisiuni în tegumente; gâtul, apoi toracele, spatele, abdo- 
menul, părţile genitale externe și membrele. 

Tot cu deamănuntul trebue cercetate cavitățile și orificiile 
naturale : fosele nasale, cavitatea, bucală, anală,. vulvară, spre a 
se descoperi dacă există corpi străini şi spre a se observa starea. 
dinţilor, situaţiunea, limbei, erosiuni, plăgi sati alte alteraţiuni pe 
mucosa acestor cavităţi. : 

Art. 146. — Contuziunile, echimozele, erosiunile, plăgile, per- 
derile de substanţă şi fracturile cată să fie descrise cu cea mal 
mare atenţiune, întrebuinţând metrul sati compasul, descriindu-se 
aspectul, direcţiunea, forma marginilor, posiţiunea exactă în rapor- 
turile lor cu părţile vecine şi sănătose, Se vor" face incisiuni asu- 
pra presupuselor echimoze şi se va descrie dacă se află acolo 
sânge coagulat, infiltrat în ţesături şi care nu se pâte inlă- 
tura prin spălare cu apă; apoi, dacă aceste semne sunt limitate, 
colorea, și consistenţa, lor, raportul lor cu vasele, etc. Se 'va evita 
cu cea mai mare scrupulositate a se confunda lesiunile produse 
după morte, precum escoriaţiuni, erosiuni, extravazale causate 
prin frecarea unor părţi ale cadavrului, prin căderea lui, prin 
mușcături făcute de animale după mrte, prin lovituri de cor- 
puri tari, etc. 

MI. 

fiutopsia propriă gisă 

„Ant. 17. — Ca. regulă generală se va observa la facerea au- 
topsiei ca, organele să fie cât de'puţin mutilate şi lesiunile exa- 
minate fără ca aprecierea, lor ulterisră să devină imposibilă. In 
fie-care cas de autopsie medico-legală trebue descrise tole orga- 
nele în parte. 

Art. 48. — Dacă există pe cadavru lesiuni traumatice, precum 
plăgi sat pierderi de substanţă, aulopsia se va începe la acestă 
regiune. Plăgile nu vor fi, însă, sondate in cursul acestor cer-
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cetări de cil în casuri excepţionale; pot fi incisate și lărgite 
chiar spre a constata întinderea și profundimea lor, însă atunci 
acesta trebue notat în raportul medico-legal. Se va cerceta direc- 
țiunea, rănilor, organele și stratele cari ati fost pătrunse, adinci- 
mea plăgilor, cantitatea exudatului sanguin împrejurul lesiunilor 
şi în interiorul lor, intrebuințându-se pentru acesta scailpelul, 
pensa, sonda și compasul. Aceste cercetări făcule, se așâză tegu- 
mentele cercetate la locul lor şi se incepe lu autopsia proprii disă. 

Art. 19. — Autopsia va incepe cu deschiderea, celor 3 mari 
cavităţi : cefalică, toracică și abdominală. Când după sediul exte- 
rior al rănei se bănueşte că causa morţei residă intruna dintre 
aceste trei cavităţi, autopsia pâte începe de la deschiderea acestei 
cavități. 

nt. 20. — Se va avea. în vedere la deschiderea acestei cavi- 
tăță starea pereţilor lor, posiţiunea, respectivă a organelor con- 
ținute în acele cavilăţi: corpi străini, gaze, licuide, chiaguri san- 
guine, produse patologice, cantitataa, lor, având la îndemână, 
pentru m&surarea lor. vase apropiate. 

A) Craniul 

«iri. 21. — Cercelarea, acestei părţi implică ridicarea tegu- 
mentelor capului, ferestruirea craniului şi inspectarea, encefalului. 

„Art. 22. — Ridicarea tegumentelor se face prin o inci- 
siune ce plecă de la o apofiză mastoidă spre ceă-laltă, tre- 
cend prin mijlocul părţei superidre corivexe a, capului și prin 
deslipirea lor înainte şi înapoi. Dacă există veri-o plagă sau tu- 
moră pe acâstă linie, se vor ocoli. Deslipirea părţilor moi per- 
mite a se observa echimozele saii exudatele, cari po! exista în 
aceste tegumente saii pe craniii, pe sub periost, precum și frac- 
turile Oselor. Descrierea, stărei în care se găsesc tegumentele cra- 
niului este obligatorie, ori-care ar fi casul examinat. 

Art. 23. — Ridicarea calotei craniene se face prin fere- 
struire, nici-odată cu ciocanul, căci atunci fracturile produse de 
ciocan sar putea confunda cu altele făcute în timpul vieţei. 
Pentru acest &cop se inciseză mușchii temporali, se rade osul cu 
dosul. scalpelului sati cu un răd&tor special, spre a face loc pentru 
aplicaţiunea ferestr&ului. Acesta se aplică paralel unci linii care 
trece de-asupra pavilionului urechilor şi în mod egal pe tâtă cir- 
cumterinţa craniului, linie care se însemnsză prealabil pe periost 
cu cuţilul. Bolta depărtându-se se examinsză din noii suprafaţa 
externă în tote amănuntele ei, fie prin transparenţă, fie prin su- 
netul ce dă craniul, fie aplicându-se o materie colorantă, mijl6ce 
cari permit descoperirea, fisurilor de natură traumatică. Când se 
bâănnesce o morte prin hemoragie cerebrală, ferestruirea craniului
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se pote continua, și pe encefal, ridicându-se cu bolta craniului şi partea, convexă a cerebrului, căci pe asemenea suprafață de sec- ţiune se pâte constata; prezenţa, de extravasate intra și pericere- brale, precum și întinderea, lor, Membranele cerebrului și diferi- tele lor lesiuni se pot, însă, mai bine studia, prin primul din aceste două procedee, 
Art. 24. — Inspecţiunea encefalului se face prin spintecarea, sinusului vinos longitudinal, apoi incisându-se dura-mater'circular paralel și la nivelul osului ferestruit al craniului. După tăiarea procesului falciform se va ridica dura-mater şi se va examina și partea ei internă, punându-se prin acesta, în evidenţă şi encefalul. După acesta se va observa pe din afară şi se va nota conexiu- nile lui cu glandele lui Pachioni şi diferitele alteraţiuni, tumori și deviaţiuni de formă pe suprafaţa, sa. Se va scâte apoi organul din cranii, introducându-se întâi dou degete intre osul frontal și lobul frontal, apăsându-l în jos, incidend nervii și vasel6 lângă orificiile os6se de eșire, apoi cortul cerebelului dinăuntru spre pe- retele osos, în fine bulbul la unirea sa cu măduva spinărei, înfi- gend cuțitul cât se pote mai profund in canalul vertebral. 

inut ast-fel cu ambele măni, se pune pe masa de autopsie, se continuă examinarea basei craniului, intâiă în privinţa licui- 
dului conţinut, apoi a vaselor, a sinusurilor vinose, cel longitu- dinal şi cei transversali, a arterelor Şi: 6selor, 

Se rade cu dosul cuţitului şi apoi se ridică dura-mater care este tot-d'auna l6rte aderentă de osele bazei, spre a se descoperi dacă, există veri-o fisură a base! craniului. Cerebrul se observă pe totă suprafa ţa lui convexă, laterală și bazală, examinându-se, înainte de tâte starea arterelor și în deosebi aceea a silvienei și a 
basilarei, notând presența tu berculilor, emboliilor, trombozelor, 
ateromelor, anevrismelor, etc. 

Ari. 25, — Arachnoidea şi pia-mater vor fi observate în 
privința structurei, grosimei luciului, transparenţei licuidului con- ținut între lamelele lor, a exudatelor inflamatore, notând anume 
locul unde se găsesce exudatul, natura sa (emoragică, purulentă, 
etc.), cantitatea și colârea sa, starea în care se găsesc vasele 
meningelor, a aderenţei lor cu substanţa celebrală și a lesiu nilor 
traumatice, în cas de fractură a, craniului. , . 

Se deslipesce cu penza și cu degetul aceste membrane, pe cât este posibil, și apoi se cerceteză creerul. 
«Art, 26. — Cercetarea, creerului în diferitele sale substanţe şi regiuni se face prin incisiuni regulate și după unul din proce- 

deurile obicinuite la autopsia creerului, după ce sa notat regiu- 
nile prinse de ramoliţiune, de exudate sanguine sai purulente, 
de cicatrice sati de chiste ori de tumori, și după ce s'aii consta tat 
diferitele anomalii ale circumvoluţiunilor și sulcurilor cerebral.
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In tot casul trebue executate o serie de secțiuni sislematice 
orisontale, perpendiculare, oblice sat radiate, permiţend examenul 
emisferelor după regiuni, al ganglionilor mari (stratul oplic și 
corpul striat), al tuberculilor cuadrigemini, al protuberanţei, al 
cerebelului, al bulbului, al ventriculelor și al pânzei coroidiene. 
Se va stabili, apoi, cu indicaţiunea exactă a localisărilor, colârea 
subslanţei cenușie şi albe, ruperea vaselor, consistenţa şi structura, 
părţilor lezate, conţinutul ventriculelor şi starea, păreţilor. 

In casuri de alienaţie mintală se va cântări creerul și dife- 
"ritele sale părţi. 

După autopsia creerului se va deschide, în casuri speciale, 
și pornind de la baza craniului, bolta cavităţei orbitare și meatul 
auditiv intern. 

B) Gt.al, Toracele, Abdomenul. 

sint. 27. — O singură incisie pe linia mediană, atinge câte 
trele regiunile. Acestă, incisiune începe de la bărbie, descinde la, 
partea, superidră a. sternului, apoi la epigastru, trece la stinga 
ombilicului și atinge pubisul. Se mai face o a doua incisiune trans- 
versală care unesce marginea superioră și anleridră a ambelor 
6se iliace. Tegumentele ast-fel secţionate, în formă de cruce, sunt 
desfăcute de părţile subjacente pe partea laterală drâptă și stingă 
a toracelui. Se recomandă a se incepe deschiderea, cavităţilor 
cu cea abdominală în modul următor: Spre a deschide cavi- 
tatea abdominală se face un orificii la, partea superidră şi medie 
a abdomenului până în cavitatea. peritoneală, se observă dacă 
es gaze saii lichide. Se introduce în deschidătura facută mai 
întăiă unul, apoi două degele de la mâna stângă şi cu cuțitul, 
ținul cu mâna, dreplă, introdus între cele două degete, se prelun- 
geşte incisia până la pubis, paralel cu incisiunea, tegumentului 
exlerior. 

La acâstă deschidere a peritoneului trebue multă alenţiune 
pentru a nu se răni organele interne sai modifica, posițiunea, lor - 
respectivă și a se constata, dacă es gaze, sânge sai lichid. 

După acesta urmeză deslipirea tegumentelor toracice. Apu- 
când cu mâna stângă lamboul abdominal superior drept şi slrân- 
gând în sus, facem o secţiune lungă la partea peritoncală a 
acestui lambou de-a lungul marginei inferidre a câstelor, înce- 
pând de la, apendicele xifoid şi de aici deslipim tezumentele de 
coste până in regiunea axilară. In acelaş mod deslipim tegu- 
mentele de la partea stângă. Acestă deslipire a tegumentelor, dusă 
până în regiunea axilară, pune în evidenţă câstele, carlilagele şi 
sternul. 

Se cercetâză acum dacă există între mușchi cchimoze sati 
extravasate şi dacă nu există coste Iracturate. Se determină în-
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tinderea echimozelor, num&vul și locul c6stelor fracturate. Apoi se disecă pielea gâtului, împreună cu părţile moi, până la cartila- gele laringelui și corpul _tiroid, mergând de la linia mediană în afară și descoperind în urmă, şi vena jugulară externă, tăindu-se muschii la inserţiunea lor pe claviculă și stern. In casurile de morte prin strangulațiune sati spânzurare se mai face o secţiune semi-circulară în piele de-a-lungul marginci inforire, a maxilci inferidre, precum și de la, fosa jugulară de-a-lungul claviculelor şi se disâcă părţile moi ale gâtului sub formă de două lambouri mari, mergând de la drepta spre slânga. 
«Art, 28. — Spre a se ridica peretele anterior al ioracelui, se taie de sus în jos carlilagele, aprope de sinfisa lor cu costele, cu un cuţit solid, sati când carlilagele sunt osificate, chiar câstele în terţul lor anterior cu costotomul, începând în acest din urmă cas de jos și mergend până la arliculaţiunea sternoclaviculară. Se apucă, apoi, cu mâna stângă slernul la apendicele xifoid și introducând cuțitul între câste şi diafragmă, se taie tâte inserţiile cu diatragmul și mediastinul. - 
Ajungeni la prima costă se laie şi cartilagiul acesteia în afară de linia în care saii laiat cele-lalte coste şi apoi se înfige cuțitul în articulația sternoclaviculară, tăind acestă, articulaţie prin o secțiune de afară spre linia mediană. Apoi prin o mișcare de basculă tot peretele anterior al toracelui se depărleză, După acesta procedăm la examenul preliminar al organelor descoperite. 

a) Gânul 
Art. 29. — Cercetarea regiunei gâtului se face, în cas de asfixie prin violență, cu cea mai mare atențiune. După ce sa constatat din noii starea pielei și a țesutului subculanai, starea vaselor mari și a nervilor importanţi cari percurg acestă regiune, precum şi a diferiților muschi cervical anteriori, şi mai înainte de a se scâle laringele și plămânii se notâză echimoze între 

muschi și diversele extravasale, starea carotidelor, dacă sunt rupte saii nu și prin o secţiune longitudinală, dacă sunt rupturi 
în tunica internă. Laringele și trachea, se deschide prin o incisie 
longitudinală. se examineză conţinutul, starea mucâsei şi pereţii 
lui. Se comprimă în cursul acestei cercetări puţin plămânii spre 
a vedea dacă se ridică în laringe veri-un licuid, spumă, singe saii 
puroiti. 

b) Toracele 

dvi. 30. — Cavilatea toracică, fiind desvălilă, se examinâză 
mediastinul, se noteză dacă cavitățile pleurale conţin licuid, de 
ce natură este cel și care este cantitatea sa, care e posiţiunea
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respectivă a organelor toracice și dacă există veri-o modificare 
particulară in aspectul general al lor. Dacă la deschiderea tora- 
celui sa inlâmplat să se rănâscă veri-un vas mare, se pune ime- 
diat o legătură sati o pensă hemostatică spre a opri scurgerea 
sângelui şi rev&rsarea sa, în cavitatea pleurală. După acesta se 
examinâză ganglionii intra-toracici, glanda Timus şi starea vaselor 
mari, situate afară de pericard. . 

Art. 31. — Se deschide pericardul și se notâză presenţa, 
natura și cantitatea licuidului și starea cordului. Se determină 
suprafața pericardului, mărimea, plenitudinea și starea, păreţilor 
vaselor coronare; apoi starea fie-cărei regiuni se examinâză în 
parte în privinţa colorei și consistenţei. 

Art. 32. — Cercetarea pulmonilor în tote amănuntele lor 
cere ca ei să [ie deslipiţi. Acesta trebue să se facă cu multă aten- 
țiune spre a nu provoca rupturi saă strivii co ar putea fi luate 
drept lesiuni făcute în timpul vieţei. Dacă sunt aderenţe pleurale 
intinse și vechi, pulmonul nu trebue nici smuls, nici tăiatin acele 
locuri, dar deslipit cu scalpelul de pleura costală sait împreună 
cu acâsta. Ri 

C) Examenul organelor gâtului şi toracelui scâse din cadavru. 

«int. 33. — După acâstă cercetare preliminară a conţinu- 
tului cavităţei loracice se scote limba împreună cu organele gâtului 
şi ale toracelui în modul următor: 

Se face o secţiune penetrantă semicirculară de-a lungul şi 
în partea internă a marginei maxilarului inferior, deslipind prin 
acesta părţile moi cu limba de inserţiunile lor, apoi trămend limba, 
cu mâna stângă, prin deschidttura făcută se introduce cuțitul pe 
sub maxilar în cavitatea bucală, deslipind vălul palatin de palatul 
dur, apoi, prin o secţiunetraversală, pătrundând până la colâna, 
vertebrală, se deslipese amigdalele şi mucâsa retrofaringiană. 
Urmând tâioturile de sus în jos de-a lungul colânei vertebrale, se 
deslipesc părţile moi cu esofagul împreună. .și se complectăză desli- 
pirea organelor gâtului până la deschidătura superidră a tora- 
celui, ajutându-se cu mâna, stângă, care ţine și trage limba. Aci 
tăiem vasele mari (sub-claviculare) și urmăm cu de lipirea, orga- 
nelor toracice de vertebre, ridicând părţile deslipite cu mâna stângă, 

Ajungend la diafragm, tăiem cu cuțitul aorta și esofagul la. 
eșirea lor din diafragm şi punem organele scose pe o tavă. 

Ant, 34. — Aci examinăm înainte de tte faringele cu amig- 
dalele, intrăm apoi cu fârfecele bânte în esofag, lăind peretele 
stii posterior și notăm conţinutul și starea mucâsei. Apoi intrând 
prin lăietura. făcută, asupra diafragmului în aorta toracică, o 
tăiem de jos în sus și trecând prin arcul săii intrăm prin orificiul 
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aortic în ventriculul stâng. Notăm starea, aortei, lumenul, con- ținutul și părețţii, apoi starea orificiului și a valvulelor. 
După acâsta, întorcend organele așa în cât să ni se pre- sinte faţa lor antericră, intrăm în artera, pulmonară și de aici în ventricului drept, notând conţinutul acestui vas. 
Apoi apucăm cordul la vârful sâi și facem câte o secţiune longitudinală, penetrantă la stânga, interesind ventricolul şi atriul stâng și la drâpta spintecând ventriculul și atriul drept. Notăm starea, de dilataţiune sau de contractarea cavilăţilor, de atrotfie saii de hipertrofia muschiului; în cas dacă binuim o degenere- scenți a părelului, scotem o parle pentru examenul microscopic. Se examineză aspectul endocardului şi anume a valvulelor atrio- 

ventriculare, notăm semnele de inflamaţiune, de scleroză, vege- taţiunile, ulcerele, etc. 
Apoi, intrând prin secţiunea, făcută maj înainte în lărgime, tăiem cu costotomul osul hioid și cu forfeci limba și întorcând fâvfecile spre jos, tăiem trachea şi bronşiile până și ramificațiunile lor în interiorul pulmonilor. 

- Examinăm. starea, bronchiilor (corpi străini, injecţiunea, tumeficațiunea mucosei, secreţiuni patologice, sânge, etc.) 
„ri, 85. — Se observă din noi suprafața pulmonilor, no- tându-se presența, echimoselor, exudatelor inflamatâre r&mase ne- observate la prima inspecţiune, apoi se practică. secțiuni lungi, profunde, la părţile laterale ale pulmonilor. Expertul trebue să-și îndrepteze atenţiunea asupra conţinutului diferitelor regiuni ale pul- 

monului, dacă, ese aer, licuid sati veri-un exudat solid în interiorul vesiculelor pulmonare. | 
Trebue descris volumul, aspectul, colorea, consistenţa și conţinulul părţei lesate, precum şi starea bronchiilor şi vaselor mici din acestă regiune. In cas de lesiuni patologice sai dacă există bănuiala de embolie grăsosă, se vor scâte bucăţi pentru examenul microscopic. 
Art. 36. — Când există bănuiala, că mârtea este causată prin sufocaţiune și se descoperă substanţă lichidă sau solidă, cer- cetarea microscopică a acestei substanţe trebue să, se facă.: Colo- rațiunea, consistenţa, forma şi greutatea specifică a parenchi- mului pulmonar trebue cercetate cu atențiune, notându-se con- gestiunea, echimosele, anemia, presenţa tuberculelor, a focarelor 

emoragice, a infiamaţiunei, a produselor eteromorfe, întinderea și regiunile atinse și se va complecia, această cercetare prin obser- vaţiunea microscopică.
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d) Cavitatea abdominală 

Art. 37. — Examenul cavităţei abdominale şi al organelor 
conţinute în ea se face după o regulă fixă, pe care importanţa 
casului particular o pote modifica. 

In ori-ce cas cercetarea unuia din acele organe nu trebue 
să modifice raporturile patologice şi conexiunile celor-lalte organe. 
Este bine ca duodenul și conductele hepatice să fie examinate 
înaintea ficatului. 

lală ordinea ce trebue urmată, în cercetarea organelor intţra- 
abdominale : . 

1) Epiploonul; 2) Splina; 3) Rinichii și capsulele suprare- 
nale ; 4) Vesica urinară ; 5) Organele genitale (la bărbaţi), prostata, 
vesiculele seminale, testiculele, uretra (la femei), ovarele, uterul, 
trompele și vaginul; 6) Rectul; 7) Duodenul şi stomacul: 8) Con- 
ductul hepatic; 9) Ficatul ; 10) Pancreasul; 11 Mesenterul ; 12) In- 
testinele ; 13) Vasele mari de pe faţa antericră a colânei verte- 
brale, notându-se starea sângelui conținut. 

Art. 35. — Splina trebue examinată din punctul de vedere 
al mărimei (se cântăresce), al lăţimei, al lungimei, grosimei, mă- 
surându-se (fără a se apăsa) cu melrul. Apoi se fac incisiuni în 
lung, în lat, în profundime, spre a se descoperi conţinutul în 
sânge, colorarea și consistenţa, precum și părţile alterate, starea 
sângelui şi a capsulei. 

Art. 39, — Prin o secţiune verticală a, peritoneului indă- 
rătul colonului ascendent și descendent, se pun în evidenţă ri- 
nichii ; deslipind de capsula, gresâsă și tăind arterele si vinele, 
rinichiul se scole incet prin o tracţiune de sus în jos și fără a 
rupe ureterele. Se examineză volumul și forma organului, se face 
o secțiune longitudinală pe marginea, convexă a, organului până 
la basinet, secţiune, care-l divide în două părți egale ; apoi se 
deslipesce capsula fibrosă a rinichilor și se notâză gradul de ade- 
renţă și starea suprafeţei, dacă, există injecţiuni, inegalităţi, re- 
tracţiuni, granulaţiuni, chiste, etc. Suprafeţele de secţiune spălate 
sunt observate în ambele lor substanţe, corticală și mădulară, în 
vase și parenchim. Se descrie alteraţiunile găsite. Cercetarea mi- 
croscopică va arăta felul lesiunei renale. 

„ir. 40. — Organele din basin, vesică, rectul și aparatul. 
genial intern, vor. fi tăiate, păstrându-se însă conexiunile lor. Se - 
deschide vesica la partea sa anteridră după ce s'a despărţit de 
simfisă și se observă, conţinutul şi suprafeţele interne şi externe. 

Deschiderea, vaginei se face înaintea uterului. Acesta trebue 
examinată cu alenţiune în ceea-ce privesce volumul şi cavitatea 
ei (și a colului ei, vasele vinâse şi limfatice interne, parenchima- 
tose şi externe). La, femeile gravide sati după facere, saii la care
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este bănuială de avort, se desarliculeză, simfisa pubicnă şi se ri- 
dică de-odată uterul, ovarele, vesica, vagiha şi extremitatea in- 
feridră a rectului, introducendu-se cuțitul între inserţiunile cari 
legă aceste organe cu pereţii basinului. Este preferabil a se scâle 
organele genitale cu vulva şi anus, separându-se aceste părți de 
pielea vecină prin secţiuni, ce corespund cu secţiunile făcute în 
interiorul basinului pentru deslipirea organetor genitale interne. 
In acest cas, secţiunile vor incepe cu orificiile externe, tăindu-se 
cu forfecile prin secţiuni longitudinale şi anleriore vesica, apoi 
vulva, vagina și ulterul și indărăL rectul. 

In cas de avort sai după facere, se va examina vulva cu 
mare atenţiune și porţiunea vaginală a uterului spre a se con- 
stata dacă nu există, rupturi și semne de avort provocat. Se va 
determina dimensiunea și capacitatea uterului, grosimea păre- 
ților săi, se va descrie starea muceselor și locul inserţiunei pla- 
ceniei, se vor face secțiuni profunde, pornind de la partea postero- 
laterală şi peritontlă a uterului pentru a descoperi puroi în in- 
teriorul vaselor uterine; se vor examina trompele și ovarele 
amintindu-se unde şi în ce stare se Săsesce corpul galben. 

! dt, 41. — Stomacul și duodenul sunt examinate întâi pe 
din afară, notându-se coloraţiunea, starea suprafeței vaselor și 
apoi se aplică la partea iniţială și la cea terminantă câte o le- 
gătură saii o pensă hemostatică de Pâan, închidend bine canalul. 
Acest procedeii trebue aplicat înaintea sesterci viscerelor toracice. 

După acesta stomacul este deschis între mica și marea, sa 
curbură și se observă conţinutul, natura lui, coloraţiunea, mirosul 
și canlitateu sa, starea, mucosti, a orificiilor cardiac și piloric, a 
canalului hepatic, se deschide duodenul pe latura, sa, se observa 
starea mucâsei (coloraţiune, injecţiune, grosime, aspectul neted 
sai inegal, mucosităţi, echimoze, erosiuni, ulceraţiuni) și a cana- 
lului coledoc, şi apoi sunt scose din cavitate spre a fi din noii 
examinate. 

"Art. 42. — Ficatul examinat pe faţa sa extoridră se va scole 
alară. Se.va cânlări şi făcându-se în parenchimul s&ă secţiuni 
netede și longitudinale, se va constata desemnul suprafeței sec- 
țiunei, slarea sângelui şi diferitele sale alteraţiuni, întinderea și 
profundimea, lor. . 

«irt. 43. — Intestinele subțiri și grâse se examinâză din afară 
în diferitele lor părţi. bacă nu se bănuosce veri o bolă intestinală, 
esle de prisos a le scâte din cavitatea, abdominală ; ci aci se vor 
face incisiuni în diferite puncte, cu deosobire pe lângă valvula 
ileo-cecală, spintecâna cu incepere de aci tot canalul intestinal. Se 
va nota starea plăcilor lui Peyer, a foliculelor isolate, a vilosilă- 
ților. şi îndoiturilor mucâsel. 

Dacă este nevoie a se scâle, se taie inserţiunea lui cu me-
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senterul ; pachetul întreg se va destășura și se va deschide în tâtă 
întinderea lui, notându-se cantitatea și întinderea lui. Menţionarea 
stărei ganglionilor mesenterici și a apendicelui vermicular nu vor 
fi negligiate in acestă cercetare. 

„Int. 44. — Cercetarea organelor genitale externe la bărbaţi 
este indispensabilă. Se taie uretra, se constată starea mucâsei, 
presenţa, striclurilor, apoi serotul și testiculele. 

Procedeu în cas de otrăvire 

Ari. 45 — In cas de intoxicaţiune, stomacul şi duodenul, 
sediul ordinar al lesiunilor de origine otrăvităre, vor fi scose în 
starea, legată şi puse într'un borcan, unde apoi se va deschide sto- 
macul în partea anterioră intre curbura mare și mică. In acest 
cas examinăm conţinutul, mucâsa și peretele organului fără a le 
spăla. a 

Borcanul, conţintnd ast-fel stomacul și conţinutul săi, va fi 
sigilai și ermeticesce închis, de preferinţă cu un dop de sticlă. Exa- 
menul conţinutului stomacului și a duodenului se va face din punctul 
de “vedere âl cantilăţei, al colârei, al composițiunci şi al mirosului. 
În casuri unde nu există bănuială de intoxicație se va spăla mu- 
cosa, şi se va examina din tâte privinţele, notându-se grosimea şi 
aspectul, precum și coldrea, în tote regiunile ei. Starea vaselor și 
a sângelui trebue minuţios examinată, dacă, el este descompus 
prin acţiune chimică sati prin putrefacţiune, dacă este prâspăt sai 
vechiii, dacă, este licuid sati coagulat. Injecţiunile mucâsci, erosiu- 
nile, ulceraţiunile, perforațiunile, gangrena, oedemul, tumelacţiunea 
glandelor submucâse, ramolismentul, leziuni cari aparţin otrăvi- 
rilor, cată să fie notale cu multă alenţiune, inlăturându-se ori-ce 
confusiune între aceste lesiuni produse în timpul vieţei cu acelea, . 
causate sub influenţa putrefacţiunei şi a sucului gastric. 

«Art. 46. — In vasul în care sa pus stomacul, duodenul şi 
conţinutul lor se va pune și esofagul legat și lăiat aprope de gât 
şi parle din intestinul jejunal, dacă se va crede de cuviinţă. 

Art, 47. — Intr'un alt vas de sticlă etichetat se va pune sânge, 
bucăţi de ficat, rinichi, splină şi pancreas. | 

Ant. 48. — Urina' se va, pune într'o sliclă și în cas de bănu- 
ială de otrăvire cu oxid de carbon, sânge într'o altă sticlă spre a 
fi supusă unui examen ulterior chimic și spectro-scopic.' Porţiuni 
din stomac se vor păstra pentru o cercetare microscopică. 

«Art 49. — Vasele conţinend aceste organe astupate bine, 
purlând fie-care o însemnare şi sigilate cu sigiliul medicului saii 
al parchetului, se vor trimite magistratului instructor.
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C) Colâna vertebrală și măduva spinală 

Art. 50. — Starea colânei vertebrale se va examina în tote 
casurile; iar examenul canalului vertebral se va. face când există 
Gre-cari indicii ale unei lesiuni a măduvei spinale, sai când nu 
se va, găsi în altă parte o lesiune care să explice causa morței. 
Acest examen se lasă la sfârșitul autopsiei, după ce organele în- 
tratoracice şi intra-abdominale ai fost extrase din cadavru. Acestă 
cavitate se pote deschide, fie din partea anteridră, fie din partea 
posterioră. Când se deschide din partea posterioră se aș6gă ca- 
davrul cu faţa, în jos pe masa de autopsie, se face o incisiune lon- 
gitudinală pe apofisele spinale, se ridică tegumentele în drepta și 
in stânga, impreună cu muschii din guliera costo-vertebrală și se 

" aplică rachiotomul sati ferestrăul dublu, depărtându-se încet lame- 

N 

lele laterale ale vertebrelor, împreună cu apofisele. 
Deschiderea canalului vertebral pe d'inainte este preferabil, 

în. casul când voim să studiăm și ganglionii intervertebrali și legă- 
turile măduvei cu rădăcinile nervose. Se aș6lă cadavrul pe spate, 
se înduoesce colâna vertebrală pe cit se pote, punendu-se un corp 
gros sub regiunea lombară, și după. ce s'a curăţit cu totul tot ce 
se mal găsosce in torace şi abdomen, se taiă costele cu costotomul 
9—10 centimetri departe de colâna vertebrală și se ferestruesce 
sai se ridică cu dalta, partea anteridră a vertebrelor, paralel cu 
axul corpului, se ridică diferitele fragmente succesiv și observând 
ca meningele să nu fie atinse, se termină deschiderea, acestei cavi- 
tăţi. In timpul deschiderei vom observa și starea 6selor colnei 
vertebrale. - 

«int. 51. — Cavilatea o dată deschisă se observă dacă nu 
conţine sânge saii alt licuid, apoi se taiă dura-mater de-a-lungul 
col6nei verlebrale de sus în jos. Se pipăie măduva desvălilă din 
diferitele ei regiuni spre a se constata, gradul de resistenţă, notân- 
du-se aspectul, coloraţiunea și structura ei. Dividend atunci rădă- 
cinile nervose se ridică măduva, apucându-se de la extremitalea 
ei inleridră și lăindu-se succesiv l6te aderenţele, se desface intrâgă 
la orificiul occipito-vertebral. (Să nu se facă tracţiuni şi presiuni 
asupra, măduvei spre a nu lăsa urme ce sar putea confunda cu 
alte lesiuni produse în timpul vieţei). Se fac atunci secţiuni trans- 
versale cu un scalpel subţire și ascuţit, se stabilesce structura m&- 
duvei, atât în partea, albă, cât și în cea cenușie (cordâne şi corâne). 
După acestă examinare se ridică şi întrega dura-mater spre a. se 
vedea. dacă există, lesiuni, emoragii în vertebre sai în discurile 
intervertebrale.
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Autopsia embrionului, foetusului şi a noului născut 

„iet. 32. — Autopsia la, copiii noui născuţi diferă, mai cu sâmă 
din punctul de vedere al cestiunilor ce %şi pune expertul în casuri 
de infanticid saii de avort și care coprind următârele : 

a) Delerminarea, etăţei copilului şi a desvoltărei corpului 
săi, şi 

b) Constalarea, imprejurărei dacă a respirat sai a trăit, 
Trebue, dar, notat lungimea şi greutatea corpului, starea 

tegumentului exterior, a cordonului ombilical, a părului, mărimea 

fontanelelor, diametrele : longitudinal, transversal și diagonal ale 
capului, constituţia, ochilor, (membrana pupilară), a cartilagiului, 
nasului și a pavilionului urechilor (despărţirea, cloazonarea), alveo- 
lelor la cei opt dinţi anteriori inferiori, diametrul umerilor și al 
şoldurilor, la băcţi starea și locul testiculelor, la fete starea păr- 
ţilor genitale externe. , | 

„if. 53. — Intinderea, punctului de osificare a apofisei infe- 
riore a femurului trebue tot-d'auna observată. 

Pentru acesta, îndoindu-se articulaţiunea genuchiului. se 
deschide prin o incisiune transversală aplicată sub rotulă. Apoi 
apucându-se extremitatea inferidră a femurului cu mâna stângă. 
se face cu un scalpel secţiunea transversală în cartilagiul extre- 
milăţei subţiri și succesive până când ajunge la cel mai mare 
diametru al punctului de osificaţiune, a cărui mărime se măsoră 
și se notâză. | 

sirt. 54, — Dacă din aceste cercetări resullă că copilul n'a 
fost viabil, adică. s'a, născut inainte de 180 qile a vieţei intraute- 
rine, autopsia devine de prisos, afară numai de o expresă cerere 
a magistratului instructor. 

Art. 55. Pentru a stabili dacă noul născul a respirat şi a 
trăit, se cere următorele observaţiuni: după. deschiderea cavităţei 
abdominale, care trebue să precedă pe aceea a toracelui şi a cra- 
niului, se determină posiţiunea, 'diafragmului în raport cu costele 
corăspundătore, şi, mai nainte de a se deschide organele abdomi- 
nale, se deschide și cavitatea toracică. Acesta, se face după ce 
sa preparat regiunea laringelui și sa legat trachea aprope de 
stern. ! 

„ir. 56, Deschiderea toracelui se face prin două incisiuni 
paralele, cari încep de la terţul extern al claviculelor şi ajung la 
apofisele iliace superidre și externe, după care urmâză şi tăiarea 
claviculelor şi a costelor în același nivel cu incisiunea tegumen- 
telor, formându-se ast-fel un lamboii care se pâte ridica şi aședa 
pe extremităţile inferidre. In modul acesta tâte organele intrato- 

„ racice sunt împreună descoperite şi permit expertului constatarea
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și descrierea posiţiunei pulmonilor, desvoltărei, coloraţiunei și ra- 
portului lor cu cele-t'alte organe, cordul, vasele şi glanda limus. 

Art. 57. Se deschide pericardul şi se observă cordul și ca- * 
raclerele sale externe. Apoi, după procedeul arătat în art. 34, se 
deschide fie-care cavitate în parte şi se constată sângele conţinut, 
starea endocardului și diferitele sale orificii. 

Ark. 38. Laringele se deschide d'asupra, legăturei puse și se 
constală starea, mucâsei, coloraţiunea şi licuidul conţinut. Se taie 
trachea transversal și se scote afară din torace, impreună cu tote 
organele conţinute în acestă cavitate. Se pune ast-fel tote orga- 
nele intrun vas spaţios şi cu deschiderea largă, plin pe jumătate 
cu apă curată, la temperatura ordinară, şi se observă dacă, plu- 
tesc. Același lucru se va face numai cu plămânii, separați de cord 
și de timus. Se vor face secţiuni în ambii plămâni, pentru a se 
constata crepilaţiunea, calilatea și cantitatea sângelui care se 
scurge de pe suprafaţa secţiunei. Asemenea secţiuni se vor face 
și sub apă spre a constata dacă se ridică bule de aer. 

Se divid plămânii în lobule și fragmente și se pun în vasul 
cu apă spre a se constata dacă ele plutesc. 

„Ari. 59, Se deschide şi se examineză faringele și cavitatea 
bucală. 

Ark. 60. Cercetarea presenţei aerului se va. complecta prin 
examenul microscopic, care va dovedi dacă vori-un produs pato- 
logic (hepatisaţiune, degencrescenţă, mucositate, meconiiă, tocare 
apoplectice) a fost cauza nepătrunderei aerului în plămâni. 

Ant. 61. Acestă cercetare, în cazuri când plămânii nu se 
pun sub ochii expertului, se pâte inlocui prin docimasia auricu- 
lară și prin cea. gastro-intestinală ; în acest caz se va examina 
casa timpanului saii dacă stomacul sati intestinele plulesc în apă. 

„Art. 62. Mai înainte de a procede la inchiderea cadavrului, 
expertul este dator să noteze, afară de stările patologice spon- 
tanee saii iraumntice și diferitele anomalii congenitale, vasculare, 
splanchnice, cerebro-spinale și ale extremităților. 

Inchiderea cadavrului 

Art. 63. Cadavrul, după autopsia făcută, și după ce tote or- 
ganele, cu excepţiunea celor necesare, pentru un examen ulterior, 
vor fi puse la loc, se va reînchide prin cusătură, în prezenţa 
medicului. 

7 Redacţiunea raportului medico-legal 

Art. 64. Un raport medico-legal se compune din trei părți 
principale : 

1. Protocolul saii preambulul ;
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2. Descripţiunea faplelor, și 
3. Conclusiunile, comemorativele sati istoricul şi în unele ca- 

suri discuţiunea faptelor. 
Art. 65. In protocolul saii preambulul raportului trebue men- 

ționalte calităţile și titlurile magistratului însărcinat cu casul, data 
chemărei, data, facerei autopsiei, locul și ora autopsiei, prestarea 
juvrămentului și obiectul expertisei, 

«Iri. 66. Deseripţiunea faptelor, care coprinde partea lechnică 
și sciinţifică a raportului irebue redactată într'un mod clar, cu 
regulă și în termeni cât se pote de inteligibilă chiar persânelor 
străine arlei. Termenii sciinţifici vor fi explicați prin termeni vul- 
gari, pe cât se pâte, şi puși în parentesă. Constatările descrise 
trebue să corespundă cu cele observate, înlăturându-se termenii 
generici, cari de multe ori sunt ră interpretați. 

Ast-fel termenii: slare normală, inflamaţia, congestia, ane- 
mia, sunt simple aprecieri, cari trebue depărtaţi şi înlocuiţi prin 
caracterel6 constatate: colorațiunea, structura, resistența, elc., a 
organului. Se pot insă aJăoga în parenlesă acești termeni după 
descripţiunea, amănunţită a lesiunilor constatate, 

Azi. 67. Cele două părţi ale descripţiunei faptului, inspec- 
țiunea exteridră și autopsia, vor forma, două capitole separate sub 
literile A și B. Cifrele 1, II și III, ete., se vor pune în capul des- 
cripțiunei diferitelor regiuni sati cavilăţi, după ordinul urmat în 
examinarea, și deschiderea acestor regiuni și cavităţi, Fie-care 
capitol va fi subdivisat în litere a, b, c, etc., sub cari se va de- 
scrie fie-care organ în parte. Acâstă subdivisiune se aplică cu 
deosebire la cele 3 mari cavităţi: craniană, toracică şi abdominală. 

«irt. 68. După descripţiunea faptelor se narâză de expert tot 
ceea ce u aflat fie prin întrebări directe călre personele din fami- 

"lia mortului, fie indirect din dosarul instrucţiunei, despre impre- 
jurările cari ati precedat mârtea, despre simplomele manifestate 
înaintea, morţei şi despre timpul cât a trecut de la accident până 
la morte. 

«imi. 69. In casuri dificile, şi dacă opiniuni ai fost deja emise 
asupra casului de alt expert, experţii pot în raportul lor discuta, 
faptele, aprecia avisurile date și argumenta asupra lor. 

„+rt. 70. Conclusiunea trebue să fie contormă faptelor obser- 
vate. Ea trebue să conţină indicaţiunea precisă a lesiunei consta- 
tată, raportul între lesiunea aflată, şi morle, precum și deelara- 
țiunea dacă acâzla a fost naturală şi violentă, adică, consecinţa 
fatală, a. unei violenţe, sati dacă mârtea este resultatul unei com- plicaţiuni de violenţă și de b6lĂ, și în acest cas, care este raportul 
între bâlă și violenţă. In casurile unde medicul expert n'a raușşit 
să ajungă la, o convingere deplină, se va mărgini a admite pro-
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babilitatea sai posibilitatea originei, valorei și consecinţelor le- 
siunei găsile. 

Avt. 71. Indată după autopsie şi înainte de a se redacta în 
tote regulele lui raportul medico-legal, experţii po! declara în 
scris, în faţa, magistratului presinte, care este causa morţei. 

Art. 72. Când magistralul, în adresa sa către expert, pune 
ore-cari întrebări speciale asupra casului și asupra imprejurărilor 
morțci, expertul este ţinut a r&spunde după conclusiunile la fie- 
care din ele, arătiindu-le cu cifrele: 1, 2, 3, etc., saii să arate 

peniru ce nu pote r&spunde la anumite întrebări. 
Art. 73. Când nu se constată o morte violentă, expertul tre- 

bue să indice cauza de care a sucombat individul, fără a se măr- 

gini la menţionarea cuvântului amârte naturală», ci a arăta lesiunea 
anatomo-palologică de care a murit, în tâte amănuntele ei. 

Art. 74. Când expertul nu pote descoperi cauza, fie de mârte 
violentă, fie de morte naturală, el va declara acâsta, în raportul 
sâui, motivând, prin probe, și pote să'și rezerve conclusiunea până 
după terminarea, examenului microscopic sai chimic. 

Art. 75. Medicii experţi vor preda raportul medico-legal 
magistratului care a, ordonat obducţia, cel mai târdiă în termen 
de 5 dile de la facerea autopsici, afară de casuri unde cercetări 
microscopice vor motiva un termen mai lung, care nu pâte trece 
de 10 dile. 

Aceste instrucțiuni, elaborate de Consiliul Sanilar Supe- 
rior, sai aprobat de D. ministru de interne la 15 Aprilie 1895. 

Director-general, Dr. |. Felix. 

Precauţiuni şi reguli ce privesc o autopsie 
Medico-Legală 

Mai "nainte ca cine-va să începă o autopsie, trebue 
a lua ore-cari precauţiuni precum şi de a. păstra nisce 
anumite regule. 

Aceste precauţiuni și reguli sunt: 
1. Fie-care aţi audit de numerâse accidente la 

cari autopsiile pot da nascere şi din care un număr 
destul de mare ai fost urmate chiar de mârte. Dacă 
acest lucru se observă într'adevăr destul de des în au- 
topsiile anatomo-patologice, din fericire ele sunt fârte 
rari în cele medico-legale. E natural ca în primul 
cas autopsiile făcute asupra individilor morţi în urma
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diferitelor bâle infecţi6se şi contagidse şi numărul acci- 
dentelor să fie mai mare de cât în al doilea, unde avem 
a face cu individi care ati murit în plină sănătate în 
urma unor morţi violente cum, de ex., un strangulat, 
spânzurat, împușcat, etc. Lucru este așa de adevărat, 
în cât în timpul studiilor nâstre numai în cursul unui 
an, am avut 3 accidente în urma autopsiilor anatomo- 
patologice din Institutul Prof. Virchow ; pe când în timp 
de 7 ani în Institutul medico-legal din Bucuresci unde 
am făcut sute de autopsii, nu am avut nici un accident. 

Deşi rari aceste accidente, cu tâte acestea, pot 
avea loc. Ele depind nu numai de înţepătură sati tăe- 
tură, ci şi de constituţia individuală. O personă ce lu- 
creză, pentru prima, ră sai care a fiicul, puţine autopsii 
pâte căpăta un accident mult mai repede ca o alta, care 
lucrâză, mai adesea cu cadavre. 

Precauţiunile ce trebuie a le lua în asemenea 
casuri sunt: | 

1. Inainte de a face autopsia trebue să ne exa- 
minăm mâinele, pentru a, nu avea vro rană, mai ales 
când Dănuim că individul a murit în urma, unci boli 
infecţiose. Câte-o-dată înţepăturile sunt așa de mici în 
cât trec neobservate și pentru a le găsi nu avem de 
cât a ne spăla cu puţin oţet pe mâini, în urma, căruia 
usturimea ne va. atrage atenţiunea, 

Dacă în timpul autopsiei ne-am tăiat sati înțepat, 
ne vom spăla bine cu apă şi săpun, vom stârce bine 
rana, putem da şi cu puţin alcool şi în urmă o acoperim 
cu colodiu. Nu ne este permis de a, ne spăla în timpul 
autopsiei cu vro substanță. antiseptică, cum de exemplu 
sublimat, după cum fac mulţi medici, mai ales când v& 
aflaţi în casuri de otrăvire. 

Ast-fel sa, întâmplat de curând în provincie, unde 
întrun cas de bănuială de otrăvire, medicul, după au- 
topsie, sa spălat pe mâini cu sublimat ŞI în urmă, pentru 
că cadavrul trebuia transportat întrun alt oraş, a aruncat 
și peste el sublimat. Organele luate la început de medic
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au fost trimise la Institutul nostru pentru a li se face 
analisa, care a fost negativă. Consiliul sanitar dispune 
de a se face din noi o contra-expertiză, și de data 
acesta desgropându-se cadavrul se ia din organe și se 
trimite la laşi spre analisă. Aci se constată o canti- 
tate fârte mare de mercur. Faţă de aceste resultate 
deosebite ale analiselor, și fiind în joc prestigiul Institutu- 
lui nostru, Prof. Minovici în urma anchetei ce a făcut, 
sa constatat, după cum a mărturisit și medicul care 
făcuse autopsia, că, a turnat sublimat peste cadavru. 

2. Nu lucraţi nici-o-dată cu mânuși, mai ales când 
nu sunteţi deprinşi. Din causă că mânușşile de cauciuc 
sunt largi și rar se potrivesce bine pe mână, iar pe de 
altă parte când sunt prea mici ne strâng degetele, fac 
ca, în primul cas alât degetele cât și vârful degetelor 
mănușei să fie tăete mai ușor, iar în al doilea, să nu simţim 
când ne-am tăiat așa în cât tocmai la sfârşitul autop- 
siei, după ce am stat vr'o 2 cesuri cu mâna în cadavru 
observăm, că ne-am rănit. | 

Afară de acâsta trebue să fie cine-va fârte cu- 
noscător al lesiunilor anatomo-patologice pentru aşi 
pulea da sâma de consistenţa și palparea, diferitelor 
organe cu mâna înmânuşată. Cu greii vom constata, cu 
mânușa gradul de friabilitate a plămânului, ficatului, 
ete. mai ales când lesiunea, patologică e la inceputul ci. 

De aceea se recomandă de a lucra mai bine cu 
mâna -g6lă, iar pentru a o pune la adăpostul unei in- 
fecţii, o ungem cu vaselină. Ungerea cu un corp grasmai 
are avantajul că diferite licide din cadavru depuse pe 
mână vor dispare mai repede când o vom introduce 
în apă. | 

3. Nu veţi r&sfrânge nici o dată mânica cămășei 
până la cot, după cum se obicinuesce în multe părţi. 
Vom căuta de a expune infecţiei o suprafață cât se 
pote de mică, iar nu tot antebraţul. Regiunea acope- 
rită cu peri a antebraţului şi care nu e așa ușor de
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spălat, va permite cu ușurință întrarea diferiților mi- 
crobi prin rădăcina lor. 

- 4. Nu lucraţi nici-o-dată în hainele cu cari staţi 
t6lă. diua îmbrăcaţi, sai după cum fac unii, 'și scot 
haina, 'și resfrâng mâneca, cămășei şi e gata de autop- 
sie. Veţi căuta tot-d'auna, a avea o bluză lungă de dril, 
albă, pentru a se putea vedea mai curend murdăria de 
pe ca. Nu faceţi după cum se obicinuesce în unele centre 
mari din străinătate şi după cum am avut ocasia să 
vedem, bluza din muşama neagră, care din causa depu- 
nerci sângelui pe ele, nu se pote observa. bine și afară 
de acesta nu pot fi bine spălate. De sigur aceste costume 
sunt făcute din spirit de economie. Sângele şi diterite 
alte licuide cadaverice ce imbibă cu timpul aceste bluze 
fac adesea, după cum -am constatat, ca persânele îm- 
brăcate cu ele să răspândescă un miros mai respingător 
ca însuşi cadavrul. Mânica bluzei să nu o restrângeţi ; 
ea va fi legată în dreptul închieturei pumnului. Peste 
care veţi adăoga o altă mânică impermeabilă făcută 
din pânză galbenă Biliroth şi care va apăra mâ- 

„nica bluzci de dril, precum și cămașa sai hainele de 
dedesubt de a se imbiba cu, zemur.. . din cadavre. 

„Aceste manșete pot fi spălate uşor după fie-care autopsie 
şi vă pot servi un timp îndelungat. Intrebuinţarea lor 
în Institutul nostru ne-a dat fârte bune resultate. Aceste 
manșete aii la extremitatea închieturei pumnului un 
şiret de gumă elastică care se strânge îndestul pentru a 
nu lăsa să pătrundă apă şi resturi din cadavre, iar 
către. capătul lor superior se. găseşte câte un şiret, 
prin ajutorul cărora le legăm în dreptul braţuiui. Pe 
lângă acesta veţi adăoga înainte un ŞOrţ de asemenea, 
alb. Aţi putea, pentru economie de a-l face și din pânză 
Bilroth; iar în cap veţi purta vr:o căciulă, pălărie sai 
beretă, după cum vă veţi afla întrun seson de iarnă, 
vară, afară, sati înăuntrul unui local. Dacă autopsia prin 
felul ei e operaţiunea cea, mai murdară. care există, nu 
căutaţi ca prin îmbrăcămintea D-vostre să o faceţi şi
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mai urâtă. Din contră v& recomandăm, că dacă în viața 
D-vestră nu aţi fost mai curaţi îmbrăcaţi, să fiţi cu 
acestă ocasie.. E tot ce pâte fi mai frumos din partea, 
unui medic de a fi cât se pote de curat în asemenea 
casuri. Imbrăcămintea, şi curăţenia lui va face cel mai 
mare contrast între un cadavru hidos intrat în pu- 
trefacţie, iar lumea care vă va înconjura va ști să apre- 
cieze mai mult greaua sarcină pe care o îndepliniţi. 

Căutaţi pe cât va fi cu putință de a vă feri să vă 
murdăriţi. Păstraţi în tot timpul autopsiei cea mai mare 
curăţenie. Mâncaţi tot-d'auna înainte de a vă duce la au- 
topsie. Nu staţi cu stomacurile gâle. Să nu uitaţi de a 
lua tot-d'auna cu D-vâstră un gram de antipirină pen- 
tru casuri de cefalalgie, precum de asemenea să nu vă 
lipsescă, nici-o-dată 1—2 grame de Pulberea lui Dower, 
căci fiind la ţară și mâncând pe la vrun han, vă schim- 
baţi regimul alimentar şi v& pâte apuca, o stare gas- 
trică care să vt împiedice de a face autopsia. De asc- 
menea, din causa şederei mai mult timp lângă un 
cadavru a cărei putrefacție e forte înaintată, se pâte să 
v& apuce o diaree. 

5. Autopsia să se facă cât se pote de repede, după 
ce ne-am încredinţat de realitatea morţei şi ati trecut 
cele 24 ore cerute de lege. Ea trebue să se facă într'o 
singură ședință și la lumina dilei, iar nu nptea. 

6. Luarea notelor în autopsia medico-legală, este 
un lucru fârte important. Nu vă bizuiţi nici-o-dată pe 
memoria, D-vostre și dea dice: lasă că zoii scrie acasă,— 
mâine saă poimâine. Multe din lucruri cari se văd în 
timpul autopsiei, sunt imediat uitate. De aceea se reco- 
mandă de a avea tot-dauna un ajutor sati o altă per- 
sonă care să fie însărcinată cu scrisul. In casul că sunt 
doi medici, atunci unul din ci face pe secretarul. Fiind 

numai un singur medic, atunci va însărcina pe magi- 
stratul ce-l insoțesce de a “scrie. Dictarea trebue să se 

facă tare şi clar, ca cel însărcinat cu scrisul, când eo 

pers6nă străină, să pâtă să înţeleagă.. De accea veţi ruga
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tot-d'auna pe acea persână să vă repete frazele ce le-a 
primit pentru a vă convinge de cele scrise. Persânele 
de pe la ţară, pe cari le însărcinaţi, nu numai că 
abia ştiă ce a scris, dar vă pocesc ast-fel cuvintele, 
în cât e cu neputinţă de-a le înțelege după 2—3 
dile când voiţi a face raportul. Pentru aceea, veţi căuta 
ca notele să fie citite încă o-dată până ce aveţi or- 
ganele şi cadavrul dinainte, pentru a nu se fi omis 
ceva. Când sunteţi 2 medici, atunci notele se pot lua 
în dublu exemplar, punând dedesubtul hârtiei pe care 
scriţi o hârtie de aceea n6gră sa albastră de copiat. 
In cas că sunteţi la ţară sat pe câmp şi nu aveţi cer- 
nelă, luaţi tot-d'auna în trusă puţină nigrosină, cu care 
veți putea, prin ajutorul apei, de a vă prepara ori-cât de multă cernelă. | 

7. In casuri de contra-expertiză, spuneţi Judecăto- 
rului să cheme şi să asiste şi cei-l'alţi experți ce ati fost însărcinaţi înaintea, D-vâstră cu autopsia, pentru că se 
pâte ca aceştia, să nu fi observat unele lucruri sati să 
le fi interpretat alt-fel de cum trebuia. 

8. Veţi căuta după aceea un loc mai retras de ve- 
derea publicului, însă fârte luminos. Când sunteţi "pe câmp veţi căuta un adăpost pe lângă vrun pom. 
Dacă camera în care trebue să facem autopsia e fârte 
mică şi întunecâsă, atunci e mai de preferat de a, eși 
afară, 

Alegeţi locul ast-fel în cât să nu incomodaţi pe 
cei. ai casei când autopsia se face în oraș, cu mirosul pe care îl răspândește cadavrul sai cu sgomotul ce-l produce ferăstruirea sati loviturile de ciocan. Mai ales aceste din urmă produc cea mai urâtă impresie atât membrilor familiei, cât şi spectatorilor când vă aflaţi pe câmp sai întrun loc deschis. De aceea, feriţi-vă în acele momente dea avea spectatori pe lângă D-vâstră, 

9. Nu lăsaţi persâne străine împrejurul D-vâstră fără consimţimântul Judecătorului de Instrucție sa a,
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delegatului săi pentru a nu divulga constatările ce le 
faceţi. 

10. Când putrefacţia e înaintată și vă găsiţi pe 
câmp sati întrun loc deschis, aședaţi-vă tot-d'auna cu 
spatele dincotro bate vântul, cu modul acesta, mirosul 
va fi dus în direcţia, opusă D-vâstră. 

11. Inainte de a ne ocupa cuinstrumentația nece- 
sară autopsiei, ne trebue o masă; lucru care nu este 
grei, când autopsia se face în oraș. Greutatea însă vine 
când sunteţi la ţară pe câmp sat întrun cimitir. In 
aceste casuri suntem nevoiţi de a improvisa o masă. 
Nu căutaţi de a lua, masa din casa ţăranului pe care 
el mănâncă, după cum fac în uncle părţi mai ales cei 
din administratiune, ce vă însoțesc. In casurile acestea 
ne servim saii de vre-o uşă de şopron pe careo sctem 
din balamale şi o aşedăm pe nisce pici6re improvizate 
sati de vr'o 2 scânduri, sai ceea ce e mai uşor şi care 
se preteză forte bine la acest lucru e scaunul sai targa 
cu care duce morţii la gr6pă. Aprâpe nu- există sat 
care să nu aibă acest pat pe care se pste fârte bine 
aședa cosciugul cu cadavru. Nu trebue să ne lip- 
sescă nici-o-dată o musama lungă de 2 metri pe care 
o întindem pe masă pentru a nu se umple cu licidele 
din cadavru. Ea ne servă de asemenea, de a o întinde pe 
pat atunci când autopsia se face în oraș. 

12. Modul de rădicare sati de transportat un ca- 
davru dintr'un loc întwaltul de asemenea trebue a ne fi 
cunoscut: Majoritatea Gmenilor şi chiar a medicilor 
ianoreză cu desăvârşire acest lucru. Cine nu a vădut 
dintre D-vâstră, cu ocasia unei crime saii a vre-unui 

cadavru găsit în stradă, cum 4—5 6meni de ai poliţiei 

se căsnesc să-l ridice şi să-l pue în căruţă apucându-l, 
care de mâini şi cap, care de câte un picior, iar pe 
fața lor nu aţi v&dut imprimată expresia rădicărei unei 
mari greutăţi? Da, întradevăr e groii de a rădica un 
cadavru atunci când nu ştii şi când unul trage la 
drepta şi altul la stânga, unul înainte și altul înapoi.



647 

Afară de acesta e ştiut credinţa co există, în popor că 
un mort e mai greii ca un individ vii, lucru cu totul 
invers. Pote: acestei credinţe, trebue să-i atribuim fap- 
tul cererei rădicărei unui cadavru de către mai multe : 
persone. În general rădicarea unui cadavru se va face 
de către o singură persână sati cel mult două. 

Rădicarea de către o singură persână se face în 
modul următor: 1) Te așegi jos pe vine în drâpta ca- 
davrului atunci când el se găsesce jos pe pământ, sati: 
stai în picidre când e în pat saă pe masa de autopsie. 
=) Introduci mâna dreptă pe sub piciorul stâng al ca- 
davrului și-l apuci de mâna lui stângă; 3) După ce cu: 
mâna stâncă, ai luat mâna dreplă a cadavrului și i-ai 
pus-o pe piept, o întroduci pe sub cap şi te rădici cu 
el în sus după cum se pote vedea pe alăturata figură 
No. 233. 

Prin acest mijloc o persână fie cât de debil faţă 
de un cadavru robust îl va rădica ca ușurință şi-l va 
transporta ori unde fără mare greutate. 

Rădicarea de pe pat saii de pe masa de autopsie 
se face incă şi mai uşor pentru că ne găsim deja în 
piciore. Cunoscând acest procedeti nu vom mai avea 
trebuință de a reclama ajutorul acelor persne din vulg, 
care după cum se ştie ati o temă dea se apropia și 
“pune mâna pe cadavre. 

In cas când cadavrul e plin de sânge, atunci 
pentru ca, să nu ne. murdărim, îl rădicăm cu ajutorul 
unei a doua persâne, apucându-l unul de mâini și cel-alt 
de picidre. 

Pentru transportarea la distanțe mai mari, avem 
trebuinţă de o căruță mortuară ca cea, representată 
în figura alăturată No. 254 cu care se aduc cadavrele 
în Institul nostru. 

O asemenea, trăsură trebue a fi încăpătore ast-tel 
în cât să potă intra cel puţin 2 cadavre. Ea, trebue a fi 
îmbrăcată pe dinăuntru cu zinc pentru a putea fi spălată, 
Şi a conţine 1—2 cosciuge căptuşite de asemenea cu zinc 

71760 | p
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"Fig. 9%3, — Rădicarea cadavrului de către'o singură persnă.
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precum şi o fringhic şi o cange pentru scâterea vre-unui 
cadavru din apă. E bine ca pe fundul trăsurei să fie [ixate 
transversal vr'o 2 rulouri de lemn sati fer care să 
permită, la întroducerea cosciugelor în năuntru, ca să 
alunice mai uşor. 

13. In timpul autopsiei păstraţi tot-d'auna acelas 
temperament. Nu arătaţi că sunteţi supăraţi că vă pare 
r&u că sunteţi însărcinaţi cu autopsia. Nu adresaţi cu- 
vinte injuriose cadavrului, nici a face spirit pe socotela 
lui, nici a-l înbrânci în timpul diferitelor posiţiuni ce 
voim a-i da. Nu faceţi nici un grimaz ca: strâmbături 
sau eforturi mari în timpul diferitelor secţiuni după cum 
ar face un lucrător care ar fi supus la o muncă forte 
grea. Tote aceste calităţi sai mai bine defecte, nu le 
veţi găsi de cât la cei începători sai care căută a-și 
da aere. | 

14. Apa şi un tampon de iută sati vată văsunt forte 
indispensabile pentru curăţenie. Nu întrebuinţaţi în autop- 

şiile medico-legale bureţi, de ore-ce un burete servind la 

mai multe autopsii, sa putut îmbiba cu diferite sub- 
stanțe otrăvitore cu ocasia casurilor de intoxicație, asa 

în cât suntem în risc de a găsi tot-d'auna otravă chiar 
în casurile în care individul nu a murit otrăvit. Afară de 
acestea un burete care a servit la mai multe autopsii, 
cu tot spălatul lui, tot se imbibă cu diferiţi microbi, de- 
venind ast-fel un focar perpetui de infecţie. 

De aceea întrehuințim vată sai iută care după 
fic-care autopsie pot fi aruncate. 

15. Autopsia nu e o disecţie; ea presupune deja, cu- 
noscerea aprofundată a anatomiei umane și prin ur- 
mare trebue să scim mai d'inainte ce trebue să tăem 
şi ce nu. Nu vă apucaţi nici-o-dată de o autopsie dacă 
nu aveţi o educaţiune suficientă anatomică. Fără ana- 
tomie, care e basa autopsiei, nu vă veţi face nici-o-dată 
buni operatori. Nu mai vorbesc de casurile unde mulţi 
din D-vostră nu sciii unde să găsescă unele organe pe 
care pote nu le-a vădut încă nici-o-dată ca: vesiculele
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seminale, capsulele suprarenale, canalul toracic, etc., 
etc. și care adesea le tae și nu sciii ce ai tăiat. De al- 
mintrelea acest lucru, am avut ocasia de a-l constata, 
şi la unii din Domnnii medici. Cu tâte acestea, consta- 
tarea unor asemenea insuficiențe nu e o greşală aşa de 
mare când le observă la personele ce nu a avut ocasia 
de a face autopsia; însă constatate la un medic legist 
e mai mult de cât condamnabilă. De aceea trebue să 
mergeţi sa să păstraţi tot-d'auna cea mai mare sigu- 
ranță, în secţiunile D-vestră. Aceste secțiuni se vor face 
tot-d'auna după, nisce regule aprâpe uniforme după cum 
se va vedea la technica, fie-cărui organ. Coea-ce se re- 
comandă e de a nu cam abusa de numărul secţiunilor 
nostre. 

16. Medicul-Legist, ca și un chirurg în opera- 
țiunile sale, are trebuinţă de un arsenal instrumental. 
Majoritatea tratatelor de autopsii, păcătuesc în ceea- 
ce privesce arătarea instrumentelor de care avem tre- 

buinţă. Aceste tratate descriă vro 4—5 instrumente 
ca şi când t6tă trusa nostră sar compune numai din 
ele. Afară de acesta, ce mai e de observat e faptul că 
în cursul deserierei secţionărei unui organ sai cavități, 

încep a se contragice descriind şi alte instrumente ca 

şi când ele nu ar face parte tot din arsenalul instru- 
mentar. Ast-fel îi vedeţi că vă recomandă să aveţi o 
sondă saii o pipetă pentru a culege urină sai altlicid 
saii un microscop, un aparat fotografic sati o cantitate 
de gips pentru a lua mulagiul feţei sati a vre-unei difor- 

mităţi, etc. După cum vedem instrumentele încep să se 
înmulţescă, și a contradice pe cei ce susţin că cu un 
bisturiă şi un ferăstrăii se pote face o autopsie. 

De sigur că nu dicem că nu se pâte dar ce bază 
trebue să punem pe ca şi ce idee să ne facem despre 
acel medic legist. Probă sunt atâtea autopsii care ati 
dat nascere la contra-expertize din causa neobservărei 
unor leşiuni, neobservare datorită lipsei vre-unui in- 
strument. Arsenalul instrumentar de care ne servim
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în Institutul nostru alcătuit de către Proi. Minovici 
va speria pe toţi acei cari nu cunosc ce e o au- 
topsie medico-legală. Necesitatea, lui însă e motivată, 
pe numerosele expertize şi contra-expertize, precum si 
pe o practică de 15 ani de medic legist. Vi se pare pote 
că cerem prea mult pentru că nu sunteţi încă medici 
legiști şi nu aţi avut ocazia până acum de a, face cu- 
noştinţe cu tote neajunsurile ce le pote cauza lipsa vre- 
unui instrument. Adesea-ori lipsa unui instrument cât 
de neinsemnat ar fi, dacă nu-l ai atunci când îţi face 
trebuinţă, poţi comite repede o erdre şi afară de acesta, 
trebue să mai ştiţi că: o aulopsie răi făculă nu se mai 
pole îndrepta nici-0-dată.- Medicului legist nu-i e permis 
să greșescă. O dată greşit el e perdut pentru tot-d'a- 
una. Justiţia şi Societatea nu mai pote avea încredere 
în el. Lipsa unui instrument nu constitue o scuză înain- . 
tea, Justiţiei. De aceea de la început vom căuta de a, vă 
presenta tot arsenalul nostru instrumentar care ori cât 
de bogat vi sar părea totuși, vă mărturisesc că pote tot 
am mai scăpat din vedere vre-o câte-va,. , 

17, Feriţi-vă tot-d'auna de a șterge cuțitul sat alte 
instrumente murdare pe corpul cadavrului. Nu-l între- 
buinţaţi drept burete saii obiect de şters. Păstraţi cea 
mai mare curățenie a lui. Păstraţi acelaș obiceiii ca, în 
timpul .unei operaţiuni chirurgicale. Puneţi pe ajutor în 
timpul când D-vostră sunteţi ocupați ca el să ștergă 

părţile cadavrului ce saă mânjit cu sânge. E tot ce 
pote fi mai respingător pentru cei ce vă înconjoră de a 
vG vedea atât pe D-vâstră Cât şi.cadavrul plin cu sânge. 

Nu trebue să faceţi nici o deosebire între o au- 
topsie, după cum am dis şi într'o operațiune chirurgi- 
cală, mai ales când sunteţi chemaţi în oraș. Cu un bun 
ajutor veţi putea face o autopsie în condiţiunile cele 
mai curate. Distrugeţi convingerea, pe care o are lumea 
de a crede că autopsia trebue să se facă tot-deauna 

- într'un loc ce e mai accesibil murdărici. Ca atare veţi
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cere de a face autopsia. chiar în locul cel mat curațal 
casei dacă se pote chiar și în salon. 

18. Operatorul se aștlă tot-d'auna cu fața la limină 
și la drepta cadavrului. 

Acesta e o regulă pe care trebue să o păstreze 
cu forte mari stricteţe. Numai în 2 casuri, după cum 
vom vedea la, technica autopsiei, părăsim acestă, posiţie : 
I) cu ocasia, deschiderei craniului, și II) cu ocasia sec- 
ționărei costelor din stânga cu costeotomul cel mare. 

Neschimbarea acesta, de posiţie are avantajul că 
în casul când se întâmplă să dictăm autopsia, după ce 
am făcuto, cum pâte avea loc când suntem pe câmp 
şi pe o vreme rea, amintirea unor lesiuni vădute 
deja în cursul autopsici se face mai uşor dacă scim că 
nu am părăsit drepta cadavrului; cu alte cuvinte ne 
aducem mai repede aminte de cutare lesiune dacă am 
observato în drepta, sati în stânga cum de exemplu la, 
rinichi, plămâni, etc. 

19. Trebue a respecta un organ pe cât.se va 
putea şi a nu-l distruge ast-fel în cât la o contra ex- 
pertiză să nu mai găsescă nimic din el. Mai ales în 
casuri patologice, în casuri de anomalii, etc., vom fi cu 

„luare aminte; Cu cât găsim mai puţin în urma secţio- 
nărei vre-unui organ, cu atât mai mult se impune de 
a mări numărul inciziunilor. Ori-care ar fi însă num&- 
rul lor, vom păstra ca reguli, ca nici-odată ele să nu 
fie împinse până acolo în cât să se facă separarea com= 
plectă a organului. Cu modul -acesta reuşim ca numai 
prin simpla alăturare a, bucăţilor secţionate să recon- 
stituim numai decât organul la loc. 

E mult mai ușor să reconstituim forma şi aspectul 
total al organului, când continuitatea naturală e men- 
ținută, de cât când legătura a, fost ruptă cu totul. | 

Pentru acesta, vă recomandăm de a face dintr'un 
organ autopsiat ast-fel, ca să capete aspectul unei cărți 
pe care am putea-o deschide unde voim, să o r&sfoim 
şi apoi să o închidem la loc. Cu mijlocul acesta dăm
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- posibilitate celor ce va trebui să ne controleze, de a 
mai putea găsi ceva. 

Legătura tutulor bucăţilor secționate se va găsi 
tot-dcauna către părţile unde se află organele şi rapor- 
turile sale cele mai importante cu părțile vecine. 

Tot-dauna trebue a ne fi în minte că organele 
unui. cas ce se observă mai rar trebuese păstrate în 
interesul sciinţei și pentru aceea nu le vom strica. Nu- 
mai graţie păstrărei unor asemenea. regule museele 
'Și datoresc îmbogățirea colecțiunilor lor. Când suntem 
nevoiţi de a constata semne de violență pe faţa cada- 
vrului, vom căuta pe cât se pote de a le face secţiu- 
nile ast-fel în cât să nu diformiăm figura, care va face 
cea mai urâtă impresie familiei. Ast-fel, examenul nasu- 
lui, al ' ochiului, urechei, nu-l veţi face pe lu exterior, 
tăindu-i nasul sati scoțându-i ochii, ci se vor face pe la 
baza craniului după cum se va vedea la deschiderea. 
craniului. 

20. Veţi avea tot-d'auna cu D-vestră un mic borcan 
cu formnalină 5% pentru a lua bucăţi din diferite or- 
ganc, spre a fi examinate la microscop, atunci când 
casul ce de aşa natură. 

21. Ori-ce instrument cu care v'aţi servit îl veţi pune 
imediat la loc de unde aţi luat după ce Vai trecut 
mai întâi prin apă. Nu faceţi, ca cea mai mare parte 
dintre D-vâstră, cari împrăsciaţi instrumentele în tâte 
părțile și când vă face trebuință nu ştiţi de unde să 
le luaţi. De aceea e bine ca, tote instrumentele să le 
aveţi aşedate pe o tavă lângă cadavru, în partea dreptă, 
i, operatorului și cu jurământul că ori de câte ori te-af 
servit de ele să le pui la loc. E mai uşor de a căuta 
pe o tavă ori-ce instrument când scii că ai pus acolo, 
de cât pe masa de autopsie sai prin cavitățile cada- 
vrului, după cum fac unii de le uită, | 

22. Nu trageţi sati smulgeţi cu mâinele unele organe 
când le scoateţi afară, din momentul ce aveţi cuțitul v 
lângă D-voastră. Umblaţi cu cca mai mare delicateţă
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cu ele, pentru a nu aduce vr”o modificare în lesiunile 
ce le posedă, storcându-le în momentul când le scoteţi. 

23. Să aveţi unghiile de la degetele mâinelor tăete: 
scurt, pentru a putea [i Dine curățate do resturile ca- 
daverice ce sar fi ascuns pe sub ele în timpul antop- 
sici, păstrând numai pe accea a degetului mare şi 
indicator drept, care ne pâte servi adesea ca o pensă 
pentru sc6terea capsulelor rinichilor sati și a altor 
inembranc. 

24. După autopsie ne vom spăla de 2—3 ori cu 
apă curată, caldă saii rece şi săpun. 

După cum am mai spus nu vom: întrebuința nici 
un antiseptic cât timp ne găsim încă lângă cadavru. 
Ajunşi acasă se pâte întrebuința ori-care antiseptic. 

„In cât privesce mirosul ce ne rămâne pe mâini, 
după autopsie nu se pote înlătura cu nimica ; totuşi el 
se mai pie ascunde puţin spălându-ne cu o soluţie 
de mentol. Acest miros ce ține 1—2 dile mai curend 
dispare spălându-ne mai des în aceeaş di cu apă cu 
săpun. 

25. E necesar ca mai tot-d'auna să aveţi cu D-vostră 
un ajutor şi mai ales în autopsiele medico-legale. Atri- 

“buţiunele medicului legist sunt prea multe pentru a 
mai fi însărcinat şi cu altele. EI va căuta pe cât e cu 
putinţă a economisi timpul şi a se osteni maj puţin, 
pentru acesta un ajutor îi va fi de cel mai mare folos. 
Rădicarea, întârcerea, cadavrului, deschiderea craâniu- 
lui, etc. sunt operaţiuni. ce cu grei pot fi executate de 
o singură, pers6nă. In general o autopsie e mai bine 
făcută, când e cu doi. | 

După cum am vădut că se cer o mulţime de 
condițiuni pentru operator, tot asemenea şi pentru aju- 
tor există Gre-cari regule pe cari trebue a le urma. 
EI va căuta de a, fi mai tot-d'auna util de cât a ne în- 
curca în operaţiune. De câte ori nu a-ţi audit pe unii 
dicend că: mai Vine mă lipsesc de ajutorul cutiirei per- 
sone, sai : mai bine făcean singur.
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Nu vă angajaţi nici o dată la o autopsie fără un 
bun ajutor. Feriţi-vă de o asemenea imprudenţă. 

EI trebue a fi pe cât e cu putinţă o persână în- 
demânatică şi cu puţină adresă și să aibă deja educa- 
țiune făcută în acestă: direcţie. 

Totă atenţia să-i fie îndreptată asupra operatorului 
de la care nu trebue să-și ia ochii, şi în special de la 
mâini. EI trebue să secundeze pe operator în tâte miş- 
cările lui, și a nu-şi părăsi locul, plecând de lângă 
masă, fără ştirea operatorului, rămânând a-l căuta în 
urmă ca pe un instrument care nu a fost aședat la loc. 
Ca regulă generală e că el trebue tot-d'auna, a fi 'așe- 
dat în faţa operatorului și a nu părăsi acest loc de cât 
în caz de necesitate absolută. - El va. urmări diferitele 
fase ale operaţiunilor fără a vorbi.de loc şi r&spun- 
dend când va fi întrebat. Dacă operatorul în timpul 
unei autopsii grele a putut să uite ceva .saii :să. co- 
mită vro greşală în timpul când dicteză, un bun 
ajutor îi va, atrage repede atenţiunea. Comandaţi ajuto- 
rului cu blândețe și precisiune, căci el vă va ajuta după 
cum meritaţi. . 

Regulele autopsiei trebue să-i fie cunoscute tot așa 
de bine ca, operatorului. El trebue să observe bine mai 
dinainte ce trebue sati ce e de făcut fărăa mai aştepta 
să-i dică operatorul. Darea unor instrumente o va fa- 
ce-o prezentând operatorului instrumentul cu partea 
pe care trebue'să o apuce în mână, iar nu cu virful 
ascuţit. Șeansele de a se răni fiind. mai mari pentru 
ajutor, el va căuta, de a întrebiunţa, mâinele așa cum 
technica o cere şi a nu-se precipita: cu ele-de colo 
până colo tocmai în momentul când operatorul e cu 
cuțitul în cursul vre-unei secţiuni. 

26. Nu spălaţi nici o dată, ori care ar fi organul şi 
ori cât de plin de sânge ar fi el. Pentru acesta se 
recomandă, ca după ce lam scos să-l netezim ușor cu 
cuțitul pe de-asupra cât și pe suprafaţa de secţiune 
pentru a putea să ne dăm semă de starea lui patologică,
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dacă există sati nu vr'o congestie, edem, ete. După ce 
ne-am dat semă de acesta, putem în urmă de a-l întro- 
duce în apă. In ori-ce cas examenul s&iă complect se 
va face mai nainte de a fi spălat. In cas că voim a 
spăla, nu trebue de a, lăsa să cadă asupra, sa un curent 
tare de apă sai de a-l freca cu mâna pe suprafaţa, sec- 
țiunei după ce l-am întrodus în apă. Scufundarea în 
apă se face foarte uşor. 

27. Descrierea organelor se va, face cu mare aten- 
țiune şi desbrăcată de cuvinte și frase multe, mai ales 
când ar putea, fi explicată în câte-va cuvinte. Pentru 
acesta, operatorul va, fi fârte atent și va trebui să vadă 
bine diferitele lesiuni, să le examineze, să le palpeze, să 
le mir6să, să le cântărescă şi să le măsâre mai nainte 
de a le descrie. Ochiul și nasul trebue să fie în descriere 
aceea ce mâna și cuțitul e în technica operatore. 

28. Ori-ce organ pe care îl examinăm trebue ne- 
apărat de a-i arăta dimensiunile sale precum şi gre- 
ulatea. Nu e destul de a, pune în raport că ficatul e 
forte mare saii forte greii căci acesta ar fi o chestiune 
de apreciere pe când, cântăreala Şi dimensiunile lui date 
în grame şi centimetri, vor face o mai mare credinţă. 
De aceea căutaţi tot-dauna de a justifica cuvintele de 
forte mare, forte mic sati forte grei, forte usor prin cen- 
timetri şi grame. | | 

Pentru măsurarea organelor trebue a păstra, tot- 
dauna aceeași metodă precum şi aceleaşi puncte de 
reper, pentru a, putea fi controlaţi în urmă. 

Modul de mtsurare ce se va indica la fie-care 
organ în parte va, fi cel din anatomie. Se vor lua cele 
3 dimensiuni: lungimea, lărgimea. și grosimea în direc- 
țiunile diametrelor maxime. Vom avea, în vedere că. 
m&surătârea organelor e mai bine să se facă maj 
nainte de a, le fi secţionat. Nu trebue a ne aștepta tot- 
dauna ca dimensiunile diferitelor organe chiar la in- 
dividi s&nătoşi să corespundă întocmai cu cele date de 
anatomie. In privinţa acesta veţi ţine tot-dauna SOCo-
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telă, de talia individidului, de vârstă, sex, greutatea ca- 
davrelor, etc. care tote fac ca dimensiunile să varieze. 

Acelaş lucru îl vom observa, și în privinţa cântă- 
virei lor. Unele organe ca: Plămânii, Ficatul, Splina, 
Cveerul, Rinichii, etc. vor fi cântărite mai nainte de a 
fi secţionate pentru că, diferitele licide ce se găsesc în 
ele scurgendu-se ne vor da o diferență în minus. Al- 
tele din contră, cum e inima, stomacul, uterul trebuese 
cântărite după secţionare. 

„29. Inainte de a începe autopsia asiauraţi-vă tot- 
dauna dacă aveţi tot ce vă trebue. Treccţi în revistă, 
tote instrumentele asigurându-vă că nu vă lipsesce 
nici unul. | 

30. De unde începem a face autopsia ? In casurile 
când se știe unde residă leziunea. care a produs mortea. 
atunci începem de acolo. Aşa de exemplu la un îm- 
puşcat în inimă, în cap sati. în abdomen vom începe 
autopsia cu cavitatea: toracică, cu capul saii cu ab- 
domenul. | . 

Când nu se ştie atunci începem tot-d'a-una cu capul. 
Din momentul ce autopsia medico-legală trebue a 

fi complectă, suntem de părere de a începe tot-d'a-una 
cu capul, cu atât mai mult cu cât technica; deschiderei 
lui cere o muncă destul de grea, muncă pe care am 
putea-o învinge mai curând la începutul autopsiei, când 
suntem încă odihniţi, de cât la sfârşit, când forțele 
încep a ne lăsa. 

In general, individualitatea casulută trebue a hotărî 
metoda examenului. 

31. Posiţiunea cuţitului în mână nu ne este indi- 
ferentă: 

„.. * Regulă generală: Cuţitul se fine tot-l'auna în pumnul 
mânei dr epte după cum se vede în figurile de Ja technica. . 
autopsiei. In autopsie nu e vorba de disecţie unde suntem 
obişnuiţi de a ţine un deget pe dosul lamei sati ca un toc. 
Dacă în disecţie acest mod de a ţine bisturiul e impuse
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pe de o parte din cauza micimei sale, iar pe de alta 
din causa secţionărei strat cu strat a ţesuturilor, pentru 

a pune în evidență un muşchii, un vas, un nerv, în 
autopsie din contră, necesitatea servirei cu un instru- 
ment mai mare (cuţit) ne indică, că trebue a-l ţine cu 
o mai mare siguranță în mână şi afară de acesta sec- 
țiunile sunt mai mari, mai adânci, mai ferme şi făcute 

cu maimultă putere având de a tăia de o dală mase 
destul de considerabile de carne. 

Afară de acesta, o autopsie făcută cu inciziiscurte 
dur6ză mult timp, timp de care nu dispunem adesea 
de el. Ce e mai răi e faptul că, prin incisiile acestea 
scurte se creeză, suprafeţelor de secţiune un aspect 

urit prin îmbucătăţirea ţesuturilor, mijloc care trebue 
înlăturat cu desăvirşire din autopsie. Ele fac ca, supra- 
fața de secțiune a unui organ în loc să fie cât so pote 
de netedă, din contră îi dă un aspect neregulat ca și 
treptele unei scări, ceea ce ne. împedică de a ne da 
bine sema de diferitele lesiuni: o incisie mare şi ne- 
tedă e cea mai de, preferat pentru scopurile demons- 
trative. | 

Mişcările trebuesc executate cu uşurinţă şi ele- 

ganţă ajutaţi de antebraţ, şi mai ales de pumn, a cărei 
închietură, trebue a avea cca mai mare agilitate, ca 
şi a unei persâne ce lucrâză scrima. 

Tăiaţi cu curaj, cu băgare de seamă, şi reflectaţi 
mai nainte, lăsând ca creerul să dirijeze tot-d'auna mâna. 

Nu fiţi nerăbdători, - nu vă grăbiţi—nu fiţi emo- 
ționaţi de cei ce vă inconjoră şi să vă tremure mâna 

sati să ve curgă nădușelele de pe obraz după cum se 
observă la mulţi. Căutaţi ca mâna, să vă fie mai fermă, 
privirea mai sigură, spiritul mai lucid. Fără a pierde 
timpul și cu tâte acestea fără a, se grăbi, un bun Ope- - 

vator va executa succesiv şi cu cel mai mare sânge 
rece autopsia cea mai complectă, 

Cunoscând tote aceste regule şi gata, prin urmare 
de a incepe autopsia, 'mi voi face o datorie de a vă
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recomanda, cu insistenţă următârele aforisme ale Pro- 
fesorului Lacassagne, ce sunt atât de utile unui Medic- 
Legist şi care trebuesc învăţate pe dinafară. 

In ele se resumă tâtă tactica pe care trebue să o 
urmeze un adevărat Medic-Legist. | 

Nu v& apucaţi deci de autopsie mai nainte de a 
vă gândi la ele. 

APHORISME MEDICO-LEGALE 
de 

PROFESORUL LACASSAGNE 

  

1. Trebue să înveți a te îndoi şi prin urmare a nu avea idel 
preconcepute. | 

2. Casurile cele mai simple în aparență pot fi cele mal com- 
plicate. | " 

Privesce cu atențiune- şi cea ce privesci să vegl -bine. 
Eviteză teoriile pripite şi fereşte-te de excesele imaginaţiunel. 

„ Să nu faci nici odată hipoteze complicate. 
Procedegă cu ordine şi metodă după un plan prealabil. 
Să ai tot-d'auna present în spirit acestă veche aphorismă care 

se aplică mal cu s6mă -la Medicina Legală: 

Tota medicina prudentia est. 

se
 

A 
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an 

Modul de a ne conduce în autopsia Medico-Legală 
“se pote vedea în tabloul următor:



AUTOPSIA MEDICO-LEGALăĂ 

Autopsia, Medico-Legală se compune din: 

Constatările preliminare. 
Examenul extern. 
Examenul intern. 
Constatările complimentare. 

  

O dată autopsia, terminată, . Medicul-Legist trebue 
„Să răspundă, la următârele cestiunt: 

Mortea este reală ? 
“Care este causa medicală ? 
Care este causa judiciară ? 
Care este data ei? 

a) Constatările preliminare 

I. Starea generală a locului 

1. Condiţiunile aerului ambiant therinometric, ba- 
rometric, hygrometric, electric; 2. Schița topografică a 
locului; 3. Modul de închidere al ușilor şi ferestrelor ; 
4. Modul de luminat al localului.
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II. Obiectele /dimprejurul cadavrului 

1. Situaţia, mobilelor și a ! a) la loc saii deranjate. 
altor obiecte mobiliere. 14 intacte sati stricate. 

2. Presența de arme sai a altor obiecte cari ai 
putut juca un rol'la morte. 

„II. Aspectul cadavrului | 
1. Situaţia și posiţia; 2. Imbrăcămintea ; 3. Inte- 

gritatea saii mutilarea; 4. Absența sati presenţa rigi- 
dilăţei și a semnelor de putrefacție. 

IV. Pete şi urme 

1. Pe cadavru; 2. Pe haine; 3. Pe mobile sai 
obiecte; 4. Pe păment sau pereţii localului. 

b) Examenul extern 

Se compune din: 
Semnele morței ; 

Semnele de identitate ; 
Semnele vre-nnel boli locale sai generale ; 
Semnele de violenţă. 

I. Desbrăcarea cadavrului 

Se taie hainele cu fârfeci pe linia mediană si an- 
tcrioră a trunchiului și a membrelor, se ia lungimea 
și greutatea cadavrului. 

Il. Faţa anteridră a capului 

( Semne thanatophtalmice, dilatarea pu- 
) 

) 1. Ochii pilelor, echimose, opalescenţa, arcul 
| senil, ete. 
/ Forma, lesiuni, scurgerei, corpuri 2. Nasul ! Id Ie , n p | străine, ete. 

| Mucesa, corpuri străine, scurgeri, lo- 3. Gura a 1 . | siuni, situaţia, limbei, dantura, ete. 
4. Urechile € Forma, coloraţia, lesiuni, scurgeri etc.
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II. Faţa anteridră a gâtului 

Semne de stranguluție adevărate sat falze, semne 
de unghii, etc. 

IV. Faţa anteridră a peptului 

Forma, lesiuni, forma, mamelelor, scereţiuni, per- 
cuţiunea, ascultaţiunea, etc. 

V. Faţa anteridră a abdomenului 

Forma, pele verdi, impanism, matitate, lesiuni, 
vergeturi, etc. 

VI. Organele genitale externe 

Forma, circumcisia, testiculele, 

scurgeri, lesiuni, semne recente 
sau vechi de boli venerienc, etc. 

a) la bărbat 

—
 
n
.
.
.
 

Conformaţia exteridră, semnele vir- 

ginităţei saui deflorărei vechi sati 
)  Yecente, împlinite sai cercate, 

] sânge menstrual, secreţiuni pa- 

tologice, boli veneriene, lesiuni, 
corpi străini, etc. 

  

V) la femee 

VII. Faţa posteridră a capului | 

Forma capului, coldrea perului, lungimea, densi- 
tatea, lesiuni ascunse prin per, etc. 

VIII. Faţa posteridră a gâtului 

Șanțul de strangulare sai spânzurare; violenţe, 
diformaţia vertebrelor. etc. 

IX. Faţa -posteridră a trunchiului 

Pete livide dacă cadavrul a fost ținut mai mult 
timp culcat pe spate, lesiuni, etc. 

74760 . 43
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X. Anusul 

Aprope în tot-d'auna deschis, adesea murdărit cu 

materii “fecale, hemoroide, maladii veneriene, lesiuni, 

corpi streini, etc. 

NI. Membrele superidre 

Urme de violenţă, de luptă, păr sa alte substanţe 
în mâini, etc. 

XII. Membrele ințerire 

Urme de violenţă, ulceraţiuni, varice, forma pi- 
ciorelor, etc. | 

Examenul exterior se termină făcând inciziun! longitudinale 

până la os pe diferite regiuni ale corpului şi membrelor. 

c) Examenul intern 

I. Capul şi cavitatea cranienă 

Examenul părţilor moi, ridicarea și examinarea 
calotei, dura-mater, scâterea ereerului, examenul basei, 

pia-mater, circonvoluțiunile, examenul creerului după 

procedeurile: Pittres, Virchow, Flechsig. " 
__ Examenul nasului, ochilor, urechi interne, colâna 

vertebrală, măduva. 

II. Toracele şi cavitatea toracică 

îidicarea, plastronului sternal și a peretelui abdo- 
minal printr'o incisiune eliptică. 

Examenul organelor toracice şi abdominale pe loc. 
Examenul traheei printr'o incisiune longitudinală. 
Pericardul, auriculul drept, ventriculul drept, au- 

riculul stâng, ventriculul stâng, prin secţiuni pe loc; 
„scoterea inimei şi examinarea “orificiilor cu apă, apoi 
în urmă secțiunile: orificiul tricuspid, orificiul pulmonar, 
orificiul mitral, orificiul aortic, scoterea plămânilor îm- 
preună cu limba şi trahea după legarea esofagului la,
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cardia, examinarea bronchelor, a aortai toracice, gan- glionilor,. trunchiul hracheo-cefalic, părţile profunde ale 
gâtului, etc. 

III. Abdomenul şi cavitatea abdominală 

Scoterea intestinelor de la curbura siomoidă a co- lonului până la a treia porțiune a duodenului, după ce 
Sa legat extremităţile: Rinichiul stâng, capsula supra- renală, ureterul, Rinichiul drept, capsula supra-renală, 
ureterul, organele pelviene, testiculele, uretra, vulva, a- 
nusul, splina, stomacul, ficatul, vesicula biliară, canalul biliar, duodenul, pancreasul, venele porte, vena cava, ganglionii semi-lunari, limfatici, mesenterici retroperi- - 
toneali, aorta abdominală, deschiderea intestinelor. . 

Coserea, cadavrului. 

d) Constatările complimentare 
I. Examen lung cu ochiul singur și cu micros- 

copul a diferitelor părţi din corp preparate ad-hoc prin 
procedeuri speciale : (disecaţie, maceraţie, imbibiţie, 
întărire, etc.) 

II. Examenul microscopic a diferitelor lichide adu- 
nate în timpul autopsiei: (lichid vaginal, uretral, urina, 
vărsături, etc.) | 

III. Analisa chimică a organelor în casuri de o- 
trăviri.. 

IV. Examenul microscopic și chimic al petelor și 
urmelor. | 

V. Păstrarea unor părți din cadavru, desenuri, 
fotografii, mulagiuri.
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TABLOU 

de greutăţile şi dimensiunile principalelor organe 
  

Craniu 

Circonterenţa la adult . . 0",49—0",65 

Diametru antero-posterior . 0",18 ! Orth 

>» transversal . . 0",135—0",455 ) 

„_Centrii nervoşi 

Greutate Lungime Volum 
a “ 

Bărbaţi Femei 

Encefalul . . . 1358Sgr. 19256gr. 17c.m. 10%5ec. 
Cerebrul . . . 1187» 1093» 9 » 135 » 

Cerebelul . ... 143» 137 » 

Istmul şi bulbul . 26 
Măduva spinărei fără rădăcinele nervilor 0",448 

| | reg. cervicală . . . 413—14m.m. 
Diametrul i » dorsală . . . . .  1c.m. 
transversal | » lombară. . . . . 12m.m. 

, (reg.cervicală . . . 9 » Diametrul p» dorsală. . . . 8 » 
antero-posterior » lombară ...9 » 

Licuid Cefalo-Rachid. 135 

Greutatea absolută a lobilor cerebrali 

  

LOBII 

Vrontal Occipital 1 Temp. Pariet, Total, 
Bărbaţi ” 

De 25—45 ani . . . . 502 11 552 1105 
De 10—90 ani . . . . 499 112 458 999 

, Diferinţa, —73 +1 —94 —1606 
Femei . | 

De 25—45 ani . . . . 429 100 4S2 1011 
De 70-90 ani . . . . 392 91 416 599 

Diferinţa —37 —9 —66  —112 
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Thorax 

Liam. Diam. î  Diam. Diam. 
Talia transv. ant. poster. vertic-poster. vertic-anter. 

m. m. m. m. m. 
La B. 1,62 0,27 0,19 0,31 0,15 
La F. 1,50 0,24 0,18 0,29  . 0,14 

f Diam. antero-poster.. 5 c.m. Deschiderea, superidră 4 Diam. transvers U >» l , SRR 

Inima 

- Fărbați Temei T. însărcinate 
Licidul Pericardie . 10 e.m. 
„Lungime . . . . . 9Smm. 9% mm. 
Lărgime . . . . . 105 » 100» 
Circumferinţa inimei (la baza ventriculelor) 230 e. m. 
Greutatea . . . . . 275gr. 250 gr. 292 gr. 

( Ventriculul drept . 3—5m.m. 
) Grosimea. pereţilor 3 » stâng . 10 » 

| ( Peretele interventricular 20» 

Circonferenţa orificiilor 

f orificiul tricuspid . . 0,120—0,127 

» . pulmonar . 0,089—0,092 

orificiul mitral . . . 0,104—0,109 
»  aortic . . . 0,077—0,080 

Aorta ca dimensiune lasă să intre arătătorul şi 
chiar policele. 

Inima dreptă 

Inima stângă 

m
i
m
a
 

Larynx 
: Bărbaţi Femei 

Diametru vertical . . . . . 44 m.m. 306 m.m. 
» transvers . . . . 43 » 4l » 

»  Antero-posterior. . 36 » 26 » 
Marea circonferință . . . .136 » 112 » 

Trachea 
Bărbaţi Femei 

Diametru transversal . . . . 92 m.m. 21: m.m. 
_» antero-posterior . 22 » 21 » 

Lungime 13 c.m. 11 c.m.
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Plămâni 

Inălţimea . . „27 cm. 
Lărgimea . . 17» 

Are 140 
a... $ 

f la copil care n'a respirat 1,068 
» » a resp. şi adult 0,490 

| la copil care n'a respirat 65 or. 

PP, 
Grosimea ! P. st. 

Greutate specifică 

» absolută » » a respirat 95 » 
IP.ar. . . . 575» » » la aduli A P. st 525 » ps... , 

Tubul digestiv 

Pharynxul 

| “ | porțiunea superidră . . . . . 45 mm, 
Diametru 4 » medie : . . . . . 40 » r ? 

. . - 
- iransvers. l » inferidră . . . . . 35 » 

Lungime 440 

Esofagul 

Lungime . | „240 » 
Diametru . a 94» 

Stomacul 

Diametru marelui ax. . 25 c.m. 
» de la marea la mica curbură  10—42* » 
» de la ofaţă la alta . . . 8S—3 » 

Greutatea medie . . . .. 130—160 gr. 
Intestinul subţire 

Lungime . a 68 metri 
Diametru mediu . 30 m.m. 
Duodenul (lungime) . . . . 26 » 
7 

Intestinul gros 

Lungime totală 1-70 
Lungimea rectului . 0,20 

» apend. ileo-coecal. .... „0,07
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Glandele salivare 

Glanda sublinguală . . . . . . . . . . 3egr. 
>»  Submaxilară . . . . 8» 
» parotidă . cc... 26» 

Timusul 

(La nastere . . . . . . . . 50m.m. 
până la 2iuni 82 
|dela 9luni—-2ani. . . . . 69% » 
lde la 3ani—4 ani. . . . . 84 » 

Lărgimea . .. e 9T-M 
Greutatea . . . . se.  S—t2er. 

Lungimea 

Anexele tubului digestiv 

Ficatul 

Diametru transversal . . . . . . . . . 99 e.m. 
» antero-poster. . . . . A» 
» vertical e. 7» 

Greutate . . . . . . . . o. . .  t500gr. 

Vesicula biliară 

Lungime . .. a S—4 cm. 

Pancreasul 

Lungime . . e 16 cm, 
Inălțime . o 4 
Grosime . . o. 2 
Greutate . . . ce. Găgr, 

Splina 

Diametru vertical . . . . 492 cm. 
! >» antero-poster. . . ........ 8» 

>» transversal .. . . 3» 
Greutatea. . . e. 195—200 gr. 

» la bătrâni . 445»
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Aparatul genito-urinar 

fiparatul urinar 

(Lungime .. 000 4142 em. 
Lărgime . 36 

Rinichi Grosime  . . 3—4 » 
Greutate  . 130 — 150 ar. 
cel stâng cântărește cu 5—7 gr. mai mult. 
Grosimea substanţei corticale 5-1 c.m. 

Ureterele Lungime. . . a. 298 c.m. 
Besica Conţinut la bărb. 350 gr. la fomei 580 gr. 
Uretra Lunginie >» 10 e.m. » 30 m.m, 

Aparatul genital 

. Bărbaţi 
. ” Vesiculele Lungine . . 50 m.m. 

seminale | Lărgime 9 
Canalul deerent: lungime . . 45 c.m. 

| Lărgime a 40 mm, 
_ PInălțime e. 230 

Testiculul + Grosime . „2% » 
Greutate . . . . . . . . 1 20 gr. 

i : Femei 

( Diametru transversal . . . . 38 m.m. 
| » vertical . . . . . . 18 » 

Ovarul: » antero-poster, . . . 15m. 
| Greutate . Te 

Nulipare Multipare 
(Lungime . . . . G4 m.m. 10 m.m. 
Lărgime .. . . 42 » 45» 

Uterus > Grosime . „92 » 25 » 
| Greutate a 42or, 45 gr.
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irsenalul Instrumentar 

Un metru panglică, fig. 1, pag. 673. EL ne va servi Ja, 
luarea diferitelor lungimi sati distanţe. Când distanţa ce 
separă cadavru! de un loc dre-care, cum de ex: deo 
şosea, de un sat, de vre-o apă cete. vă veţi servi de pasul 
D-vostră. E cunoscut că un pas are în termeni. mij- 
locii 0"75 ctm., afară de acesta pentru ca să fiţi siguri, 
naveţi de cât de a vă mesura pasul mai înainte de a în- 
cepe să luaţi distanţa. Distanțe mai mari se pot lua și cu 
ajutorul unui podometru. Metrul panglică ne va mai servi 
când cadavrul este intrat în putretacție, de a lua cir- 
conferința abdominală sati a arăta unflarea vre-unui 
membru pentru a, înlătura expresiunea că: e enorm de 
um/lat. Tote aceste e mai bine a le măsura cu metru 
şi nu cu cuventui, pentru că mai repede te crede cine-va, . 
când îi ar&ţi dimensiunile, de cât când le deserii numai. 

Un dublu decimetru de metal e toarte indispensabil 
in cursul unei autopsii pentru măsurarea, diferitelor 
organe. | 

Un metru rulou fig. 2, pag. 673. Ca medic legist se 
"cere ca să aveţi mai tot-launa în buzunar un metru 
rulou. Acest metru de metal ce pote avea o lungime 
de 1-2 metri, vă este indispensabil pentru a măsura 
în oraş, la, teatrul unci crime, când veţi fi chemaţi, 
sati pe un rănit, — dimensiunile rănilor, etc. 

Două compasuri de luarea grosimelor ca cele din 
fig. 3—4, pag. 673. Ele ne vor servi la luarea diame- 

„trelor capului la, copii sai la adulţi, precum şi la luarea . 
grosimelor diferitelor obiecte, cum de ex: a unui projectil 
sati şi a altor corpuri de delict. 

In cas că se va întempla să nu posedaţi nici un 
instrument de mesurătâre, atunci vă recomand urmă- 
torul sistem de care dispuneţi mai tot-d'auna şi care 
vE pote aduce servicii reale. Vă însemnați mai dinainte
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pe mâna şi degetele D-vâstre diferitele lungimi metrice. 
Ast-fel distanța de la degetul mare până la degetul cel 
mic ce lungime are; apoi de la degetul mare la cel 
indicator; de la, vârful degetului mare până la prima 
articulaţie. cât c, etc., etc., după cum se pâte vedea în 
figurile 5-8, pag. 673. Credem că cu acest sistem nu se va 
plânge nimeni, că nu a dispus de vre-un metru. 

Un aparat fotografic vă este indispensabil când 
nu v& pricepeţi la desemnare, saii când nu puteţi scâte 
vo schiţă, împedicaţi de un timp prea friguros în 
mijlocul câmpului, cete. In asemenea casuri un aparat 
fotografic, ne pâte scuti, chiar de o descriere pe loc, și 
de a o face mai târdiă, după ce ama juns acasă, deve- 
lopând clișeul. 

In casurile de lipsă a unui aparat fotografie, vom 
căuta de a face un desemn-schiţă. In contra expertiză, 
un aparat fotografic pote să ne fie de cel mai mare 
folos. Cu el arătaţi starea de putrefacție în care aţi gă- 
sit cadavrul, ceia, ce vă va pune la adăpostul criticilor 
ce vi se pote face, când n'aţi putut constata nimic la 
autopsie, iar pe de altă parte se pote întâmpla, după 
cum ni sa întâmplat, să găsiţi unele din cavitățile ca- 
davrului nedeschise, deşi primul expert le-a, descris în 
raport că le-a deschis și examinat. O fotografie, scosă, - 
în asemenea împrejurări, ne va pune la adăpostul unei 
negări din partea primului expert, şi va face o mai 
mare credinţă, de cât descricrea D-vâstră. 

O mușama mare de 2 metri pe care o veţi întinde-o 
în tot-deauna subt cadavru, ori care ar. fi locul pe care 
aşerlaţi cadavrul, exceptând, bine înțeles masa din sala 
de autopsie. 

Culite. — Cuţitele întrebuințate de noi sunt cele cu 
lama curbă a, lui Virchoov (fig. 3, pag. 675), precum și 
cele cu lama lungă (fig. 2, pag. 675). Veţi căuta de a 
avea tot-deauna un număr suficient de cuțite, mai ales 
acei D-ni medici cari nu se găsesc în oraș şi cari nu 
au de unde să şi le procure mai repede.
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Insărcinaţi cu lucrările practicate și în special cu 
technica, autopsiei, am observat forte adesea-ori, că D-nii 
studenţi neexperimentați încă în destul, nici nu ajung la, 
mijlocul autopsiei și suntem nevoiţi, de a le da un al 2-lea, 
sati un al 3-lea cuţit pentru a o continua. Ast-fel că un 
cuţit care a servit la 2—3 autopsii studenţesci, e aprâpe 
scos din serviciii. Un cuţit forte țăios dat pe mâna unui 

„ începător, care nu ţine socotelă de cât a urma incisi- 
unile pe care trebue a le face, fără a, se gândi la 6sele 
ce le întâlnesce în drum, îi transformă repede lama 
întw”o lamă de ferestrăii, care necesitând darea ei la 
ascuţit, ajungem ca după 2—3 operațiuni de acestea să 
rămânem numai cu mâneru. Ast-fel, graţie lucrărilor 
practice cu D-nii Studenţi, avem astăzi un număr consi- 
derabil de mânere, ce nu mai pot fi întrebuințate. Ba- 
saţi pe aceste consideraţiuni şi pe spiritul de economie, 
am construit un mâner aşa zis universal la care se 
pote adopta ori și ce lamă, de ori şi ce formă și mărime. 
Acest cuţit ce se pote vedea în figura 1,2, 3, pag. 675, 
ne permite de a avea în trusa n6stră un singur mâner, 
alături cu 5—6 lame de diferite forme si mărimi (pote 
şi mai multe). 

Când, prin urmare, în cursul unei autopsii vi sar 
întâmpla ca lama, să se strice, sat să nu taie, repede o 
putem înlocui cu alta; iar când ea sa uzat şi trebue a 
o scâte din servicii, o aruncăm numai pe ea, căci cos- 
tul ci nu e mai mare ca maximum un lei. Cu acest 
mijloc facem economie de mâner cu care ne putem 
servi încă mult timp, rămânend a ne aprovisiona, nu- 
mai de lame. Afară de acesta, un mâner de acesta cu 
5 lame, e superior unui număr de 5 cuțite din cele ce 
se obicinuesc adi, cu mânerele fixe, atât ca greutate, 
care e cu mult mai mică, cât şi ca spaţiul ce trebue 
să ocupe în trusa nsstră și care, după cum se ştie, ne 

„este fârte scump, având în vedere marele număr de in- 
strumente, din care se compune arsenalul instrumen- 
tar, Acest mâner e construit ast-fel în cât prin ajutorul
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unui şurup ce se găsesce în interiorul s&ii, pote prinde 
în el ori și ce lamă, prevădută în câda ei cu o gaură, 
cu ghivent. Inşuruparea se face prin ajutorul nasturu- 
lui care se găsesce în coda mânerului. 

Acest cuţit întrunesce tote condiţiunile unui bun 
cuţit de autopsie, ca .soliditate, ușurință, și de'a, fi ușor 
desinfectat. In fig. 4, pag. 675, se pote vedea o mică, trusă 
de melal, în care se găsesce aşedat mânerul îm- 
preună cu un număr de 5 lame de diferite mărimi ŞI 
forme. Dimensiunile acestui cuţit sunt identice cu ace- 
lea ale cuţitelor ce se obicinuese la autopsie, anume 
23 ctm., — din care 10 ctm. e numai lama. Acest cuţit 
convine mai ales D-lor medici de provincie și plașă, 
care nu pot avea cu D-lor mai multe cuțite și nu pot 

„găsi repede un bun ascuţitor. După fie-care autopsie, 
nu aveţi de cât a vărsa în trusă sati a le aşera în ca- 
pacul cutiei puţin alcool, să le daţi foc. Cu modul 
acesta sterilizarea lor se pâte face fărte repede. 

Un, alt cuțit de care ne servim e cel cu lama 
lungă, representat în fig. 5 pag. 675 şi pe care îl între- 
buinţăm la, secţionarea, creerului, a plămânului şi a 
diferitelor altor organe. Lama acestui cuţit ce are o 
lungime de 19 ctm. se poate de asemenea, adopta la 
mânerul universal. | 

Fevestraie. — Avem trebuință de două ferestraie: 
Unul representat în fig. 6, pag. 675, ne servă pentru sec- 
ționarea numai a calotei, când voim a păstra intact 
creerul sati la secţionarea de-odată a craniului cu creer, 
cum €e de ex.: la, copii. Se va avea în vedere ca dosul 
aceslui ferestrei, care conţine în el lama, să fie mo- 
Dil şi să so potă ridica în sus în timpul acestei sec- 
ționări. Mărimea acestui ferestrei e de 38 ctm., din 
care 25 lungimea lamei și 13 ctm. mâneru. 

Al dolea : Un ferestrei mareca cel din fig. 7, pag. 
675, cu care ne servim la adult pentru secţionarea 
craniului de o dată cu creeru. Lungimea acestui fere- 
streii de la un capăt la altul, ede 63 ctm., din care 53
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ctm. lama şi 12 ctm. mânerul. Inălţimea lui aprope de 
mâner e de 13ctm. 

Foarfeci. — Ne sunt necesare 3 sati 4 perechi de 
forfeci: Una mai mare bântă pentru deschis intesti- 
nele, stomac, ca cea represintată în fig. S, pag. 675, a 
cărui lungime e de 19 ctm.; ” 

Ă doua mai mică, tot bontă, ca cea din fig. 9, pag. 
675, lungime 16 ctm., ce ne servă la, deschiderea inimoei, 
a bronchiilor, etc. ; 

„ treia ce are o lungime de î1 ctm. şi care ne ser- 
vesce la deschiderea organelor de un calibru mic, cum 

de ex.: vase sanguine sau bronchiile cele mici, și în 

fine a patra pereche de forfeci curbe pentru secţionat 
părul de pe cap, etc. şi care are o lungimede 13 ctm. 
fig. 10, pag. 675. 

Două costotoame. O peveche ca cea. representată in 

fig. 1, pag. 678, pentru secţionarea, costelor, atunci când 
ridicăm plastronul toraco-abdominal deodată printr'o 
incisie ovalară. Și al doilea costotom din fig. 2, pag. 678, 
mai mic, ce se întrebuinţeză la copii sai şi la adulţi, 

când voim a secole numai plastronul costo-sternal, din 
dreptul articulaţiilor chondro-sternale. 

Primul care mai portă numele de Costotomul Ve- 
terinar, are o lungime de 43 ctm.; ; iar cel de al 2-lea 

2 ctm. 

Un ciocan cu cârlig ca cel represintat în fig. 3, 
pag. 678, care ne servă la, deschiderea canalului rachi- 
dian precum şi la diferite alte secţiuni, ce voim a le 
face pe basa craniului, cum de ex.: scâterea stâncei, 
deschiderea cavităței orbitare, etc. Lungimea ciocanului 
e de 23 ctm. 

O rugină pentru luarea, periostului de pe calotă, 
fig. 4, pag. 678, lungimea ruginei e de 14 ctm. 

Două dălți. Una mai mare pentru deschis colona 
vertebrală, cum e cea, representată în fig. 5, pag. 678, 

şi care are o lungime de 17 ctm. şi un tăiș de3—4 ctm. 

A doua mai mică,lungă de 14 ctm. şi cu un tăiş 
7
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de un ctm. Ea ne servă la secţiunile făcute pe basa 
craniului, fig. 6, pag. 677. 

Ocheie ca cea representată, în fig. 7, pag. 678 pentru 
desfacerea, calotei craniene, după ce a fost secţionată 
cu un ferestrei. Ea are o înălţime de 10 ctm. şi un tăiz 
de 1/2 ctm. 

O sondă canelati, fig. S, pag. G7S, lungă de 16 ctm. 
“Un stilet, de asemenea 16 ctm. lungime. 
Două sonde uretrale pentru bărbat şi femee, fig. 9-10 

pag. 678. | 
Una saii două pense cu dinţi, fig. 11, pâg. G7$, avend 

mărimea de 13 ctm.; | 
Două depărtătore ca cele din fig. 12, pag. G78 ce ati 

o lungime de 16 ctm. 
Ve-o 3—4 pense hemostatice pentru închiderea 

“unor vase ce ne-ar împedica examenul sati în casuri 
de injecție, de a opri scurgerea, licidului. 

Patru pense cu cioc «le rață, lungime 16 ctm., pen- 
tru inchiderea intestinelor înainte de secţionare, fig. 13. 

Cleștele lui Larabeuf, representat în fig. 1, pag. 680, 
şi de care ne servim la scâterea apofiselor spinose cu 
ocasia deschiderei Canalului rachidian. Are o lungime 
de 22 ctm. 

O pensii pentru seoterea .meninyelor, ca. cea din fig. 
2, pag. 680, și care are o lungime de 25 ctm. 

Un cornet și o oglindă pentru examenul conduc- 
„tului auditiv extern și al timpanului la asfixiaţi; cum 
de exemplu la spânzurați, etc. fie 3. 

Un trocar pentru a scâte lichidele din diferitele 
cavităţi. 

Un histerometru, vepresentat în fig. 4, pag. 680 şi 
care are o lungime de 30 ctm. - 

O lupii cu diametru S ctm. represintată în fig. 5, 
pag. 680. 

Un cântar pentru luarea greutăților diferitelor or- 
gane fig. 255 pag. 6S1 şi un altul pentru cântărit ca- 
davrul întreg fig. 6, pag. 680. 

0 4
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Un briciu pentru ras părul ce acoperă diferite re- 
giuni, în casurile când voim a ne da sema Gre-cari 
semne de violență. 

O mașină No.0 de tuns părul capului indispensabilă, 
când capul este acoperit cu semne de violenţă sati în 
cazurile când capul e plin cu pediculus capitis. 

O taci dreptunghiulară saci rotundă, îmbrăcată cu 
zinc, pentru aşezat, organele după ce ati fost scâse. Ea 
are un diametru de 45 ctm. fig. 7 pag. 680. E mult mai 
bine a ne servi cu una de porțelan, mai ales ţinând 
socoteală de casurile de otrăvire. 
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Fig. 255. 

Un tire-louchon. 
O lingură cu câda, ca cea. represintată în fig. 8 

pag. 680, pentru seoterea, licidelor din diferitele cavităţi 
avend o lungime de 28 ctm.; 

O zmensură în capacitate ca 500—1000 c. c. pentru 
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măsurarea diferitelor licide, după cum se vede în în fig. 9, 
pag. 680. : 

O capsulii de porțelan pentru făcut gipsul. 
O pompă de injecție ca cele representate în fig. 

"10—11, pag. 680. 

Un instrumeni pentru săurit şi fixat calota, fig. 12. 
Un vas de zinc ca cel vepresentat în fig. 1, pag. 

682, pentru spălarea diferitelor organe, precum și pen- 
tru mâinele operatorului în timpul autopsiei. Acest vas 
este asezat pe masa de autopsie între picidrele cada- 
vrului şi se lasă să curgă continuii în el apă printrun 
tub, ce este aședat d'asupra lui. Prin disposiţiunea 
celor 3 găuri, ce se găsesc la una, din fețele sale la- 
terale după cum se vede pe figură, el nu se pote um- 
ple nici-odată cu apă, iar apa din el se „primenesce 
neincetat în tot timpul autopsiei. — Acest vas are o lun- 
gime de 40 ctm. pe 27 ctm.; și adâncimea, e de 1Sctm. 
Un billot (pernă de cap) care are o lungime de 36ctm. 

și o înălţime de 12 ctm. EI trebue să fie scobit la mij- - 
loc pentru a putea fixa mai bine gâtul, precum şi spa- 
tele. E bine, ca acest billot să fie făcut din metal sati 
de vre-o composiţie ast-fel, ca, să nu permită imbibarea, 
cu licide din cadavru, cum se întâmplă la cele de lemn, 
și care devin. adevărate focare de infecție. 

Cuţitul lui Valentin representat în fig. 2, pag. 682. 
pentru făcut repede secţiuni microscopice din organe 
prospete, aşa, cum ati fost seose din cadavre. 

Mai multe lame și lamele pentru examenul micro- 
Scopic. 

Un microscop. | 
O compresă ce ne servă pentru a înveli mâna, 

când secţionăm cu ferestreul craniul, precum și mai 
multe cârpe. 

Un dinamometru ca cel din fig. 3, pag. 682 pentru 
măsurarea forţei a vre-unui criminal, etc. 

O lampă cu spirt, fig. 4 pag. 682. îi 
2—3 fire de platină pentru examenul acteriologic.
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O cutie cu mai multe epubrete, pentru facerea dife- 
ritelor culturi microbiene, ca cea din fig. 5, pag. 682. 

Uu termometru mazimul. 
Două linguri de scos mulagiul dinţilor, ca, cele re- 

presentate în fig. 154—155, pag. 295, (pentru maxilarul 
superior şi inferior). . 

Vre-o 4—5 borcane de diferite mărimi. cu dopuri 
de sticlă, pentru păstrarea, organelor în cas de otrăvire 
fig. 6, pag. 62. 

Un mic borcanas pentru luarea, și conservarea a, 
„diferitelor bucăţi luate din diferite organe pentru exa- 
menul microscopic fig. 7 pag. 682. 

Un chilo de formalină. 
Mai multe cuie și un topor pentru inchiderea, cos- 

ciugului, precum şi pentru diferite accidente, ce ni se 
„poate ivi pe drum în timpul transportului. 

Mai multe degete de cauciuc pentru casurile când 
suntem răniţi saii ne-am rănit la, autopsie. | 

Mănuși de cauciuc pentru cei ce vor a lucra cu ele 
precum şi federvais pentru a, facilita întroducera mâi- 
nilor (deși noi nu le preconisăm). 

Un registru în care se va trece autopsia, precum 
Şi o foaie decalchiat. când voim de a scoate în dublu - 
exemplar. notele luate. 

Un creion pentru scris sati mai bine un toc ca cele 
ce se găsesc în comerţ şi care scriu fără a, avea tie- 
buinţă .de cerneală. | Mi 

"Un creion dermoyraf şi un altul de scris pe sticlă, 
“cum de exemplu pe lamele microscopice pentru a 
arăta natura conţinutului. 

O pipelă ca cea, din fig. 8, pag. 682, pentru luarea 
diferitelor licide. 

Etichete de diferite mărimi ca cele din fig. 9 pag. 
682, pentru lipit pe borcane, şi dea arăta conţinutul lor 

Iârtie reactiv (turnesol) roşie şi albastră ca cea din 
fig. 10, pag. 682, care are forma unei fășii ce este per-
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forată din distanţă în distanţă şi care permite a se 
rupe uşor. 

O bucată de sârmă pentru prins calota. 
O bucată de șiret albă pentru legat trachca și eso- 

fagul, precum şi rectul în casuri de îmbălsămare. 
Un instrument ca, cel din fig. 11, pag. 682, prin aju- 

torul căruia trecem şiretul pe subt trachee și esofag. 
Un chilo de gips pentru luat mulagiul figurei sau 

a unor impresiuni de picioare, etc. 
Pavafină pentru luarea mulagiului impresiunilor 

de pe pământ. 
Doui-trei ace de cusut ca, cel din fig. 12, » pag. 682, 

pentru coaserea cadavrului. 
O lumânare. chibrituri, ceară roșie și: un sigiliu 

pentru aplicarea, peceţilor cu ocazia închiderei cosciu- 
gului saii a borcanelor cu conţinutul organelor,ce tre- 
buc a li se face analiza chimică. 

O bucată de hârtie de pergament pentru astuparea 
borcanelor la gură. 

Mai multe dopuri de plută pentru a astupa gaura 
„occipitală şi dea împedica ast-fel scurgerea, diferitelor 

> 

Jicide, ca sânge, etc. 
Un ghem de sfoară pentru cusut. cadavrul, etc. 
Vasilină Voricată pentru uns pe mână, înainte de a 

începe autopsia. 
Colodiul pentru a ne acoperi rănile ce le avem 

pe mâini căpătate fie în timpul autopsiei fie de mai 
nainte. 

O piele de căprioară pentru șters instrumentele. 
Un pachet de vată şi unul de iută ce-ne vor servi 

drept burete. 
Un chilo cărbune de animal pentru facerea, docima- 

ziei ficatului saii pentru casuri de îmbalsamare. 
O bucală de săpun, 0 perie de unghii, un prosop 

pentru mâini. 
O perie de haine, o perie de cap, un pieptene, pudră 

Și camin pentru toaleta mortului.
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Două bluze de dril, două șovțură albe, două perechi 
de munșete de pânză galbenă Billroth, pentru operator 
și ajutor. | 
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Fi. 256. 

Și în fine 2 coșuri de paie ca cele din fisura 256 şi 
- în care se găsesc introduse tot arsenalul instrumentar 
„de maisus.—E de prisos de a mai adăuga, că fie-care 
coș trebue să fie prevă&dut cu câte un lacăt,



a) Constatările preliminare 

Aceste constatări despre care am mai vorbit deja, 
cu ocasia exemenului rădicărei unui cadavru (pag. 533) 
şi al căror resumat se pole vedea la pag. 618 fiind 
aprope identice cu cele ce urmeză a, le face la înce- 
putul autopsiei medico-legale, ne va scuti de a le mai 
reproduce încă odată aci. E destul de a vă arunca 
numai ochii pe resumatul de mai sus pentru a vi le 
reaminti. In general aceste constatări preliminare sunt 
făcute la locul unde cadavrul a fost găsit și prin urmare 
în afară de sala de autopsie. Iată, prin urmare motivul 
pentru care credem că nu mai e necesar de a le mai 
reproduce încă odată aci. 

b) Examenul extern 

Acest examen se compune după cum am văzut 
mai sus din următârele.patru părţi: 1) Constatarea sem- 
nelo» :norței; 2) Constatarea semnelor de identitate; 3) 
Constatarea semnelor de violență și în fine 4) Constatarea 
semnelov vre-unei băle locale saii generale. 

Modul de consatatare al acestor 2 prime semne 
ne sunt deja cunoscute. In cât privesce semnele de 
violenţă şi cele ale vre-unei b6le locale sati. generale, 
va trebui odată cu constatarea, celor 2 de mai. sus să 
le avem şi pe ele în vedere. Semnele de violenţă ce ar 
consta dintr'o rană, fracturi, sgârâituri, echimose etc., 
vor fi descrise cu multă băgare de semă și exactitu- 
dine, păstrându-se ca normă descrierea ce am arătat'o 
la pagina 101 cu ocasia luărei semnelor particulare. 
Se va avea, în vedere că extravasatele de sânge pro- 
funde ce nu aii avut timp casă apară la exterior, ceea 
ce se întâmplă mai ales când mârtea, sa, produs repede, 
vor trece nebăgate în secmă dacă nu vom avea, în grijă
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de a face mai multe secţiuni longitudinale în diferitele 
regiuni ale corpului și membrelor. 

Acesta cu atât mai mult când se bănuesce că 
mortea a, avut loc în urma unor bătăi. 

Afară de acesta, vă sunt cunoscute casurile în care 
un traumatism deși violent pote să nu lase nici o urmă 
exterioră: pe corp. Ast-fel un individ (mai ales la copii) 
ce se găsea, îmbrăcat, se pâte, trecând peste el roţile 
unci căruţe să-i rupă câte-va câste, fără ca pe piele să 
se vadă vr'o echimosă sai alt semn. | 

Tot aci trebuie a vă atrage atenţiunea asupra con- 
fusiunilor ce mulţi dintre -D-vâstre le fac de a lua drept 
echimose diferitele pete roşii de pe corp, care adesea 

„nu sunt de câ; lividităţi. Pentru a înlătura acestă con- 
“fusiune vom face câte o secţiune în dreptul lor şi a 
spăla, apoi cu apă țesuturile ce se găsesc colorate în 
roşu. Când prin spălare sângele nu dispare şi colorea, 
roşie intensă, încă se menţine, atunci suntem siguri că 
acolo e un extravasat, o echimosă, în cas contrarii 
avem a face numai cu o imbibare hipostatică, a cărei 
colore pote repede dispare prin spălare. 

Multe din semnele de violență ce le găsim pe 
suprafața corpului unui cadavru ai fost făcute după 
morte și prin urmare nu trebue să vă pecipitaţi și a 
susține fără nici o constatare că sunt făcute în timpul 
vieţei. Transportarea cadavrului, punerea şi scoterea 
din cosciug, darea, jos din căruţă, suirea pe masa de 
autopsie, mâncarea de către șăreci, câini sai și a altor 
animale a diferitelor părţi din el, așezarea cadavrului 
unui individ care a fost asasinat, ast-fel ca să fie căleat 
de tren sau căruţă, tăcerea în bucăţi a unui cadavru 
pentru a fi mai uşor transportat, sunt atâtea și atâtea 
casuri care pot da nascere la răniri post mortem ce 
v& pot induce în erdre şi pe care justiţia le cere să 
le diferenţiaţi. | 

Când cadavrul nu e intrat în putrefacție, deose- 
birea între o lesiune post mortem şi una făcută în timpul
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vieţei se pote face uşor. Ast-fel presenţa sângelui cua- 
gulat în dreptul rănei, sati pe traectul ei, presenţa chia- 

gurilor printre fibrele mușculare sai printre aponevrese, 
sunt destul de suficiente pentru a arăta că aceste semne 
de violenţă ati fost făcute în timpul vieţei. Tot aseme- 
nea 'presența în dreptul unui focar de fractură a unui 
început de calus o va distinge de o alta post mortem. 

In resumat semnele pe care ne vom baza pentru 
a afirma că o rană a fost făcută în timpul vieţei sunt: 
1) hemoragia ; 2) cuasularea sângelui ; 3) depărtarea buselor 

rănei și retracțiunea [esuturilor subjacente; 4) coldrea gal- 
„benă sai venătă a echinmoselor; 5. inflamaţia buselor sai 
reiunei rânei; 6) presența puroiului în dreptul lor; 7) 
existența vre-unui calus, ete. Cu tote acestea, când putre- 
lacţia e înaintată, veţi fi cu forte mare hăgare de - 
semă în aprecierele D-vâstre de 6re-ce vă este câte- 
odată imposibil de a v& pronunţa. 

In cât privesce semnele vre-unei bâle locale saii 
generale după cum însuşi acest titlu vă indică, e ară- 
tarea numai prin simpla inspecţie a cadavrului dacă 
există vr'o bolă a vre-unui organ care să ne explice 
sau să fi avut: vr'o legătură cu mârtea individului. 
Ast-fel ar fi de exemplu un cancer, sifilisul, o gan- 
grenă a vre-unui singur organ exterior saii vro stare 
de caşecsie care să fi cuprins tot organismul cum e de 
exemplu o bolă Gre-care cronică ca tuberculosa, etc., 
stări care adesea ne permit a diagnostica mârtea, nu- 
mai prin examenul extern fără a mai fi nevoe de 
vr”o autopsie. 

Pentru a face un examen extern complect şi pentru 
a fi siguri că nu ne-a scăpat nimic neobservat, e bine 

de a urma un plan fixat mai dinainte. Un examen fără 
plan nu ne pote face de cât de a omite multe lucruri. 
Acest plan care se găseşte descris la pagina 662 îl 
vom urma şi noi întocmui. El e făcut ast-fel în cât 

examinând regiune cu regiune vom fi siguri că nu a 
putut să, ne scape nimic ne observat. Nu e nevoe ca 
pentru fie-care din cele 4 părţi din care se compune
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examenul extern să urmăm acest plan de 4 ori ci în 
momentul când examinăm de exemplu faţa ne vom da, 
de odată socotelă de: semnele morţei, de identitate, de . 
violenţă, și cele ale vre-uncj maladii locale sati generale. 

I. Desbrăcarea cadavrului. Nimeni nu are dreptul 
de a desbrăca cadavrul fără ca, Medicul Legist să fiefaţă, 
având în vedere marea importanţă pe care cle o pot 
avea. In casurile că vi se dă să faceţi autopsia unui cada= 
Yru care e deja. desbrăcat, veţi menţiona tot-auna acesta, în raportul D-vâstră. La desbrăcare vom avea în vedere 
de a ne interesa dacă cadavrul va trebui îmbrăcat tot 
cu aceleași haine, în care cas vom căuta pe cât se pote 
de a i le seâte cu băgare de s&mă. In casul când per- 
sâna cărei i se face autopsia este bogată și dispune 
de un alt rând. de haine saii când a, suferit de o bslă 
infecţiosă, atunci trebue să i le lăem spre a, le seste 
mai repede. Acelaş lucru îl vom face şi în casul când 
cadavrul a fost găsit într'o stare înaintată de putrefacție 
şi unde hainele sunt îmbibate cu diferite licide, precum 
şi mai ales în casurile de desgropări, unde ne este im- 
posibil de a putea, desbrăca cadavrul fără a nu-l re- 
duce în bucăţi. Tăerea hainelor se face în modul urmă- 
tor: Aşa cum se găsesce întins în decubit dorsal, se 
tae cu foarfecile pe linia mediană a fie-cărui membru 
inferior, superior și a corpului rând pe rând tâtă îmbră- 
cămintea. Pe măsură ce sunt tăete, le lăsăm în jos pe 
masă, iar corpul cadavrului apare numai de cât aol. 
Punem după aceea, pe ajutor să tragă cadavrul de mâna 
dreptă către el pentru a-l întâreo pe flancul stâng. In 
timpul acesta tâtă îmbrăcămintea ce aparținea părţei 
drepte a corpului e împinsă de noi repede sub cadavru. 
Lăsăm acum cadavrul jos şi-l apucăm noi de data 
acesta de mâna sa stângă, întoreându-l pe flancul drept. 
In timpul acesta ajutorul trage imediat hainele de sub 
cadavru şi cu modul acesta, desbrăcarea e complectă. 

In casuri de desgropări unde cadavrul se găsesce 
într”o putrefacție” fârte înaintată, atunci desbrăcarea ca
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și autopsia, se va face în cosciug, fără a mai căuta să 
le scotem afară, — după cum se pâte vedea. în figurile 
92—93 de la pagina 190 bis. 

O dată cadavrul desbrăcat, după cum e obiceiul în 
Institutul nostru, li se ia imediat greutatea, servindu-ne 
de un cântar. Talia de asemenea, ca, şi greutatea, trebue 
luată, căci pe lângă cele-Valte semne de identitate, trebue 
date şi ele. 

Se scie că, talia se ia'cu metrul panglică. E bine 
ca mai tote mesele să fie deja gradate (după cum e în 
Institutul nostru) pentru ca, odată cu aședarea cadavrelor 
pe ele, să li se ia şi talia. Când din întâmplare nu aveţi 
metru şi ve aflaţi pe câmp sati în altă parte cu autopsia, 
atunci nu aveţi de cât a lua lungimea cadavrului cu 
o sfâră pe care o veţi 'măsura în urmă. 

II. Faţa anteridră a capului. 1. Pielea capului. In 
ceea, ce privesce semnele de identitate pe cari le pu- 
tem găsi în acestă regiune şi cari sunt date în gene- 
ral de către păr, vom păstra ordinea din tabloul de 
la pagina 92 referitor la părul capului. 

După aceea ne vom da sâma, de diferite semne 
de violenţă, noui sati vechi, ca răni, echimose, cucue, 
jupuituri, cicatrice, etc. Aceste lesiuni nu diferă întru 
nimic de cele ce se găzesc pe cele-alte regiuni ale cor- 
pului. Cu tote acestea prin frequența şi importanţa 
acestei regiuni, ele trebuesc cercetate cu atenţiunc, 
avendu-se în vedere ușurința cu câre se produc, dat 
fiind'aderenţa pielci de os care o împiedică de a aluneca. 
Ast-fel, din causa motivelor de mai sus, ea, cedâză nu- 
mai de cât când e apucată, între un corp Gre-care şi os. 

| In ceea ce privesce rănile, vom căuta, a, le stabili 
origina, dacă sunt făcute cu un instrument tăetor, înțe- 
pător saii contondent, avându-se în vedere contusiunea 
ce se pote face între ele din causa asemănărei lor. Prin- 
tre lesiunile inflamatorii se pot găsi flemâne, abcese, etc., 
cari nu sunt de cât consecinţele lesiunilor traumatice 
de mai sus.
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Printre tumori, ce le întâlnim în acestă regiune, 
putem cita ; lipâme, fibrome, epiteliome, anevrisme ar- 
teriale, chiști sebacei, dermoidi şi în fine pneumatocelul 
și cefalomatomul. Primul, care îl întâlnim maj ales în 
lesiunile traumatice, ca în fracturile Gselor, frontal sati 
temporal, e o tumoră gazosi, ce comunică cu cavitățile 
aeriene ale craniului, cum de ex. sinusurile frontale 
saii celulele mastoide; iar cel de al doilea nu e de 
cât o colecţiune de sânge închistată între piele şi os. 
Se va avea în vedere dea nu confunda pneumatocelul 
cu emiisemul, care consistă, într'o simplă infilirare de 
gaz a țesutului celular. fără a comunica cu vr'o cavi- 
tate a craniului. 

2. Ochii. Din partea ochilor vom avea în vedere: 
a) Anezele sale şi anume: sprâncenile, pleopele, 

senile, muşchii și orbitele. In ceca . ce privesce identi- 
„tatea, caracterile lor se pot vedea descrise la pagi- 

nele 98—99, 
Printre caracterele patologice ale acestor anexe, 

vom nola diferite lesiuni traumatice precum şi diferite 
bole ale lor ca: strabismul, chişti dermoidi, ulcisre, ble- 
farite, tumori, viţiuri de conformaţie, ectropion, etc., etc. 

V) Globii ochilor. Din partea, lor vom nota: 1. Sem- 
nele tanatoflalmice reteritâre la stabilirea morţei, cum 
de ex. insensibilitatea, opacificarea, shârcirea corneelor, 
moliciunea, globilor ochulari, ete. , 

2. Semnele de identitate după cum se găsesc de- 
scrise la, pagina 93. 

3. Lesiunile traumatice ca: contusiuni, compresiuni, 
răni, corpi străini, arsuri Şi cauterisaţiuni a globului. 
ochiului. 

4. Lesiuni inflamatorii: şi tulburări în nulriție ca: 
conjunctivite, keratite, cataracte, tumori, pterigion, ar- 
cul bătrâneţei, etc. 

- 9. Vifiuri de conformaţiune ca: persistența mem- 
branei pupilare, etc. , 

3. Nasul. Sc va nota: 1. Ca identitate, forma, mă-
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rimea, lărgimea etc., precum și cele-Palte caractere ce 
se găsesc descrise în tabloul. de la pagina 94. 

2. Din punctul de vedere al lesiunilor traumatice şi 
“ în/lamatorii: contusiuni; răni, fracturi, furuncule, ulcere, 
tumori, viţiuri de conformațţie și diformităţi ale nasului, 

precum și din partea foselor ca: corpi străini în ele, 
echimosc, neoplasme, ca : polipi; viţiuri de conformaţie 

al lor ca: fosele prea strâmpte sati deviarea peretelui 
ce le separă. In fine sc va nota, dacă se scurge sai. 
nu ceva, din ele. 

4. Gura. 1. In coea ce privesce identitatea ne vom 
raporta la tabloul de la pagina 9. 

2. Pentru lesiunile traumatice și inflamatorii, vom 
nota: 

a) Referitor la buze: contusiuni, răni, tumori 3, vițiuri 
de conformaţii ca : răsbuzarea lor, subțiimea lor, buza 
de iepure și mai ales trebue a, fi atenţi şi a observa 

dacă buza de iepure a fost operată şi dacă cicatricea, 
nu se află ascunsă sub mustață. 

U) Din partea cerului gurei. și a vălului palatului, 

vom nota: contusiuni, răni, neoplasme, viţiuri de con- 
formaţie ca: perforarea sei separarea, cerului gurei. 

0) Din cavitatea bucală vom observa dacă se scurge 
saii nu ceva. Dacă scurgerea nu a lăsat vr'o urmă pe 
obraz de arsură saii cauterizare, cum ar fi în casurile 

de otrăvire cu acid fenic, esenţă de oțet, etc. 'Trebue 

observată bine cavitatea de a nu fi vro rană produsă 
prin descărcarea unei arme cu foc şi care ar putea 
trece neobservată. 

d) Din partea. mazilarelor. Lesiuni traumatice şi in- 

flamatorii ca: fracturi, osteo-periostite, hipertrofii, atrofii, 
carii, necrose, necrose fosforice, tumori. Din partea, arti- 

culaţiunei temporo-maxilară se va nota vr'o luxaţie sau 
altă lesiune. 

€) Din partea dinţilor se va nota 'diferite particu- 
larităţi, ca: număr, dacă sunt sai nu complecţi, forma, 
volumul (prea, mari saii prea mici), fracturi, implan-
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tarea, direcţia, diformaţiuni patologice datorite sifilisului, 
diabetului, gutei, ataxici, hemiplegiei, rahitismului, ete. 
In cât priveşte limba şi amigdalele, le vom descrie cu 
ocasia examenului intern. 

5. Urechile. Aceste organe joacă azi un forte mare 
rol în stabilirea, identităţei. Vom arăta: 1. Referitor la i/entitate sc va, urma, după tabloul de la pagina 9. 
2. Lesiuni traumatice înflamalorii și vițiuvi de conforina- 
(iune: , 

V) Din partea pavilionului ca: echimose, răni, cica- 
trice, tumori, hematon, ditormităţi, ce culâre are, dacă 
sunt sai nu cianosate, etc. , 

b) Din partea conduetului auditiv extern ca: corpi 
străini, răni, fracturi; turburări în secreție, ca: con- 
„creţiuni ceruminose, otite externe, tumori sehacee, exos- 
tose, polipi, viţiuri de conformaţie, ctc. Se va observa, cu atențiune scurgerea de sânge prin aceste conducte ca resultat al fracturci base craniului. De multe ori aceste fracturi sunt representate printr'o simplă plesni- tură imperceptibilă și. numai scurgerea de sânge sai 
de licid rahidian prin ele e semnul unei fracturi. 

c) Din partea timpanului, rupturi cum se pot în- 
tâlni in casuri de asfixii sati traumatisme, inflamaţiuni, 
viţiuri de conformaţiune, ete.. 

III. Faţa anteridră a gâtului. Vom nota ca semne 
de ientitate: lărgimea = dacă e subțire (slab) sau gros (gras), lngimea = scurt sau lung; dacă proemină mult 
mărul lui Adam, etc.. - 

Din punctul de vedere al semnelor de violență, vom 
nota: contusiuni, răni, arsuri Şi mai ales existenţa vre- unui șanț sau sgârâituri ce se pot găsi în casurile de spânzurare şi strangulare, ete. Dintre tâte lesiunile ce le găsim pe gât, aceste șanțuri Şi sgârâituri ati cea mai mare importanţă pentru medicina legală. In ceea ce privesce “sanţurile, ele pot fi de mai multe feluri şi anume: natu- 
vale, patolorice, artificiale, putride etc. Examenul lor tre- ue ase face cu cea mai mare băgare de semă, înlătu-
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'ând confusiunea ce am putea-o face luând unul natural 
drept altul artificial sati vice-versa. Ast-fel la câte o 
femee sati mai ales la copii, din causa vre-unui bonet, 
pote rămânea pe gât sa pe sub fălci un șanț datorit 
şireturilor acestor bonete. La copii graşi din causa, iri- 
taţiei se fac după morte pe gâtul lor în dreptul şanţu- 
rilor naturale, câte un altul, care prin culdrea și as- 
pectul cel iaii după morte, pâte fi confundat cu unul 
de strangulare; acelaş lucru se pote găsi și la adulţi 
când gâtul e scurt, gras și cu sbârcituri adânci pe el. 
La cadavrele intrate în putrefacție de asemenea apare 
pe gâtul lor şanţuri din causa gulerului cămășşei, care 
apasă pe țesuturile umilate, încât dacă nu a-ţi asistat 
la desbrăcarea lui şi vi se dă deja desbrăcat, vă puteţi 
înşela. 

La înecaţi cari şi-aii legat o piatră de gât, din 
causa frânghiei care se strânge de apă, pâte lăsa un 
şanţ pe gât. Une-ori fie la înecaţi, fie şi la cadavrele 
intrate în putrefacție şi al căror epiderm începe a se 
ridica, şi când cămașa saii haina sunt colorate, pot 
lăsa pe gât o dungă saii un şanţ, care mai ales când 
e roşie pote da de bănuit, dacă nu examinăm Și hai- 
nele. Vom observa de asemenea urmele rămase în 
urma, strangulărei cu mâinele. Adesea ori după locul, 
aspectul, forma sgârâiturelor unghiilor de la mâini, 
putem diagnostica strangularea. Ceva mai mult, după 
ele putem spune dacă criminalul a avut unghii sati 
dacă a fost dreptaciii ori stângaciă. 

Printre semnele . patologice saă înflamatori, putem 
cita: adenite, cicatrici scrofulose, flegmsne, tumori, difor- 
maţiuni, deviațiuni, hipertrofia corpului tiroid, gușă, etc. 

IV. Faţa anteri6ră a pieptului. Vă veţi da sema 
de conformaţia. şi apoi veţi căuta semne de violenţă, ca: 
răni, echimose, ete. Veţi practica tot-Vauna ascultaţia și 
mai ales percuţia după cum faceţi şi în clinică. Atât 
Percuţia, cât şi ascultaţia, trebuesc făcute la, început, 
mai ales acâsta din urmă pentru ca în casurile când 

71760 4
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aveţi un exudat în cavitățile plurale, să nu se scurgă, 
când veţi secţiona câstele. De aceea, preveniți de ea 
vom secţiona cu atenţiune și vom aduna, şi licidul. 
Examenul acestei regiuni devine mai important la, fe- 
mei și în special la cele însărcinate, unde chiar în- 
ainte de autopsie am putea spune că ne aflăm în 
faţa cadavrului unei femei însărcinate. Din acest punct 
de vedere ne vom da sema de mamele şi anume 
de: forma, mărimea, consistenţa, dacă sunt tari sati 
moi, atârnânde, flasce, pline saă cu aspectul unor 
membrane ; de mamelon, dacă e mare sati nu, dacă 
se scurge saii nu ceva prin presiune; dacă aureola e 
mai mare, pigmentată; dacă se v&d sati nu tuberculi 
lui Montgomery, etc..Se va căuta pe, sub mamele la 
femei, pentru a nu fi ascunsă pe sub ele, după cum 
sa întâmplat adesea, vr'o rană, fie prin instrument înțe- 
pător şi tăetor, fie mai ales printr'o arma cu foc şi care 
pote [i trecută cu vederea. In fine vom nota diferite 
diformaţii congenitale, precum şi tumori, ete. Prin aju- 
torul palpaţiei vom căuta a ne da s6ma dacă nu 
există vro fractură a sternului sati a câstelor, precum 
Și vro regiune emfisematâsă în casuri de răni pene- 
trante. 

V. Faţa anteridră a abdomenului. Se va nota: 
forma, dacă abdomenul e balonat, plat, escavat, în 
formă de luntre, saii are forma ca la batracieni, după 
cum se întâmplă în casurile de ascită. Veţi lua în casu- 
rile acestea circonferența sa. Prin percuție vă veţi ccn- 
vinge de timpanism saă matitate. Prin palpare ne vom 
da sema de vro tumâre sau de fundul uterului până 
unde se întinde sub ombilic. Ne vom da sema de sem- 
nele putrefacţiei, care se ştie că adese începe din acestă 
regiune şi anume de pata, verde ce apare în fosa 
iliacă, .dreptă. Vom căuta diferite cicatrice precum şi 
linia brună, și vergeturile ce se observă la, femeile în- 
sărcinate precum şi la persânele care au fost grase şi 
au slăbit. Aceste vergeturi vom căuta a le arăta lo-
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cul, colorea și a fi cu băgare de semă de a le da ori- 
gina adevărată, de Gre-ce aceste vergeturi pot ţine la 
un licid ascitie ce s'a resorbit, sau la vr'o tumeră. Ver- 
geturile datorite sarcinei se întind de obiceiti până la 
faţa antero-internă a copselor, de şi se pot vedea tot 

în aceste locuri la femeile ce ati fost odată grase și 
și acum în urmă ati slăbit. In fine vom avea în vedere 
diferitele lesiuni patologice, ca hernii ombelicale, ingu- 
inale, ctc. 

VI. Organele genitale externe. La bărbat. Von 
avea în vedere: forma, mărimea penisului, ţinându-se 
în smă că la cadavre din causa ligamentului săii sus- 
pensor care se slăbesce, devine mai mare. Vom observa 

dacă e circumeis cum se. găsește la Isracliţi și Turci. 
“Din partea uretrei vom obseva viţiuri de conformaţie 

ca: strâmtorea ci, imperforaţia, hipospadias, epispadias, 
corpuri străine în ea, dacă nu e sediul vre unci scur- 
geri. Dacă pe penis nu se află semnele vre-unci răni, 
recente sati semnele vre-unei maladii vechi, dacă, pe- 
nisul nu ce strangulat prin vro legătură circulară, 
fimosă, balanită, etc., ete. Din partea scrotului şi a 

testiculelor vom nota, răni, contusiuni, elefantiasis, he- 
matocel, hidrocel, varicocel, hernii testiculare, orhilă 
anomalii de posiţiuni, ca: ectopii, (monorhidie, eriptor- 
hidie). In fine vom observa dacă pe gland nu se găsesc 
peri de femee sau de animale, etc. 

La femee. Se va observa dacă ele sunt sau nu bine 
conformale, semnele verginităţei sati. deflorărei vechi 
sati recente, înplinite saii cercate prin urmare, dacă 
himenul este intact saii de curând rupt, mai ales în, 
casuri de crime săvârşite asupra femeilor. Se va căuta 
dacă nu sunt corpi străini introduși în vagin, dacă nu 
sunt rupturi noi sai vechi ale vaginului, furculiței și 
perineului. Dacă se scurge ceva şi anume ce? e sânge 
și ce fel de sânge, de menstruaţii, lochii? Dacă are un 
miros special. 
„In fâne vom căuta a vedea dacă nu există dre-care
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lesiuni traumatice sati inilamatori, tumori, fistule, pro- 
laps, maladii veneriene, etc. 

VII. Faţa posteri6ră a capului. Se va nota: forma 
capului, colorea, părului. lungimea, desimea, lesiuni as- 
cunse prin păr. 

VIII. Faţa posteridră a gâtului şi trunchiului. Se 
va avea în vedere aceleaşi lucruri ca şi pe faţa an- 
terioră, cu singura deosebire că aci avem a mai 
nota lividităţile cadaverice ce 'și at sediul. în aceste 
regiuni când cadavrul a stat pe spate şi în fine tot 
aci vom ţine socotelă de diferite deviaţiuni, rele con- 
formaţiuni, semne de violenţă şi lesiuni intiamatorii ale 
col6nei vertebrale ca: fracturi, luxaţiuni, bâla lui:Pott, 
spina, bifidă, deviaţiuni autero-posteridre ca: cifoza, 
lordosa ; deviaţiuni laterale ca: scoliosa, etc., urme de. 
ventuze, etc. Din tâte aceste, lesiunile traumatice sunt 
acele care intereseză mai mult pe medicul legist. Sunt 
luxaţiuni şi fracturi ale colânei, care pot da nascere la 
morte fără a li se putea, ușor recunosce causele. 

Ast-fel am avut 2 casuri de luxaţia atlasului și 
ruperea apofisei odontoide, care, graţie numai unui Oxa- 
men atentiv ati putut fi observate. 

Primul, la o femee alcoolică ce a căzut din pat și 
asupra, cărei, afară de câte-va mici echimose pe corp 
(dupe cum se găsesc adesea la alcoolici), nu se mai 
găsea nimic alt-ceva, care să ne arate causa morţei; 
și al doilea, fractura apofisei odontoide la un țăran 
ce căzuse dintro. căruţă. 

IX. Anusul. Din partea anusului vom observa că 
„el e mai totd'auna deschis la cadavre, lăsând să se 
scurgă adesea materii fecale. Vom maj observa de ase- 
menca existența, bemoroidelor, a belelor venerice, .le- 
siuni, corpi străini, prolaps sati ruperea a vre-unei 
tumori hemoroidale care a .dat nascere la vr”o morte 
subită, etc. 

După ce am isprăvit şi cu examenul părţilor pos-
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teriore, ne mai rămâne şi cel al membrelor superidre 
şi inferidre. | 

N. Membrele superidre. Din partea, acestor mem- 
bre vom nota diferite semne de violență, de luptă ca: 
răni, sgârâituri, echimose, apoi, luxaţiuni, anchilosa 

- vre-unei articulațiuni; viţiuri de conformaţiune a mâ- 
nei și degetelor ca: sindactilie, polidactilie, ampu- 
taţiuni, deviaţiuni, scurtarea vre-unui membru în ra- 

port cu cel-ait, etc. Urme de păr sai alte substanțe 
printre degetele mânei, după cum se observă la, unele 
victime ce sati luptat, căutând a se apăra, ete. 

NI. Membrele inferi6re. Din partea, acestor mem- 
bre vom nota deviațiuni și fracturi multiple ale base- 
nului; fracturi, deviaţiuni, anchilose din partea, diferi- 
telor se şi articulațiuni ce compun aceste membre; 
deviarea genunchiului înnăuntru, (genunchiti valgum), 
diformitatea pie-bot (când individul nu pune talpa pe 
pământ ci numai verful degetelor saii tocul) cu dife- 
ritele ci varietăţi: zarus, (când faţa plantară privesce 
înnăuntru), zalgus (când privesce în afară), talus (când 
calcă numai în toc), etc. Se va mai nota, de asemenea 
diferite ulceraţiuni, varice ce pot da, nascere la mârte 
subită, etc. 

In fine, după cum am mai spus, examenul extern 
al cadavrului se va termina mai tot-Vauna, (mai ales 
în casurile că se presupune că mârtea a provenit în 

urma vre-unei bătăi), cu secţiuni longitudinale până la 
os pe diferite regiuni ale corpului și membrelor.
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c) Examenul Intern 

Capul şi cavitatea cranienă 

1. Posiţia cadavrului şi a operatorului. Cadavrul e în- 
„tins pe masă în decubit dorsal, având sub cap un billot. | 
Operatorul se așeză la capul cadavrului cu faţa către 
creştet şi apucă cu mâna dreptă din dreptul bărbiei, 
jar cu cea stângă din dreptul cefei, trăgându-l. ast-tel 

  

  

    
  

Fig. 257. 

încât capul să întrecă pe cât se pote marginea mesci, 
după cum se vede în fig. 257. Acestă condiţiune are 
raționamentul că în timpul ferestruirei craniului, fere- străul să funcţioneze liber şi să nu fie întrerupt în 
drumul săi de masa de autopsie saii de marginea, ei,— 
alt-fel am fi nevoiţi a ne opri în timpul fer&struirei, 
pentru a trage capul în afară, dincolo de marginea 
mesei. Inainte de a începe secţiunea pielei capului, se 
așeză jos în dreptul capului, o găleată pentru a primi
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sângele sau alt licid ce.se va scurfie cu ocasia deschi- 
derei craniului. 

2. Secţionarea piele capului. Cuţitul tinut (cu mâna 
dreptă, în plin pumn, după cum se vede în fig. 258, se 
începe secţionarea pielei capului din vârful apofisei ma- 
stoide drepte, trecend prin mijlocul capului !) și se opresce 

  

  

  

. 2 a aaa a] ” , „Pe A Alinowiei. 
  

în vârful celei-Valte-apofise din stânga. La începutul sec- 
ționărei, operatorul se aşeză cu fața spre urechea stângă 
a cadavrului, pune mâna stângă pe fruntea, lui după 

1) Prin mijlocul capului nu se înţelege vertexul (creștetul 
capului), ci regiunea situată cu vr'o 3 laturi de deget inaintea lui 
și care trebue să fie un plan perpendicular pe linia apofiselor mas- 
toide, lrecend prin punctul cel mai culminant al convexităţei cra- 
niene. 
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cum se vede pe fiz. 258, îi înclină capul spre stânga, făcend ast-fel visibilă regiunea mastoi-dienă, drâptă. Pe mesură ce se continuă secţiunea, se imprimă cu aceiași mână capului o mișcare de rotaţie spre drepta, presen- tând ast-fel treptat secționărei drumul spre apofisa mas- toidă stângă. 
Secţionarea pieloi capului se face într'un singur timp, și odată cuțitul înfipt în ea, se continuă înainte ne mai ridicându-se. 
Se va căuta prin acestă secţiune, ca pericraniul să fie tăiat dintro singură dată până la os, dacă e po- sibil, şi numai în cas când acestă condiţiune nu va fi realisată, vom mai reveni iarăși din notă cu cuțitul pe prima secţiune. 
Secţiunea va, fi lungă, continuă, neîntreruptă şi nu sacadată, ca. prin ferestruire, după cum se observă, la mulți dintre Domni studenți. 

| Cuţitului i se va da o direcţiune puţin înclinată, așa încât secţionarea, pielei capului să nu fie perpendi- culară pe os, ci oblic (bizotat), pentru ca în timpul când 
se va cose lambourile pericraniene, acestea să se adap- teze mai bine. 

E de prisos a adăoga, că în timpul secționărci să fiţi atenţi, ca lama cuţitului să nu fie atât de apăsată pe os, încât să se strice ascuţişul, aducendu-v& aminte că acest cuţit va, servi „întregei autopsii a cadavrului. 
In casul când se va întâmpla ca în. drumul ce trebue al urma pentru secţionarea piele! capului, să în- tâlnim. vr'o tumoră, rană sati vr'o altă lesiune ce ar putea avea vro legătură cu mârtea individului, atunci se recomandă de a ne abate cu linia de incisic, oco- 

lindu-le. | 
d) Des/acerea lamboului anterior. Odată secționarea pielei capului până la os fiind terminată, veţi introduce “amendou& mânele în dreptul secţiuni și veţi căuta ca, ajutaţi și de unghii, să destaceţi lamboul anterior al pericraniului, dându-l înapoi peste faţa cadavrului (res-
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frângându-l). Când secţionarea a fost făcută complect 
până la os, ridicarea laniboului anterior pericranien'se 
face forte usor. In cas contrar vom fi nevoiţi de a în- 
trebuinţa și cuțitul pentru secţiunea țesutului conjunctiv 
sub-pericranien. In acest cas, apucăm cu mâna stângă 
lamboul anterior și-l resfrângem pe loc spre frunte 
(vei fig. 259). Nu intrebuinţaţi nici odată dalta sati alt 
  
  

    55 - a aa ta de i = ___ Zr WAbovitr. 
  

Fizz. 259, 

instrument care este introdus sub pericraniti și cu lovi- 
turi multiple să căutăm a'1 desface, după cum am avut 
ocasiunea să vedem în unele din centrele mari din 
străinătate, - unde, de altmintrelea, acestă parte din 
technică e lăsată pe mâna servitorilor sălilor de autopsic. 
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Dacă ea convine în autopsiele anatomo-patologice, nu-și 
are raţiunea de a fi în cele medico-legale. 

Lamboul anterior pericranien se desface de pe os până în dreptul arcadelor sprâncenelor. 
UV) Desfacerea lamioului posterior pericranien se face ast-fel: se desprinde prin ajutorul cuţitului o parte 

  

  

  

  2 DrWhiboviei. 
      

din acest lamboii, cât este necesar de a fi apucat cu degetele şi adus în mână. După aceea, apucându-se lam- boul în plin pumn după cum se vede în fig. 260, îl ri- dicăm în sus cu cap cu tot, fixând cotul mânei stângi în şold. In acestă posiţie capul fiind forte bine fixat, se „fac, :cu ajutorul cuţitului, treptat-treptat, secţiuni de la stânga la drepta, până când el a fost desfăcut mai jos de protuberanţa. occipitală externă.
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" Odată seeţionat, îl introducem “apoi între cap ș 
billot. 

3. Seoţionarea „ muschilor temporali se face în două 
moduri: 

a) Prin transftie, 1) prin secţionarea, transversală. 

a) Prin transfizie. Operatorul se aşeză în drepta 
capului cadavrului, pe care îl aplecă spre stânga, cu 
mâna, stângă aşeată pe calotă, apoi, introduce vârful 
cuțitului (cu lama către creștet) între os şi fibrele 
musculare prin marginea posteridră a lui, ficendu-l 
să iasă prin marginea, opusă. După aceea, imprimând 
cuţitului mişcări de ferestruire, se ridică întregul muşchiii 
de pe os. Vom face acelaşi lucru şi pentru mușchiul 
temporal din stânga, schimbându-ne posiţi ia din drâpta 
în stânga. 

V) Secţionarea transversală se face prin câte o sec-: 
țiune ce trece prin mijlocul foselor temporale şi care 

nu este alt-ceva decât projecțiunea liniei de ferestruire 
a calotei. 

Secţionarea mușchilor temporali prin primul procedeti 
e necesitată de casurile când aceşti mușchi sunt sediul 
vre-unui extravasat de sânge, iar în cel de al 2-lea, pro- 

cedeti, în casurile de lipsă a unor asemenea extrava- 

sate şi pentru a ne servi la fixarea calotei după termi- 
narea, autopsiei. 

4. Secţionarea 6selor: craniului, se face pe o linie 
circulară, care trece înainte, pe frunte, la un lat de 
deget (1 ctm.) de-asupra arcadelor sprincenilor înapoi, 
la un lat de deget de-asupra protuberanţei occipitale 
externe, iar în lături prin mijlocul foselor temporale. 

Acestă secţionare se pste face prin ajutorul fere- 
streului mic şi ferestreului mare, după cum urmeză: 

a) Secţionarea oselor cu ferestreul mic, dupe cun 

se vede în fig. 261, se întrebuinţeză în casul când voim 
a avea, encefalui intact. 

Inainte de a pune în practică secţionarea os6să, 
operatorul își va însemna pe suprafața craniului, dru-
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mul pe care va trebui săl urmeze ferestreul. Apoi 
aşezendu-seşin drepta capului cadavrului, aplică mâna 
stângă învelită într'o !compresă, pe creștetul capului, 
după aceea, fixeză pe frunte ferestreul, ţinut în pum- 
nul mânei drepte şi sprijinindu-i lama de verful de- 
getului mare stâng, care împreună cu compresa a 

  

4 
)     
  

Dr Aotoszeir! 

Fig. 21. 

fost întins până în dreptul ei. Se începe festruirea, făcen- 
du-se un mic șanț pentru a asigura drumul feres- 
treului, dupe care degetul cel mare slâng este retras 
imediat înapoi. Ferestruirea se face ast-fel ca lama fere- streului să fie întrebuințată în tgtă lungimea ei, de la un - capăt la altul şi nu numai mijlocul, după cum se ob- servă la începători. 

Posiţiunea operatorului va. fi ast-fel în cât mişcă- 
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rile mânci drepte, în timpul secţionărei, să nu fie de 
loc împedicate de corp. Pe de altă parte veţi păstra 

o atitudine dreptă nu încovoiată, după cum se observă 
adesea, — atitudine care împedică respiraţia. 

Mişcările ferestreului trehuesc conduse cu cât mai 
puţină forţă, lama lui lunecând uşor în șanțul de sec- 
țiune. Nu apăsaţi lama cu gândul de a termina mai 
repede, pentru că vă veţi osteni mai înainte de a isprăvi 
complect secționarea 6selor. 

Ferestreul începând să lucreze din dreptul frunţei, 

işi va continua drumul către fosa temporală dreptă, 
păstrând de regulă generală ca: nici o dată să nu piiră- 
sescă șanțul croit mai dinainte pentru a începe un altul noii. 

Lama ferestreului va fi ţinută puţin înclinată, către 
faţa cadavrului, căci în cas când va fi ţinută perpen- 
dicular pe os și condusă de un începttor, va apuca 
spre baza craniului, unde 6sele sunt mai grâse, pără- 
sind linia de secţiune însemnată mai Ginainte. 

Pentru buna fixare a capului, necesară acestei 
operaţiuni labori6se, este nevoe de un ajutor. EI va 
fixa capul cadavrului în modul următor: se aştză. în 
faţa operatorului, în stânga cadavrului, aplică mâna 
lui drâptă peste mâna stângă a operatorului care este 

învelită în compresă şi care se găseşte deja pe creş- 

tetul capului, iar mâna stângă o introduce pe sub lam- 
boul anterior al pielei capului, care se găseşte resfrânt 
peste faţa cadavrului, şi-l apucă solid în pumn, fixând 

cu modul acesta capul dupe cum se vede în fig. 1; 
pe de altă parte, prin mișcările de rotaţie ce i le va 
imprima. treptat capului, va presinta, lamei ferestreului 
regiunile osose care trebuesc ferestruile. 

Tot ceea ce sa, spus până aci, privesce secţionarea 
numai a jumătăţei drepte a craniului. Pentru secţio- 
narea, jumătăţei stângi, poziţiunile ocupate de operator 
şi ajutor vor fi inverse. 

Am atras deja mai sus atenţiunea că ferestruirea, să 
se execute ușor, mai ales când suntem convinși că lama
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a ajuns la tabla internă a oselor, — moment care, în 
practică, se anunţă printrun sunet răguşit al feres- 
treului. Aci e momentul a, vă observa, că nepăstrând 
această regulă, suntem expuşi de a pătrunde dintr'o 
dată cu tâtă lama, ferestreului în ereer. 

Pentru a ne convinge că 6sele aii fost complect 
secționate, ne servim de dalta din fig. 7, pag. G7$, pe 
care o introducem, ţinend'o în pumnul mânei stângi, în 

„Șanțul de pe frunte, lovind'o cu podul palmei drepte, 
pentru a o face să pătrundă câţi-va milimetri înăuntru. 

E bine a, repeta același lucru şi în regiunile tem- 
porale și occipitală. 

Când secţionarea, 6selor cu ferestreul a, fost .com- 
-plectă. sai aprâpe complectă, pătrunderea daltei în 
urma loviturilor, este însoţită de o pâriitură, resultată 
din ruperea părţilor de os rămase netăete. 

„ Resucind dalla în punetele unde a fost introdusă, 
suntem siguri că prin depărtatea calotei, 6sele craniului 
aui fost complect secţionate. 

Pentru a ridica complect calota, introducem câr- 
ligul din coda ciocanului representat în fig. 3, pag. 6/8, 
în regiunea, frontală, apucăm cu mâna dreptă corpul 
acestuia, aplicăm mâna stângă spre esfă, și prin mişcări 
scurle - și puternice imprimate ciocanului, smulgem 
calota, care este primită în mâna, stângă. 

„Aceste mișcări trehuesc să fie la fel cu acelea pe 
care le simțim când voim să luăm un băț din gura 
unu, câine care nu voește să-l lase. In timpul trac- 
țiunei operatorul trehue să se aşeze cu fața chiar în 
dreptul capului, aşa în cât în momentul deslipirei să 
nu lase ca calota să-i alunece pe lângă, partea, drâptă 
a corpului şi să cadă jos, spărgendu-se, după cum se 
întâmplă adesea. Când calota este intim aderentă de 
dura mater, ceea ce ne împedicăde a o ridica cu ușu- 
rință, atunci se recomandă de a nu mai insista, cu 
tracţiunile ci de a secţiona dura, mater cu o fârfecă la
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nivelul secţiunei osâse, după ce sa făcut o hbutonieră 

in ca, în dreptul regiunei frontale. 
U) Secţionarea craniului cu ferestreul mare. Acestă, sec- 

țiune care mai portă numele de secţiunea lui Griesinger 
este indicată în casul când voim a secţiona, osele craniului 

cu creer cu tot și mai ales atunci când suntem siguri că 

  

        

  

e Dr Minovrer. 
  

Fig. 262. 

cauza morţei rezidă în altă regiune, sati că putrefacţia 
e aşa de înaintată, în cât creerul e redus într'o pulpă 
mole diformă. 

„Acestă secţionare se face întocmai ca și în casul 

precedent şi dupe cum se vede în fig. 262, păstrând 
exact aceleași regule de technică, cu adaosul următo- 

relor 2 observaţiuni : 

1.-In timpul ferestruirei, să nu apăsăm: prea tare
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cu mâna stânga care se găseşte aplicată pe creștetul 
capului, căci ar urma a strânge lama ferestrăului între 
2 planuri, care ar face anevoisă alunecarea, şi al 

2. Că ajungend cu secţiunea, până în regiunea 
occipitală, să avem răbdarea ca acestă secţiune să (ie 
complectă și să nu răsucim lama pe loc înainte de 
timp, dupe cum sc observă la mulţi, căci sar produce 
o fractură a acestui os. “ 

Ca regulă generală, la deschiderea craniului nu 
veţi întrebuința nică o dată lovituri de ciocan, care ar 
produce crăpături os6se artificiale, Şi care vor fi arcă 
de diferențiat de altele fiicute în timpul vicţei. 

5. Secţionarea durel-mater. Calota cranienă, fiind ridi- 
cată, procedăm la secţionarea durei-mater. Mai înainte 
însă de a o secţiona, va trebui a deschide sinusul lon- 
gitudinal supesior. 

Pentru aceasta se apucă cu o pensă de disecţie, 
cu dinţi, dura-mater din dreptul regiunei frontale, în 
vecinătatea  marginei de secțiune os6să, si ridicând 
puțin în sus acestă membrană, se face o butonieră cu 
forfeca mică, pentru a, pătrunde exact în cavitatea sinu- 
sului. Se introduce ramura bontă a forfecei în cavitatea 
acestui sinus, ținând fârfeca numai pe jumătate deschisă 
Și apăsăm în jos în lungul lui până în regiunea occipitală, 
unde închidem fârfeca. De aci urmeză că nu e nevoe 
de a tot închide şi deschide forfeca, de dre-ce peretele 
sinusului, prins în unghiul de deschidere a forfecelor, 
se tac fite lesne. 

Deschiderea sinusului fiind terminată, ne reintor- 
cem la dura-mater, a, căreia secţionare se face în mo- 
dul următor: tot ca și în casul precedent, se face o 
butonieră, a ci în regiunea frontală în drepta prece- 
dentei, se introduce ramura bântă a forfecei mici și 
ținend'o paralel cu marginea de secţiune os6să, o secţio- 
năm de jur împrejur în acelaș mod ca si la sinus. Nu 

“se va sedte forfeca din dura-mater mai înainte de a 
ajunge în regiunea occipitaiă de aceeaşi parte. In tot
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parcursul acestei regiuni, va trebui a fi atenţi ca vâr- 

ful forfecei să nu atingă .creerul; pentru mai multă 
siguranţă, în timpul acestei secţionără, sar putea între- 
buinţa o pensă cu dinţi care va ridica dura, depăr- 
tând'o de creer pe măsură ce forfeca o va urma. Cu 
modul acesta am terminat secţionarea durei-mater în 

jumătatea dreaptă. Facem acelaş lucru şi pentru jumă- . 
tatea, stângă şi o dată secţionarea fiind complectă, apu- 
căm cu pensa rend pe rând fie-care jumătate de dură 
și o resfrângem înăuntru, către sinusul longitudinal, 
ast-fel în cât acum avem expusă vederei, suprafaţa, 
fie-cărei jumătăţi a creerului, pe care nu trebue să o 

atingem cu mâna înainte de a fi examinată bine, pe 
loc, şi cu totă atenţiunea. | 

După aceea se tae cosa creerului din dreptul apo- 
fisei crista-galli, cu ajutorul fârfecei, apoi apucâna cu 
mâna stângă extremitatea durei secționate, și după 

ce degetele indicator -şi mediu. drept au fost aplicate 

ca o furcă pe câte un emisfer, se trage cu putere în jos 
şi fără teamă, până în regiunea occipitală. 

Ne oprim de o camdată aci cu scoterea durci, 
fiind ţinuţi în loc de creer. Vom reveni apoi pentru 
continua cu acestă nembrană. 

6. Scoterea .creerului se face în modul următor : 
Se aplică mâna stângă în dreptul lobilor occipitali de 
unde nu va 'mai fi ridicată cu nici un preț până la 
scoterea, complectă, a creerului, iar cu mâna dreptă, 

depărtăm lobii frontali de baza craniului împreună cu 
lobii şi bandeletele olfactive, până ce apare vederei ca- . 
rotidele interne și chiasma, nervilor optici. Luăm cu- 
țitul în mână şi secționăm aceste două organe la ni- 
velul oriliciilor lor osose, apoi întroducem vârful cuţi-” 
tului (1—2 mm.) în cortulstângal cerebelului, şi printr'o 
secţiune curbă urmând margina postero-superidră a 
stâncei, tăem acest cort oprindu-ne în dreptul şelei 
turcesci. Sărim cu cuțitul acestă șea şi continuăm înainte 
secţionarea cortului drept. 

71600, „40



In timpul secţionărei cortului stâng se va avea în 
vedere de a da creerul spre drepta, pentru a se putea 
pune în evidenţă acest cort, iar pentru partea dreptă, 
îl. vom da în stânga. 

După, aceea, continuăm cu secţionarea tuturor ner- 
vilor şi vaselor care ies sai intră în craniu, ca șia 

„ celor precedente. In fine, se introduce lama, cuţitului, cât 
se va, putea mai adânc în canalul rachidien, sprijinind'o 
de șeaua turcâscă şi căutând a secţiona măduva pe cât 
va fi posibil mai jos şi transversal. 

Odată acestă secţionare făcută, se întroduce de- 
getul indicator drept pe lângă măduva cervicală pentru 
a 0 deslocui, apoi cu amândouă mâinele tragem uşor 
creerul afară. El va fi primit în palma stângă, care, în 
tot timpul cât a durat scâterea lui, — după cum am 
spus, mai sus, —nu la, părăsit de loc. .. , 

Se aşcză creerul: pe o tavă şi continuăm opera- 
țiunile ce privesc baza craniului. Aceste operaţiuni ce 
le facem atunci, când împrejurările le cer, coprind: 
Desfacerea durei-mater. Deschiderea, cavităților orbi- 
tare, examenul foselor nasale, examenul urechei medii 
şi internă, examenul sinusurilor frontale şi sfenoidale. 

1. Desfacerea durel-mater.' Inainte de desfacerea 
acestei membrane trehuesc deschise sinusurile vensse 
şi anume: sinusurile pietrâse superidre și inferiore, si- 
nusurile laterale, occipitale posteridre şi cavernose, etc. 

După aceea se apucă dura cu pensa din fig. 2, 
pag. 680, din dreptul regiunei frontale şi prin tracţiuni 
scurte şi repetate, căutăm, pe cât posibil, de a o desface 
de pe suprafaţa bazei craniului. o 

Suprafaţa, oselor bazei pusă ast-fel în evidenţă, 
procedăm la: 

8. Deschiderea cavităţilor orbitare. Deschiderea, acestor 
„cavităţi se face ast-fel: Cu ajutorul unei dalte mici, (fig. 6, 

pag. 263) și a ciocanului se ridică o porţiune os6să de 
“ formă triunghiulară și care constitue bolta orbitei, după 
cum se vede în (fig. 263, d). Loviturile vor fi date cât se



113 

pote de usor, avendu-se în vedere subţiimea şi fragili- 
tatea, osului: în această regiune. In urmă, prevăduţi cu 
o pensă şi un bisturiu, enucleăm ochiul. Cavitatea or- 
bitară pote fi apoi umplută cu vată negră spre a nu 

- se observa sesterea ochiului. 
9. Examenul foselor nasale se face prin scâterea unei. 

  

  
Fig. 203 

porţiuni osose, ovalară, din mijlocul bazei craniului, 
urmând secţiunea, arătată, pe fig. 263 litera e. — In urma, 
ridicărei acestei porţiuni os6se, apare vederei interiorul 
foselor nasale, făcând ast-fel accesibil examenului, acestă 
"regiune. 

10. Examenul ureche! medii şi interne. Acest examen 
se face în urma următsrelor secţiuni osâse: 1) Se seste 
din stâncă o porţiune de formă pentagonală (fig. 263 

x
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litera /J;- 2) Sedierea prin ajutorul fer&străului a unei 
porţiuni de formă triunghiulară. Pentru acâsta se face 
0 secțiune care să trecă prin gaura carotidăă și mijlo- 
cul apofisci mastoide și alta care să treacă tot prin gaura 
carotidei și înaintea conductului auditiv extern. Aceste 
2 linii converg cătră gaura, de pe baza craniului a ca- 
rotidei. Acestă din urmă secţiune trecând şi prin apofisa, 
mastoidă, ar putea servi şi la examenul celulelor mastoi- 
diene; 3) pentru examenul mai expeditiv al urechei me- 
dii și interne vă recomandăm un procedei fârte Uşor 
şi simplu ce ne-a dat bune resultate și care consistă în a. 

„ridica; cu ajutorul daltei mari din fig.5, pag.67$, o porţiune 
de os, lungă de un ctm. jumhttate și grâsă de 2—3mm. 
din mijlocul stâncci dupe cum se vede în fig. 263 litera c. 
O dată ridicată acestă porţiune apare numai de cât 
vederei cavitatea urechei medii cu cele 4 oscisre și 
timpanul. In timpul secţionărei, dalta va fi ținută cât 
se pole de oblic pe stâncă iar loviturile de ciocan vor 
fi cât se pote de uşore. Dacă, din prima dată, nu rcu- 
sim a cădea în cavitate, nu avem de cât dea repeta 
din noii acestă operaţiune, fiind din ce în ce maj atenţi 
în privinţa loviturelor. ! 
„44. Autopsia creerului. După ce creerula fost scos din 

cavitatea cranienă, înainte de a incepe ori-ce opera- 
țiune asupra lui, mai ales în casuri de alienaţie min- 
tală, se procedeză la cântărire. Cântărirea lui se face 
fie împreună cu cerebelul, fie după ce acesta din urmă 
a fost ridicat saii fie-care emisfer cerebral în parte. 
E de prisos să mai adăogăm că acestă cântărire a 
creerului se va face dimpreună cu meningele subțiri. 
In casul când se cântăresce creerul, fără meninge, se va 
nota acâsta. După aceea creerul se aşâză pe masa de 
autopsie, cu baza, în sus și cu lobii frontali înainte. 

a) Ezamenul sistemului vascular. In acestă, posiţiune, 
începem mai întâiii a ne da semă de sistemul vascular, 
și anume examinăm: vertebralele, trunchiul basilar, 
poligonul lui Willis, cerebralele anterisre și sylvianele.
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Pentru examenul arterelor sylviene este nevoe. a 
tăia meningcle subțiri ce acoperă scisura sylvienă. Pen- 
tru acesta, creerul, ținut în posiţiunea, de mai sus, se 
aplică mâna stângă pe unul din lobii sfenoidali, și se 
trage înapoi, iar, în mâna dreptă ținând o fârfecă mică 
sau un bisturiii, se deschise scisura, sylvienă. Deschi- 
derea acestei regiuni sc va, face până în fundul ci, lă- 

“sând ast-fel să se vadă .și lobul insulei, Acestă, scisură, 
odată deschisă, se va permile examinarea pe loc .a 
stărci normale saii patologice a, arterei sylviene, pre- 
cum $i scoterea ei cu ușurință. 

b) Separarea cerebelului de vestul encefalului. Acâstă 
„separare se face ast-fel:. Creerul găsindu-se în posiţiu- 
nea de mai sus, se apucă cu mâna stângă, cerebelul 
din dreptul.lobului drept şi se ridică vertical în sus. Se 
aplică lama cuţitului lung pe margina pedunculului ce- 
rebral stâng, imediat sub protuberanţă, și dintr'o sin- 
gură secțiune, care va trebui să fie cât se pote de trans- 
versală, se secţioneză complect istmul encefalic. 

€) Separarea celor 2 emisfere cerebrale. Separarea 
lor se pote face fie prin faţa superiră, fie prin cea 
inferioră a creerului. Și într'un cas, şi'ntr'altul, secţiu- 
nea va, urma exact planul de separaţiune a. celor două 
emisfere. Când creerul este aşezat cu baza în sus, lama, 
cuţitului întrodusă printre cei 2 lobi frontali va urma. 
în drumul său mijlocul chiazmei nervilor optici, iar în 
casul când creerul se va găsi cu convexitatea în sus, 
se introduce lama. cuţitului în scisura interemisterică şi 
va urma, linia mediană a corpului calos (Fractus me- | 

„dian a lui Lancisi). Separarea. celor 2. emisfere. cere-. 
brale fiind complectă acum, ne dăm semă de volumul 
și conţinutul ventriculilor laterali şi mijlocii care se 
face forte uşor, îndepărtând cu degetul indicator cor- 
pul calos. . . 

d) Ridicarea menangelor subțiri. Cele două emistere 
cerebrale fiind ast-fel separate, se începe examenul 
meningelor subţiri, a fie-cărui emisfer, în parte. Pentru
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acesta, se așază unul din emisfere în palma mâneci 
stângi, aşa fel în cât fața internă să privâscă în sus. 
Incepem decorticarea sati desfacerea meningelor din 
dreptul scisurei caloșo-marginale. Acestă decorticare 
se face la început prin ajutorul unei pense sati cu 

unghiile. degetului mare şi indicător: de la. mâna 
dreptă, căutând a, obţine un lambon de meninge cât 
se pote mai mare, care, ajuns în dreptul marginci 
interne a, convexităjei, să ne permită a-l apuca în plin 
pumn (drept) şi a continua ast-fel mai înainte desfa- 

cerea, acestor membrane. In timpul acestei operaţiuni, 
care de multe ori este forte delicată, vom fi atenţi de 

a nu întrebuința o prea mare forță sati de a străbate 
cu degetele prin meninge. Pe măsură ce ele sunt ridi- 
cate, degetele de la mâna stângă vor ajuta scâterea 
prelungirelor lor dintre scisurile circonvoluțiunelor. 

tidicarea meningelor subţiri se face cu forte mare 
"uşurinţă, mai ales la individii la care ea nu este atinsă 

de vrun proces: de inflamație cronică, precum şi la 
cei cu edem meningeal; din contra, se ridică cu grei 
şi împreună cu părți din substanţa, corticală în casurile 
de meningo-encefalită, la îngheţaţi (în timpul ernei). 
La copii, din causa fineţei și subţiimei lor, meningele 
se ridică cu forte mare greutate, se rup în ridicare, 
adesea ciupim cu pensa sati cu degetele din substanţa 

corticală, din care causă se impune de multe ori a re- 
nunța la scoterea lor. 

In casurile că voim a ne da seama mai bine de 
vasele meningeale mai ales când e vorba de lesiuni 
ale lor cum de exemplu.anevrisme miliare etc. e bine 
de a le spăla întrun vas alb care ne va permite a le 
examina mai bine. 

Sec[ionavea creerului. — Pentru examenul creerului 
se întrebuinţăză 3 feluri de secţiuni: Pittres, Virchow 
și Flechsig. 

Fie-care din „aceste secţiuni urmăresc descoperi- 
rea diferitelor lesiuni patologice precum și localisarea
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lesiunilor care sati tradus în timpul vieţei printrun simp- 
tom ore-care şi pe care cu ocasiunea autopsiei voim 
a-l verifica. 

]. Secțiunile lui Pittres. — Aceste secţiuni, în număr 
de 6, care se practică transversal pe fie-care emisfer 
cerebral, după cum se vede pe fig. 264, împarte fie-care 

“jumătate de creer în 7 porţiuni, și anume: 1) Secţiunea, 
pre-frontală, 2) pediculo frontală, 3) frontală, 4) parietală, 
5) pediculo-parietală, și 6) occipitală. 

  

  

Fig. 204. 

Pentru a practica aceste secţiuni, se aşază fie-care 
emisfer cerebral cu faţa inferidră sati mai bine internă 
în palma, mânei stângi, cu lobul frontal înainte. Inainte 
de a începe secţionarea, este bine de a ne da, semă de 

„scisura lui Rolando, Sylviană -şi perpendiculară ex- 
„ternă, care ne vor.servi ca puncte de reper. 

1. Secțiunea pre-frontală No. 1 se practică în lobul 
frontal, la 5 ctm. înaintea scisurei lui Holando, cu care 
trebue să fie paralelă. 

2. Secţiunea pediculo-frontală No. 2 se face trecând 
„prin picidrele celor 3 circonvoluţiuni frontale şi va trebui 
a fi tot paralelă cu scisura lui Rolando.
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3. Secţiunea frontală No. 3 trece prin” circonvolu- 
țiunea frontală ascendentă. 

4. Secțiunea parietală No. 4 trece prin circonvolu- 
țiunea, parietală ascendentă. | 

5, Secțiunea pediculo-pavietală No. 5 trece prin 

„partea posterioră sai prin piciorul circonvoluţiunelor 
parietale,—și în fine, 

6) Secțiunea occipitală No. 6 se practică la 1 ctm. - 

înaintea scisurei perpendiculare externă. 
Tâte aceste 6 secţiuni vor trebui făcute paralel cu 

scisura lui Rolando. | 
"Din causă că un emisfer cerebral este prea lung 

pentru a putea, fi ţinut în palmă mai cu seamă după 
ce meningele ai fost rădicate, se recomandă D-lor Studenţi 
de a căuta, mai întâi de tote ca după I-a secţiune, pre- 
frontală, să se practice imediat, nu a 2-a secţiune, ci a 6-a, 

sati occipitala. Cu modul acesta emisferul este împărţit în 
3 porţiuni dintre care 1-a şi a, 3-a corespund la o parte 

ncescitabilă a creerului,—şi care pote să fie interesată 
fără ca să determine turburări din partea motilităţei, 
pe când porţiunea mijlocie, cu care am rămas în mână, 
adică zona fronto-parietală, presintă din contra o im- 
portanță cu totul escepţională. In acestă porţiune, zona 
motrice corticală, se găsesc coprinşi nucleii centrali 
și capsula internă, în care ori-ce lesiune produsă, nu 

pote fără să nu se manifeste la exterior prin turburări 
în sensibilitate și motilitate. 

II. Secțiunea lui Virchow se practică în modul ur- 
mător: . 

Se aşeză creerul aşa cum a fost scos din cavitatea 

cranienă, cu faţa inferioră în jos şi cu lobii frontal 
înainte, după ce mai întciă sa făcut examenul siste- 
mului vascular de la bază, așa cum a fost descris mai suş. 

Se apucă emisferul stâng cu mâna stângă dupe 
cum se vede în fig. 265,se depărteză puţin de cel drept, 
pentru a lăsa să se vadă corpul calos prin scisura. 
interemisferică. Se face o incisie cu cuțitul în corpul
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calos,. cât se pote aprope de emisfer, începend de la: 
un capăt până la cel-Palt, ast-fel ca să intrăm în ven- 
“triculul lateral care apare imediat după ce secţiunea 
a fost complectă şi emisferul lăsat să cadă spre stânga. 
După aceea, se întroduce către extremitatea anteridră a 
ventriculului înaintea nucleului codat lama, cuţitului, cu 
tăişul inainte, şi printr'o mișcare de rotaţie de dinapoi 

înainte a cuţitului (în formă de cerc), se face o incisie 
profundă în lobul frontal, litera a. Apoi, se întârce cu- 
țitul în posiţie inversă, cu tăișul spre operator, se intro- 
duce în extremitatea posteridră a, ventriculului lateral, 

  

şi făcend aceiași mișcare de rotaţie, însă în sens invers, 
ca şi mai sus, se secjioneză lobul occipital, litera 7. 

„După ce sati făcut aceste 2 secţiuni, dăm emisfe- 
rului o așa, posiţie, încât să privescă cu faţa internă în 
sus (orizontal). Unim printr'o incisie curbă care să trecă 
pe spinarea, nucleului caudat, extremităţile interne ale 
celor 2 secţiuni precedente. Acestă incisie trebue să fie 
aşa de profundă, încât să intereseze substanţele ce- 
rebrale până aprâpe de meninge, fără să secţioneze 
pe acestea. Continuăm apoi, în afară, a face alte 2—3
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In acelaş fel, cu aceleaşi incisiuni, secţionăm și pe 
cel-Valt emisfer. 

Cu modul acesta tot creerul are forma unei cărţi 
deschise ale cărei foi sunt representate prin porțiunile 
de substanță cerebrală, resultate din aceste incisiuni. . 

  
  

  
După ce creerul a fost ast-fel secţionat prin incisiuni 

longitudinale, rămâne la. mijlocul s&ă corpul calos întreg, 
pe care il indepărtăm secţionându-l din dreptul extremi- 
tăţilor anteridre şi posteridre (litera c). Odată ce corpul 
calos a fost ridicat, apare plexul coroidien pe care îl 
examinăm și-l înlăturăm apoi.
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Cu modul acesta sai examinat ventriculii laterali 
şi cel mijlociii. Ne rămâne acum a explora ventriculul 
al IV-lea. Pentru aceea, se face o incisie mediană dea- 
lungul vermisului superior, mâna stângă fiind aplicată 
sub] lobul stâng al cerebelului și cădem drepti în el fig. 266. 4. 
După aceea urmeză secţiunea, lobilor cerebeloși care se 
face întocmai, după cum vom descrie mai la vale, când 
vom vorbi de autopsia, cerebelului, protuberanţei și a 
bulbului. 

Examenul ventriculilor cerebrali terminat, se fac 
mai multejsecţiuni în nucleii centrali (e, /), pentru a ne da 
semă de topografia lor și a capsulelor. Pentru aceca se . 
întroduce palma stângă pe sub fie-care emisfer, până 
aprâpe de nuclei, iar degetul mare e aședat d'asupra. 
Incepem a face cu cuțitul in masa, nucleilor secţiuni 
transversale şi paralele, dupe cum se vede pe fig. 266 
litera 6, care să traverseze Substanţa, nucleilor în aprâpe 
tâtă grosimea lor. Pe msură ce sunt ficute aceste sec- - 
țiuni, lama cuţitului înainte de a eși din incisie, înde- 
părteză ușor, înainte, fie- -care porțiune secționată, pentru 
a studia suprafaţa ei de secţiune. 

-Tote aceste secţiuni fiind terminate, se reconstitue 
creerul la loc,.aşa cum a fost înainte de a fi tăiat, și 
continuăm cu autopsia protuberanţei şi a bulbului, așa: 
cum le descriem mai la vale. 

III. Secţiunea lui Flechsig. La dreptul vorbind, noi 
nu practicăm acâstă secţiune în autopsiile nâstre me- 
dico-legale, nici-odată, atunci. când cereerul este scos” 
“întreg. Când însă deschidem craniul cu ferestrăul mare, | 
după procedeul Griesinger, atunci suntem nevoiţi de a - 
tăia odată cu 6sele craniului și creerul. Acâstă, secțiune - 
ast-fel practicată după linia circulară de ferestruire a 
6selor, corespunde adesea-ori tocmai cu secţiunea. prac- 
ticată de Flechsig şi care, după cum se ştie, trece ori- 
zontal şi puţin d'asupra,scisurei lui Sylvius. Iată pentru 
ce noi numim acestă secţiune a, crecrului cu ferestrcul 
mare, secţiunea lui Flechsie.
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Prin ajutorul acestei secţiuni, apare în evidenţă, 
după cum se vede i în figura alăturată, o suprafaţă destul 
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Fie, 267.— 1) Sesmentul anterior al capsulei 
* interne. — 2) Segmentul posterior. — 3) Ge- 

nunchiul săi, — 4) Nucleul lenticular. — 
5,5) Nucleul codat.—6)Stratul optic.—?) Pre- 
lungirea anteridră a ventriculului lateral. 
8) Prelungicea posteriră. — 9) Septum 
lucidum și cavitatea sa centrală. — 10) Stâl- 

-pii anteriori şi 10 stâlpii posteriori ai tri- 
gonului. — 11) Corpul calos. — 12) Avant- 
murul. — 13) Capsula externă. — 14) Lobul 

insulei. — 15) Scisura lui Silvius, 

de întinsă a creeru- 

lui, care coprinde în 
ea nucleii centrali,. 

capsula, etc. 
Cum însă în me- 

dicina legală acestă, 
secţiune nu este sufi- 

“cientă pentru un exa- 
- men complect alsub- 
stanţelor cerebrale, 

atunci suntem no- : 

voiţi de a mai prac- 
tica, pe fie-care din 
porțiunile de creer 
obținute prin acest 
procedeu, alte sec- 

țiuni paralele și tran- 
sversale, după cum 
se pote vedea pe fi- 
gura 267. 

Prin ajutorul a- 
cestor secţiuni ver- 

ticale şi transversale, 

ce sunt făcute la dis- 
tanțe de aprope 1 
ctm., de la un capăt 
la cel-lalt al creeru- 
lui, tâtă masa encefa- 
lică este explorată, 
permiţându-nea face 
un examen cât se 
pote de complect și 
de a fi siguri că nu: 

ne-a putut scăpa vr'o regiune ne cercetată. 
Pentru a practica aceste secţiuni, după ce am scos
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cele 2 jumătăţi de emisfere din calotă, se aşâză fie-care 
în palma mâneci stângi. Secţionarea se va face cu cuțitul 
lung, avându-se în vedere dea nu merge cu secţiunea, 
până în a, despărţi complect diferitele porţiuni de creer.— 
cari cu modul acesta vor fi ţinute una lângă alta, în- 
tocmai ca foile unci cărţi. (Acesta, în casul când am 

tost nevoiţi de a scote meningele). Când însă menin- 
gele nu au fost ridicate, secţiunea se va face complect 
în substanțele ccrebrale, iar porțiunile obţinute vor fi 

ținute atunci în contact prin meningele -ce ai rămas 

nesecționate și cari îndeplinesc acelaș rol ca și cusătura 
unei cărți. 

» Pentru secţionarea, celor-Palte 2 jumătăţi ale Croc- 
rului, ce ati r&mas pe baza craniului, vom urma, după 

scoterea, lor, identic acelaș procedei. 

12. Autopsia cerebelului protuberanţei şi bulbului — Au- 
topsia acestor 3 organe, care constitue mezo-cefalul, 

se face în acelaşi timp, de-odată, fără a le separa. Ele 
ati fost ridicate dintr'un singur corp, după cum sa vor- 
“bit la autopsia creerului. 

Examenul acestor organe se face în modul următor : 
Cerebelul. Se apucă, cu degetele mânei stângi 

cerebelul „de lobul stâng, jlăsând ca cel drept să a- 
târne în jos. Posiţiunea dată cerebelului e ast-fel încât. 
faţa superioră să fie în sus şi pe un plan orizontal, 
jar protuberanţa să. privescă înainte. Se face dintr'o 
dată o secţiune mediană pe vermisul superior, în așa 
mod, în cât ea. să intereseze numai vermisul fără a 
atinge planșeul ventriculului IV. Acestă secţiune, în - 
momentul când este terminată, lobul drept cerebelos. 
care era, liber, cădend prin greutatea lui în jos, des- 
chide numai de cât vederei ventriculul al IV-a. 

După aceea,. se face câte o secţiune orizontală a 
fie-cărui lob cerebelos după cum se vede pe fig. 266 litera. 
d, trecând prin marea circonferință a, lui Vicq-d'Azyr, 
şi se desface ca o carte, într'o parte şi într'alta, cele 2 

jumătăţi ale fie-cărui lob. Pe acestă suprafaţă de sec-
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țiune ast-fel obţinută, se fac apoi: mai multe alte noi 
tăcturi, în formă de raze litera /, pentru ca, îm- 

preună, cu secţiunile precedente, să ne putem da sema 
„de diferitele alteraţiuni, a căror sediu ar putea îi acest 
organ. 

Protuberanțu și Bulbul. —Se închid la loc cele2j umătăţi 
lobare care ati fost despărțite incomplect prin secțiunea 
orizontală, reconstituindu-se ast-fel forma primitivă a, 
cerebelului, şi apoi se întorce în palmă, cu faţa infe- 
rioră, în sus. Se întroduce după aceea degetul mare 
stâng, pe suh bulb, în ventriculul IV, se ridică cu.0 
pensă meningele subțiri de pe bulb, şi protuberanţă și 

  

  
  

      

  

Fig. 268. 

apoi cu ajutorul unui cuţit începem a face, de dinainte 
înapoi, șecţiuni transversale, paralele, la distanţe forte 

apropiate şi aprope complecte, ale protuberanţei și bul- 
bului, fără a pătrunde cu lama cuţitului în interiorul 
ventriculului IV după cum se vede pe fig. 968.



Deschiderea canalului rachidien. 

„ Deschiderea canalului” rachidien se pote face fie 
pe faţa posteridră a cadavrului, fie prin interiorul cavi- 
tăţilor toraco-abdominală, și în acest din urmă cas după 
ce organele acestor cavităţi ai fost ridicate.: Acest din 
urmă procedeu este mai greu de executat şi nu-l reco- 
mandăm. 

Posiţia cadavrului. Pentru scoterea măduvei prin 
faţa posteridră a toracelui se aşează cadavrul cu faţa, 
în jos, ast-fel în cât capul să întrecă cu totul margina 
mesci. Prin acest mijloc, bărbia, sprijinindu-se pe acestă 
margină, se dă cadavrului o fixitate mai mare. Credem 
că nu mai este necesar a, pune vrun lemn sub gât, 
piept sati abdoment, după cum recomandă unii autori. 
Prin îndepărtarea lui, sonoritatea de golul cavitățelor 
toracică şi abdominală ce se produce în timpul lovitu- 
relor cu ciocanul, este cu mult diminuată. 

După ce cadavrul a fost aşedat pe masă în posiţia 
de mai sus, se pune jos în dreptul capului un vas des- 
tinat a, primi licidele ce sar putea, scurge prin gură și 
nas. Apoi operatorul se aşază în stânga cadavrului şi 
acestă situaţiune nu o mai schimbă până la sfârşitul 
autopsiei acestui organ. 

Secţionarea părţilor mol. Se face o incisie mediană 
şi profundă a pielei şi părţilor moi subjacente a spi- 
nărei, începând din dreptul protuberanţei occipitale 
externe până în regiunea sacrală. In tot timpul acestei 
incisii, mâna stângă aşedată călare pe coloana verte- 
brală, se lasă în jos urmărind secţiunea cuţitului pe 
măsură ce ea se termină. 

După acestă incisie, se îndepărtâză în afară ma- 
sele musculare. ale gutierelor vertebrale, pentru a pune 

“în evidenţă lamele vertebrale (aceşti muschi mai pot fi 
îndepărtați cu totul). | 

Ori-cât am căuta să, îndepărtăm prin ajutorul cu-
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țitului și a, pensei masele musculare din gutierele ver- 
tebrale și a pune în evidenţă lamele, totuși rămân pe 

aceste un mare numer de fibre, ligamente și alte 
resturi de părţi moi, ce ascund vederi aceste lame. 
Pentru aceea: se recomandă de a le ridica cu o ru- 
gină, trecând cu ea de 2—3 ori, de sus în jos, în lun- 

gul acestor gutiere, precum şi de a şterge acestă regiune 
cu un tampon. 

Deschiderea canalului rachidian. — Acestă deschidere 
se face prin secţiunea, bi-laterală a lămelor vertebrelor. 
Secţionarea se face întrebuințând dalta din fig. 5, pag. 678 

care ne-a dat cele mai bune resultate, atât ca economie 
de timp cât și ca resultat operator. Această daltă are 
superioritatea asupra daltei lui Brunetti, cât şi asupra 
celor-lalte dălţi cu codă curbă. 

“Se aplică vertical acestă daltă, a cărei tăiș are 
o lungime de 3 ctm. (pote și mai mare), în dreptul 
regiunei sacrale stângi a cadavrului cam la 1! ctm., 
în afara liniei apofiselor spin6se și prin lovituri repe- 

“tate de ciocan, se secţioneză lamele mergând spre 
regiunea occipitală. Ajunși aci, trecem dalta în drepta 
şi continuăm incisia ososă de sus în jos, din regiunea 
cervicală spre cea sacrală. După aceea, cu câte-va lovi- 

__turide ciocan, aplicate din distanţă în distanţă pe apofisele“ 
“spin6se, căutăm a ne încredința că secțiunea a fost 
complectă şi că ele pot fi acum uşor ridicate. | 

Pentru ridicarea lor, ne servim de pensa lui Fa- 

raboeuf, cu care apucăm extremitatea vertebrelor cer- 
vicale şi tragem în jos tot şirul de apofise spin6se. Dacă 
secţionarea sa făcul bine, şi apofisele se pot deslocui 
uşor, nu avem de cât, din momentul ce avem ciocanul 
deja în mână, a întroduce cârligul din extremitatea lui 

în canalul rahidian sub primele apofise spinose şi a 
“trage. In casul acesta credem că nu mai este nevoe de 
pensa lui Faraboeuf. 

Scâterea măduvel. După ce canalul rachidian a fost des- 
chis, venim cu o pensă și ridicăm tote resturile osâse de
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pe marginea, secţiunilor, care proemină către interior și 

care ne-ar împiedeca saii ar înţepa măduva la scâterea 
ci. Tot de odată e bine de a trece cu un tampon peste 
totă acestă suprafaţă deschisă, curăţind?o de sângele ce 
sar găsi revărsat din timpul operaţiunilor precedente. 

Se apucă cu o pensă dura-mater rahidienă din 
regiunea, cervicală, fără a prinde şi măduva şi. cu aju- 
torul cuţitului se tae, când în drepta, când în stânoa, 

rădăcinile nervilor rachidieni. In casul când voim să: 
ne servim de fârfecă, e necesar de a începe ridicarea 
măduvei din regiunea sacrată,. Scoterea, se va, face fără 
tracţiuni puternice, păstrând cea mai mare delicateţă. 

După ce măduva a fost scosă, se întinde pe masă 
cu faţa anteridră în sus, şi cu ajutorul pensei şi a for- 
fecei secţionăm, printr'o incisie mediană, dura-mater. 
In acest mod ne dăm s6mă de conţinutul şi aspectul 

meningelor subțiri. In urmă, examenul macroscopic pro- 

priu dis a substenţelor mădulare se face prin incisiuni 
transversale, distanţate de 1—2 ctm., ţinend măduva între 
degetele mânei stângi. Secţiunile vor fi pe cât se pote 
transversale, pentru a putea să se vadă bine cornele 
anteridre și posteridre precum şi substanţa albă. Pen- 
tru acâsta, se va avea în vedere ca cuțitul să tae cât 

se pote de bine şi de a nu strânge prea tare măduva 
între degete pentru a o sdrobi. 

Infine, odată ajunşi aci, inspectăm suprafaţa înte- 
ridră. a cavităţei rahidiene. 

Inchiderea craniului Şi a col6nei vertebrale 

Inchiderea acestor regiuni, și mai ales a craniului, 

nu este un lucru aşa de ușor după cum sar crede. Mulţi 
dai acestei din urmă operaţiuni prea puţină impor- 
tanță, fără a se gândi la, consecințele ulterisre care ar 
decurge dintr'o închidere grăbită. Vechiul procedeii, de . 
a aplica, calota peste 6sele bazei şi apoi a câse repede 
lambourile pielei capului, fac, ca în momentul când 

74760 - , vi
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cadavrul este aşezat în cosciug, calota să alunece înainte 
şi să proemine brusc în regiunea frunței sub forma 
unei 'ridicături, ce dă un aspect hidos feţei. Dar afară . 
de acesta, din graba şi neatenţiunea care sa, pus în: 
timpul coserei pielei capului, resultă nisce încreţituri 
sati îndoituri grosolane, cari împreună cu sfora ce se 
vede, nu pote de cât să presinte cadavrul sub un aspect 
respingător şi să arăte în acelaş timp spectatorilor va- . 
I6rea: medicului. | 

Trebue să avem în vedere că, sunt multe casuri, 
unde suntem chemaţi în oraș a face autopsia, unor per- 
sâne de o condiţiune socială mai înaltă și unde. mulţi 
din membrii familiei se opun la facerea ei. In casul 
acesta, sub pretext de o simplă injecţiune am putea 
proceda, la facerea autopsiei; ei bine, ce sar întâmpla. 
în casul, acesta, când, neobservând cu scrupulositate 
regulele ce le vom indica mai jos, s'ar pomeni familia, 
cu cadavrul ast-fel schimonosit ? , 

In regulă, generală, trebue să redăm cadavrul fa- 
miliei, ast-fel încât să nu se vadă, dacă acesta, e posibil, 
urmele unei autopsii. 

Pentru aceste cuvinte vom proceda ast-fel la, închide- 
rea craniului: Mai întâiă de tote, cu ajutorul unui dop 
de plută care nu trebue să ne lipsescă din trusă, se 
astupă gaura, occipitală de pe basa, craniului, pentru 
a împedeca scurgerea, sângelui din canalul vertebral, 
în cavitatea cranicnă. După întroducerea, acestui dop, 
i se dă o lovitură de ciocan pentru a fi bine în- 
țepenit. . | 

Revenind la, închiderea proprii zisă a cutici cra- 
niene, se va avea în vedere, că creerul odată scos, nu 
se va mai pune la, loc, ci îl vom introduce în cavitatea 
toracică saii abdominală. Ne vom feri de asemenea, de 
a întroduce în acestă, cavitate tampânc, cârpe, pansa- 
mente sati jurnale, după cun se obicinuesce prin spi- 
tale. Acest obicei, în casurile unei contra-expertize,
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nu ar putea face de cât o rea impresiune, mai ales 
asupra personelor cari asistă şi care sunt străine de 
arta nostră. 

Pentru a, închide craniul, se aplică perfect calota, 
pe 6sele bazei de care o fixăm. Fixarea se face în două 
moduri:.1) Se prind cele două jumătăţi ale muschilor 
temporali, ce ai resultat în urma secţionărei lor 
înainte de ferestruirea os6să, prin ajutorul unei cusă- 
turi, — căci de alt-fel, acesta, ne este și scopul pe care 
îl urmărim în momentul când secţionăm acești mușchi, 
după cum a fost indicat la pag. 705; al 2), care este 
şi mai bun, se face ast-fel: după ce calota a fost apli- 
cată, pe secţiunea 6selor bazei, se: însemneză în dreptul 
foselor temporale, două puncte suprapuse, unul pe ca- 
lotă şi altul pe 6sele bazei, la distanţe de 5—10 m.m. 
departe de marginea de secţiune. Se ridică, după aceea, 
calota şi cu ajutorul instrumentului de găurit din fig..12 
pag. G80, se perforâză 6sele în punctele indicate. Se întro- 
duce mai întâi unul din capetele a două bucăţi de sârmă- 
prin găurele făcute în bază, pe care le scâtem prin 
găurile de pe calotă. Punem pe cine-va să fixeze bine 
calota, mai ales în regiunea frontală, ca să se adap- 
teze perfect, și r&sucim pe loc capetele sârmelor cu 
mâna, sati cu o pensă. Cu modul acesta suntem siguri, 
că ori-ce mișcare sar imprima calotei, ca tot fixă va 
rămânea. 

Acest procedei convine mai bine în cazul când 
“muschii temporali aii fost 'ridicaţi prin transfixie. 

Trecem acum la pielea capului. Aprâpiem cele 2 
lambouri unul de altul şi le prindem la, mijloc cu un 
singur punct de cusătură, pentru a asigura simetrici- 
tatea și buna lor adoptare, căci, contrarii, ne pomenim, 
când am ajuns cu cusătura în partea, opusă de unde 
am început, că lambourile nu se mai corespund, aşa, 
în cât ne rămâne, fie din lamboul anterior, fie din cel 
posterior, o bucată mai lungă, pe care nu avem unde 
să 0 cosem.
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Cusătura, se face din drâpta în stânga, este con- : 
tinuă, cât se pote de dâsă, căutând ca marginile lam- 

bourilor, despre care am spus că trebue să fie bizotate, 

să, se corespundă perfect. Cusătura, va mai trebui să fie 
cât se pote de strânsă pentru a asigura o bună hemos- 
tasă, căci în caz contrarii suntem expuși a vedea cum 
sângele care se scurge prin cusătură coloreză perna de 
sub capul cadavrului. Fie-care împunsătură de ac se 
va face tot-d'auna din năuntru în afară, pe sub lamboi, 
după cum se pote vedea pe la închiderea cavităţilor 
toraco-abdominale. Se va căuta ca mănunchiurile de 
fire de păr prinse într'o cusătură să fie scâse.afară, 
pentru a putea, ascunde secţiunea. La femei vom se- 

para părul printr'o cărare care va corespunde cu linia 
de incisie a pielei capului. 

E de prisos a mai adăoga că în urmă ne servim 
de un pieptene și o perie pentru a aranja părul ca- 

pului. Ne vom feri de a schimba pieptănătura mortului. 
Pentru acesta vom întreba pe cine-va din familie să. 
ne spue cum se peptena, .pentru casă nuni se întâmple 
să-l radem când el purta barbă sati de a-i face cărare 
lo drâpta sati la stânga când nu o avea, 

„Inchiderea, colânei vertebrale nu cere nici o 
technică a parte de cât de a întroduce în canalul ra- 
chidian puţină” vată saii iută şi în urmă a câse margi- 
nile de tăetură, prin cusătură continuă. 

Măduva va fi pusă în cavitatea toraco-abdominală, 

„iar şirul de apofize spindse care aii fost ridicate în tim- 

pul scoterei măduvei, pot fi aședate în locul lor de origină. 

- Examenul craniului și a cavităţei craniene 

1. Pielea capului. După desfacerea celor 2 lambouri 
ale pielei capului şi resfrângerea lor înainte si înapoi, 

- vom nota mai întâi de tote colorea, starea de pleni- 
tudine a vaselor de sub pielea capului (hiperenie sa
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anemie), locul vre unei lesiuni inflamatorie, grosimea. 

pielei capului (edemaţiată sai nu), diferite lesiuni trau- 
matice saii răni, dacă ele intereseză sati nu în totă gro- 
simea, pielea capului; bose sanguine, echimose, cica- 
trice vechi saii recente, dacă sunt sati nu aderente de 
os, etc., diferite tumori, pneumatocel, cefalematom, etc. 

Acest examen complecteză pe cel extern care lam 
făcut deja. 

Tot cu acestă ocasiune trebuesc examinaţi muschit 

temporali pentru a ne putea da sema de extravasatele 
de sânge care se găsesc adesea, printre fibrele lor, apoi 
rupturi ori alte lesiuni ce sar putea întâlni, ete. 

2. Osele craniului. Calota. Se va face mai întâi un 
examen pe loc a Gselor calotei înainte de a o ri- 
dica. Prin acest examen ne vom da, sema dacă există 

sai nu pe densa vro fractură. Pentru aceea vom 
aplica 2—3 lovituri cu dosul lamei cuţitului, încredințân- 
du-ne prin sunetul ce-l va produce dacă este spartă 
sati nu. Afară de acesta, tot în urma acestor lovituri | 

ne vom asigura, dacă creerul umple complect cavita- 
tea cranienă. In casul, cum se întâmplă adesea-ori la 

"bătrâni, a căror creer este “puţin atrofiat, prin acest 
fel de percuţiune, craniul va suna a gol. 

După ce acest examen va fi terminat, vom pro- 

ceda la secţionarea, craniului. In timpul secţionărei 
vom nota dacă ca se face cu grei saii cu uşurinţă si 
dacă în timpul ei nu se scurge vre-un licid 6re-care 
seros, purulent sati. sanguinolent şi. care adesea va tro- 

hui examinat și microscopicesce.. După: scâtere, vom în- 

cepe examenul săi cu /afa sa externă. Pentru aceea, 
vom arăta culdrea acestei fețe, starea suturelor: dacă 
sunt sau nu osificate. Se pote observa adese-ori persis- 
tenţa suturei metopice, care, după cum se scie, dispare 
la vârsta, de 5—6 ani. Dispariţiunea. suturilor în general 
în urma osilicărei lor, are importanţă în ceea-ce privesce 
virsta individului şi cronologia dispariţiunei lor. Se scie că 
sinostosa lor se face în urma, celor de pe tabla internă.
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Vom nota forma calotei, dacă este sai nu regu- 
lată; după; aceea, diferitele deformaţiuni patologice saii 
artificiale: ca asimetrii, scafocefalia, plagiocefalia, proe- 
minenţa, boselor frontale sati parietale, dacă suprafaţa ci 
este sai nu regulată, dacă nu presintă ridicături sati 
depresiuni anormale, hiperostose, exostoze, atrofii. Vom - 
nota presenţa diferitelor 6se wormiene atât ca număr, 
cât şi ca mărime, mai ales în regiunea occipitală unde 
le” găsim mai adesea; în fine, diferitele lesiuni infla- 
rnatorii ca: carie, necroze, some ; diferite tumori, şi în 
special, ceea ce ne intereseză mai mult pe noi, presenţa 
vre unor fracturi saii răni, care de multe ori pote să 
intereseze numai acestă tablă, externă a, 6selor calotei. 
In fine se va nota gradul de grosime a acestei table. 

După aceea începem ezamenul tablei înterne. Acestă 
tablă, care diferă de cea externă, ca, aspect, şi care 
este mult mai puţin regulată şi netedă, va fi exami- 
nată în acelaş mod ca şi precedenta. Numărul de- 
presiunilor şi a şanţurilor vasculare de pe densa, care 
adesea sunt adânci săpate, îi dă cu totul un alt aspect. 
Acestă tablă, câte-o-dată, pote să fie fârte subţiată în 
unele regiuni, cum de ex. în dreptul corpusculilor lui 
Paccini precum şi în alte regiuni, după cum se vede - 
la copii, în urma lipsei de osificare. Pentru a ne da so- 
cotâlă de aceste subţiimi, se recomandă de a examina 
calota prin transparenţă, uitându-ne prin faţa internă. 
Sunt casuri, chiar şi la adult, unde subțiimea oselor 
calotei ating o grosime de 1—2:mm., după cum ni sa, 
întâmplat a vedea la un bărbat în vârstă de vr'o 40 
ani, în creștetul capului, — subţiime, care se putea sparge 

„la cea mai 'mică lovitură. 
Important e de asemenea de a nota fracturele 

acestei table, care adesea sunt în legătură cu acelea ale 
tablei externe. De multe ori, aceste fracturi, sunt aşa 
de finc, în cât pot fi trecute cu vederea sati a fi con- 
fundate cu fracturi artificiale, făcute în timpul secţionărei 
craniului, când sai aplicat lovituri cu ciocanul, etc.
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Presenţa acestor fine crăpături, în casuri îndoelnice, le 
putem constata, servindu-ne de vro substanţă colorantă 
care va imbiba traectul lor, şi se va menţine de ase- 
menea şi după spălare. Ne vom da sema ca şi la tabla 
extermă, de persistenţa, saii dispariţiunea suturelor, pre- 
cum și de presenţa diferitelor lesiuni patologice : carie, 
necroză, tumori, etc. | 

După terminarea examenului tablei interne, vom 
căuta a ne da sema de diploe, dacă ea, există sati e 
dispărută, dacă e subțire sati Srosă, ce culdre are, hi- 
peremie sai anemie. 

In fine, pentru a termina cu examenul calotei, vom 
căuta a măsura grosimea ei, cari -să scie că variază 
între 5-6 mm. în stare normală. E cunoscut că gro- 
simea, lor e mai mare în regiunea occipitală, şi “din 
contra, ca e forte mică în dreptul foselor temporale. 
Une-ori ţ&sutul ei e atât de compact şi îngroșat, în 
cât se impune chiar, pentru:a evalua, aceasta, să o 
cântărim. 

3. Dura-mater. Din partea duvrei-mater vom avea 
de examinat: Supra/afa sa externă corespundătâie supra- 
feţei interne a, calotei. Acestă suprafaţă are un aspect mat, 
și este străbătută de un mare număr de vase, a căror. 
stare trebue observată, cu atenţiune şi mai ales vasele 
meningeei mijlocii. 

Mai înainte însă, de a pune mâna să o scâtem, ne 
vom da sema dacă, ea presintă sai nu aderenţe în 
timpul când am ridicat calota, dacă aceste aderenţe 
sunt: vechi saii noui, îngroșate sai nu, şi anume în ce 
regiuni. Aceste aderenţe ai o fârte mare importanţă. 
în medicina legală, şi mai ales în câsurile când sunt 
recente, pentru că, în urma unor traumatisme neîn- 
semnate pot da, nascere la o hemoragie adesea, mortală. 

Vom nota după aceea grosimea durei-mater. Se 
scie că în starea normală, grosimea ci este ast-fel, în 
cât prin transparenţă permite de a vedea conturul cir- 
convoluţiunilor cerebrale.
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Din punctul de vedere al tensiunei intracraniene, 
vom nota dacă ea este bine întinsă sati forte întinsă, 
după cum se constată în casurile de hemoragii, de 

tumori cerebrale, etc., saii din contra, sbârcită, în ca- 
surile de atrofii cerebrale, cum deex. la bătrâni. Dacă 
nu cum-va e deprimată, după cum se întâmplă în urma 
formărei unui chiag de sânge d'asupra ei. 

E important în medicina legală de a nota hemo- 
ragiile care se găsesc între dură și suprafaţa internă 
a 6selor craniului, precum şi de a determina locul de 

ruptură a vaselor care le-ati produs. | 
După acest examen extern vom deschide Sinusul 

longitudinal superior. Cu acestă, ocasiune vom nota, starea 
de plenitudine saii goliciune a, lui, vom arăta dacă sân- 
gele ce-l conţine este licid, sirupos, saii cuagulat, dacă 
cheagurile sunt cruorice saii fibrinose, culărea acestui 
sânge, existența vre-unui trombus sati embolii, 

In fine vom mai arăta legătura de vecinătate ce 
există între acest sinus şi corpusculii lui Paccioni și 

dacă aceşti corpusculi str&bat sati nu în interiorul lui, 
după 'cum se întâmplă une-ori. 

Faţa înternă a durei-mater presintă un aspect și o 
culore sidefie. Suprafaţa ei e adesea, umedă şi lucitâre, 

— caractere care o fac să se deosibească de cea ex- 
ternă. Pe acestă faţă, vom nota, presenţa, de falșe mem- 
brane, pachimeningită, hematom, aderenţe cu menin- 

gele subţiri, dacă există pe ea vase de nouă formaţiune 
în urma, vre-unei inflamaţiuni, care în urma unor lovi- 

turi ușore se pot rupe și a da nascere la o hemoragie 

mortală. Ast-fel ni sa întâmplat a vedea o femee ti- 
nără (20 ani) representată în figurele 97—102, care în 
urma unei palme ce a primit de la soţul săi, lovindu-se 
în cădere de colțul unei mașini de bucătărie, a murit 
după 1 oră. Aceste îngroşări, sai pachimeningite, se 
observă adesea la alcoolici, la alienaţi, unde meningele 
trebuesc observate cu băgare de semă.
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Examenul” ei se termină cu acela al cdsei creerului 
mare, d cortului cerebelului şi cu al bazei craniul. 

4. Examenul baze! craniului. După ce creerul a fost 
scos din cavitatea cranienă, aședându-l de o parte, 
vom continua înainte cu examenul acestei cavități. 

Din ea nu ne-a mai r&mas de cât de a examina 6sele 
bazei şi partea bazilară a durei-mater. 

Vom începe prin a examina suprafața internă a 
durei-mater şi a ne da semă de aspectul ci; se scie 
că acestă, suprafaţă, care este forte luciosă şi cu un 
aspect sidefiui diferă de cea externă. Vom nota dacă 
luciul este sai nu conservat, dacă nu se găsesc falșe 

membrane, chiaguri de sânge, vom observa gradul de 
grosime, echimose, răni, formaţiuni osose și în fine 
ori-ce altă lesiune inflamatorie sati neoplastică, 

După constatarea acestor lucruri, vom desface 

dura de pe baza craniului și vom complecta exame-. 
nul feței interne cu acela al suprafeţei ei externe. Vom - 
arăta dacă ele se desfac ușor sati greii de pe osele 

bazei și în deosebi în regiunile frontale, unde există 

adesea ori aderenţe grele de desfăcut la alcoolici, alic- 
nați, etc. (pachimenineită). 

După scdterea durei-mater, vom proceda la, eza- 
menul bazei craniului. Faţa endocranienă, os6să carac- 
terisată prin marele număr de depresiuni și ridicături, 
precum și prin marea importanţă a vaselor, nervilor: 
și a vecinătăţei ei cu organele simțului (ochiul, urechea, 
internă, etc.) merită a-i da o deosebită, atenţiune. Pen- 

tru aceea, vom căuta de la început a ne da sema de 

conformaţia ci în general, dacă există sati nu vre:0 
asimetrie între cele două jumătăţi ale sale, starea, sutu- 
relor, existența vre-unei fracturi sati hemoragii, în fine 
existenţa vre-unei leziuni inflamatorie, cum ar. fi de 

ex.: vr'o carie a stâncei, mastoidelor, atâţ de impor- 

tante în patogenia meningitelor; existenţa vre-unci 
neoplasii, exostoze, etc. 

Examenul bazei este adesea-ori terminat prin
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operaţiunile descrise în scopul de a examina cavitățile 
orbitare, fosele nasale, urechia internă, etc. Tot aci 
trebue să reamintim secțiunea lui Harke penrtu exa- 
menul sinusurilor frontale şi sfenoidale, care, printro 
incisie în formă de Y trecând prin mijlocul bazei și 
a regiunei occipitale, după cum se 'vede pe fig. 263 «, 
a, a, ne permite a ne da semă de existenţa vre-unei 
inflamaţiuni. 
„In fine, terminând nu vom omite de a adăoga 

examenul găurei occipitale. 
Examenul creerului. După ce creerul a fost scos, în- 

ceperh examenul săi cu cel al Meningelor. Prin acest 
examen ne vom. da socotela de aspactul meningelor 
subțiri, mai înainte de a le ridica, de pe el. Parte din 
acest examen a fost deja făcut cu ocasia ridicărei du- 
roi mater de pe creer:. De aceea ele nu trebuesc atinse 
la început cu degetele, pentru a nu aduce re-care 
modificări în aspectul lor. 

Se va nota dacă suprafaţa, lor externă e luciâsă, 
mată, gradul de transparenţă, dacă e netedă, dacă nu 
e îngroșată, dacă lasă să se vadă clar prin ea circon- 
voluţiunele cerebrale, dacă e îngrozată pe unele locuri, 
dându-i un aspect sidefiă, după cum se întâmplă une-ori 
în lungul vaselor, dacă în spaţiile arachnoide nu se gă- 
sesce vr'un licid, seros (edem), hemoragic, diferite alte 
exudate inflamatorii: puroită ete. In casurile de edem 
se va nota dacă el este anterior sai posterior, ţinendu-se 
semă că cel anterior este mult mai important, — cel 
posterior putend fi resultatul unei hipostase. Se va:nota 
dacă, ele nu presintă un aspect gelatinos (edem), colorea, 
dacă vasele sunt sai nu injectate. Numărul şi volumul 
corpusculilor lui Paccioni, ținendu-se socotăla, că une-ori 
aceşti corpusculi ating mărimea de 1—2 ctm., avend 
aspectul şi caracterul unor corpusculi osoși de diferite 
dimensiuni, 

Terminând cu acest examen, vom căuta, a desface 
meningele subțiri de pe suprafaţa cerebrală, cu care oca-
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siune ne vom putea da semă dacă există sati nu ade- 
renţe între ele şi substanţa corticală şi dacă în ridicare 
intereseză sati nu acestă substanță, după cum se observă 
în casurile de meningo-encefalite, a căror sedii este de 
obiceiti convexitatea, creerului, ramolisment, etc. Vom 
ține însă semă, că, în timpul ernei, din causa înghe- 
țului, de multe ori meningele în ridicare intereseză sub- 
stanţa corticală, fapt pentru care vă atragem atenţiunea. 
de a nu lua aceste lesiuni artificiale drept patologice. 
Inainte însă de a căuta să; ridicăm meningele subțiri, 
întorcend creerul cu baza în sus, vom examina vasele 
de la baza creerului, care ai o mare „importanţă din 
punctul de vedere al lesiunilor ce se găsesc pe ele șia, 
casurilor de morţi subite, cărora le dă nascere. Din partea, 
acestor vase, cari, după cum scim, formeză poligonul 
lui Willis, vom nota asimetriile saii anomaliile acestui 
poligon și existenţa vre-unei lesiuni patologice : ca: 
aterom, anevrism, tromboze și embolii. 

Vom nota pe meningele de la bază, în deosebi, 
presenţa tuberculilor şi anevrismelor miliare. 

Terminând cu examenul vaselor de la, bază, şi în 

urma deschiderei scisurei lui Sylvius, vom urmări 
traiectul arterei sylviene până în dreptul lobului irisulei, 
notând starea ei normală sati patologică, ca: aterom, 
embolii, tromboze, etc. 

După ce meningele subţiri vor fi ridicate, ele vor 
trebui examinate şi prin transparenţă, spălându-le. 

Examenul creerului. Pentru a proceda la acest 
examen se cere mai întâii al cântări și apoi a ridica 
meningele subţiri de pe densul (cântărirea, se pâte face 
şi fără meninge. In ori-ce cas se va nota, tot-d'auna 
dacă acestă cântărire sa făcut cu sati fără ele. Tot 

- referitor la cântărire mai putem adăoga, că se pot cân- 
tări separat fie-care emisfer, proturberanţa, cerebelul, 
etc. şi a căror sume parţiale ne va da, greutatea, totală 
a encefalului). Examenul se va face mai întâi avend 
de obiect suprafaţa exterioră a creerului și apoi inte-
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- riorul săti. Prin palpare vom căuta a ne da semă de 
presenţa, vre-unei fluctuaţiuni. 

Din partea, acestei feţe vom nota, începând cu 
convenxitatea, circonvoluţiunile cerebrale si anume: 

mărimea, forma, desimea, existenţa vre-unei circon- 

vcluțiuni suplimentare, atrofia vre-uneia, din cele, dacă . 
sunt mici sati mari, după aceea șanțurile dintre cir- 

convoluţiuni, adâncimea lor, etc. 
Din partea, lesiunilor ce putem găsi pe ele, vom 

nota focare hemoragice, de ramolisment, tumori, cou- 

lusiuni, porencefalie, anevrisme, dacă exală vre-un 

miros (la alcoolici), consistenţa. In casurile de atrofii, 

vom m6sura, regiunea atrofiată raportând'o la, cea nor- 
mală. In acelaş:mod, vom proceda şi în casurile de 
asimetrii a emisferelor. 

| După examenul convexităţilor vom începe pe acela 

al bazei, urmând acelaș lucru ca și pe convexitate, cu 

- deosebire că aci se 'mai adaogă la acest examen și 
acela al nervilor cranieri, cari trebuesc examinaţi din 
tâte punctele de vedere. 

” Apoi, prin secţiunile descrise la autopsia acestui 
organ, ne vom da s&mă de starea substanțelor cere- 
brale. Ori-cari ar fi secţiunile. ce am practica, trebue 
să examinăm ventriculii anume, dacă sunt sati nu dila- 

taţi, ca în casurile de hidrocefalie internă, de senilitate, 

ctc., vom arăta calitatea și cantitatea licidului cefalo- 
rachidien, dacă e limpede saii tulbure, hemoragic sai 

purulent ; presenţa chisturilor pe pereţii ventriculari, 
ctc. etc. O dată cu deschiderea acestor. ventriculi vom 
examina plexurile coroidene din ambii ventriculi late- 
rali, vom arăta starea lor de vascularitate, diferite 

chisturi, concreţiuni, ori tumori, a cărora sedii e fre- 

quent. In fine, făcând secţiuni în substanţele cerebrale, 
“ne vom da sâma de starea lor, arătând proporţiona- 

litatea, dintre cele 2 substanţe, starea lor congestivă 
saii anemică, coldrea, consistenţa, diferite lesiuni pato- 
logice ca răni, ramolismente, (galben, roș, alb), hemo-
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ragii, edem, presenţa chisturilor și a diferitelor tumori, 
abcese, etc. Cu deosebire tâte aceste lesiuni, vor fi cău- 

tate cu atenţiune în părțile centrale ale nucleilor şi 

capsulelor, — organe, atât de importante vieţei, și care 
se traduc tot-dauna la exterior prin semne clinice 
manifeste. 

E de prisos de a vă mai reaminti în casurile de 
hemoragii, urmărirea arterei lui Charcot, causa atât 
de frequentă a hemoragiilor cerebrale. 

Examenul bulbului, protuberanței şi cerebelu- 
lui. După ce Mezocefalul a fost separat, vom proceda în 
acelaşi mod ca şi la, creerul mare. Vom remarca ace- 

lași lucru din partea. meningelor subțiri, fără a mai 
încerca, a, le ridica, cunoscut fiind greutatea de a se 
desface de substanţa cenușie; cu tâte acestea, când tre- 

buinţa. va cere, le vom ridica, cu tâtă greutatea ce am 
întâmpina. 

După aceea examenul se continuă cu deschiderea 
entricululuă al 4-lea, pe pereţii căruia trebue a căuta 

dacă nu există vre-un focar hemoragic saii vre-o altă le- 
siune. Găsindu-ne aci, vom face secţiuni în tuberculii cpua- 
drigemeni cari se găsesc la partea lui antero-superidră. 

“Examenul diferitelor părţi ce constitue mezocefalul, 
adică: bulbul, protuberanţa și cerebelul, se va face în 
ordinea, urm&tore : 

1. Cerebelul, care în urma, secţiunilor făcute, vom 
face acelaşi examen ca şi la creer. 

2, Protuberanța,- ne va da ocasiunea a nota, după 
ce vasele și meningele ai fost ridicate, volumul, forma, 
-conformaţiunea, dacă există sati nu vre-o asimetrie în- 
tre cele două jumătăţi; apoi făcând secţiuni paralele în 
substanţa, ei, vom nota consistenţa, culorea, precum şi. 
ori-ce alte leziuni am întâlni. 

3. Bulbul. Vom păstra aceeași ordine ca şi la pro- 
tuberanţă, notând mărimea, forma. consistenţa: şi dife- 
ritele lesiuni pe cari le-ar putea descoperi suprafeţele 
de secţiuni.



Examenul canalului rahidian și al măduvei 
spinărei. 

Acest examen se începe cu părţile moi din jurul 
colonei vertebrale, care aii -fost secţionate în timpul 
deschiderei canalului vertebral. In special semnele de 
violenţă aplicate în acestă regiune, vor putea, fi lesne 
descoperite cu ocasiunea acestor secţiuni. Vom trece 
în urmă la ezamenul scheletului colonei vertebrale, no- 
tând lesiunile ce le-am putea găsi şi anume: leziuni 
traumatice ca: fracturi, luxaţii, contusiuni, etc. Lesiuni 
inflamatorii ca carii, abcese, hola lui Pott; tumori, vi- 

ciuri de conformaţii ca: spina bifidă; deviaţiuni ale 
col6nei ca: deviaţiuni antero-posteridre = cifoză, lor- 
doză; deviaţiuni laterale — scolioză, etc. 

Ajunşi la măduză, vom începe examenul ci extern 
şi anume prin dura-mater rachidienă, apoi vom con- 
tinua cu meningele subțiri notând faptele în același mod 
ca şi la porțiunile encefalice. ale acestor membran-e 

După scoterea meningelor, vom ' proceda la exa- 
nenul extern al măduvei, notând volumul, forma, cu- 

l6rea, consistenţa, în întregime sai pe fie-care regiune. 

Apoi, prin secţiuni transversale, ne vom da socotelă, 

pe suprafeţele obţinute, de substanţa albă şi cenușie şi 
în special de cârnele anteridre şi posteridre. Ceea ce 
vă recomandăm este ca să nu luaţi drept lesiuni pato- 
logice, contusiunile sati sdrobirile ce sar fi făcut ace- 
stui organ în tinhpul scoterei lui din canalul rachidien. 

Deschiderea cavităţilor Toraco-Abdominală. 

Posiţia cadavrului. Pentru a, deschide aceste cavi- 
tăţi, cadavrul va păstra aceeaşi posiţiune pe care a 
avuto în timpul deschiderei cavităţei craniene, cu sin-
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gura deosebire că hilloul care se afla sub gât, este 
mutat și aşezat acum sub umeri. Prin acâstă mișcare, 
câdavrul va lua o aşa posiţiune în cât toracele. fiind 
ridicat iar capul atârnând prin greutatea sa mai mult 
în jos, va pune mai mult în evidenţă faţa anterisră a 
gâtului precum şi regiunea de sub bărbie de unde tre- 
bue să începem incisiunea. 

Se va căuta ca billoul să nu fie prea înalt și nici 
împins prea mult în jos de umeri, ceea-ce va face ca 
toracele proeminând prea mult în sus, pielea de pe el 
va fi prea, mult întinsă și ca urmare, va fi mai grei 
de disecat. 

Incisiunea. Operatorul 'aşezat în drepta cadavru- 
lui aplică mâna stângă pe bărbia, lui pe care o apasă 

„în jos, iar cu mâna dreptă ținend cuțitul în plin pumn, 
se începe imediat de sub bărbie o incisiune mediană pe 
faţa antericră a gâtului, care merge până în dreptul 

. furculiţei sternale. 
„In casul când voim ca, incisiunea, de pe gât să nu 

se 'mai vadă după ce cadavrul va fi îmbrăcat, atunci 
acestă incisiune începe puţin mai jos de .vertul bărbiei. 

Ajunși cu incisiunea în dreptul furculiţei sternale, 
vom părăsi linia mediană pentru a, descrie o incisiune 
de forma, unei eclipse după cum se vede în figura, 263 
şi care va avea de resultat ridicarea unui singur 
plastron toraco-abdominal, şi punerea în evidenţă de . 
odată a acestor amândouă cavităţi. | 

Acâstă incisiune eliptică se practică ast-fel: din 
„dreptul furculiţei sternale şi fără a, ridica, cuțitul care 
a terminat incisiunea mediană a, pielei gâtului, schimbăm 
direcţiunea, spre stânga trecând paralel pe sub clavi- 
culă, şi ne lăsăm în jos pe torace şi abdomen printre 
linia, mamară şi axilară, de aceeaşi parte până în dreptul - 
pubisului unde ne oprim. Ridicăm cuțitul, revenim din 
noii la, furculiţa sternală şi facem pentru latura dreptă 
același lucru care lam făcut în stânga, încheind acestă 
incisiune în dreptul pubisului.



In tot timpul secţionărei, mâna stângă deschisă 

ca o furcă va urma, neîncetat cuțitul, fixând pielea, şi 
cu deosebire în. timpul secţionărei pe gât, unde mobi- 
litatea pielei acestei regiuni ar putea devia lama cuţi- 
tului de pe linia mediană ce trebue s'o urmeze. 

Secţiunea, va trebui să fie profundă aplicându-se 
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tot tăiușul cuțitului, iar nu numai verful după cum fac 
cea mai mare parte dintre D-vâstre. Incisiunea de la 

gât va interesa numai pielea, pe când cea de pe torace 
si abdomen, va fi mai profundă, interesând şi muscu- 
latura. Pe torace, incisiunea va putea fi făcută dintr'o 
dată profundă, din causa planului osos al câstelor, pe
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câtă vreme, în dreptul abdomenului, vom fi nevoiţi, fie din causa escavărei, fie din causa balonărei acestei regiuni și a temerei de a nu atinge organele interne, - de a reveni de 2—3 ori cu cuțitul. In casul acestor - reveniri, vom păstra, identic acelaşi drum pe care Pam . urmat la, început, de temă de a nu face noj secţiuni schimbând ast-fel raporturile ţesutelor. 
După ce secţionarea părților. moi a fost aprope com- plectă, se face cu cuțitul, ridicând cu mâna stângă în sus peretele abdominal, o butonieră în dreptul fosei iliace stângi, pentru a pătrunde în cavitatea abdominală. După aceea se introduce prin acestă butonieră degetele ară- tător și medii de la, mâna stângă, care deschise ca o furcă, va îndepărta, marginele incisiei abdominale care |. va trebui să fie acum complectată, In urmă resfrângend peste torace porţiunea abdominală a plastronului, vom introduce mâna dreptă pe sub coste pentru a ne da, sâmă la ce înălțime de costă corespunde curbura dia- fragmatică. Acestă operaţiune se -va face înainte ca, cavitatea toracică să fie deschisă în vre-un loc. 
Ne reîntorcem acum: la gât, unde vom diseca 

numai pielea acestei regiuni fără a ne atinge de mușchi. 
Une-ori e nevoe de a. ridica inserția inferidră, a, sterno- 
cleido-mactoidianului care acoperă articulaţiunea, sterno- 
claviculară, ce va, trebui deschisă. 

Fără a ne atinge de organele gâtului pe care le 
lăsăm pe loc, procedăm la ridicarea plastronului toraco- 
abdominal. Pentru acesta va fi nevoe de a secţiona, 
costele. Secţionarea lor se face servindu-ne de costotomul 
veterinar representat prin fig. 1, pag. 678. Verful bont al 
acestui instrument se introduce uşor pe sub ipochondrul 
drept și începem a secţiona costele urmând traiectul 
incisiunei părților moi. | 

Fie-care secţiune a câstelor se va, face dintr'odată, inchizend brusc şi cu putere ramurele costotomului, 
aşa în cât ambii pumni ai operatorului să se. unescii 
împreună odată cu închiderea instrumentului, 

7160. 
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Ori de câte-ori o secţiune va fi terminată, instru- 
mentul va fi scos și întrodus din: noi, uşor pe sub 

costele ce urmeză a fi secţionate, fiind atenţi ca verful 
" costotomului să nu fie introdus prea adânc pentru a 
răni plămânul. În cât privesce felul cum acest instru- 
ment trebue să fie ţinut, nu ne este indiferent, de ore-ce, 

      
  

| /Îj 
; i 

      
      

  

        
„Fig. 270. — Modul de ţinere al Fig. 231. — Posiţia defectâsă a 

costotomului. ținerei costotomului. 

începătorilor li se pste întâmpla accidente rănindu-se la 
mână. Figurile alăturate ne vor scuti de ori-ce descriere, 

Pe de altă parte secţiunile făcute cu acest fel de 
costotom trebuesc să, fie perpendiculare pe coste; fie- 
care costă, să fie numai odată secționată, (nu. de mai 
multe ori, cum se întâmplă la începători), iar instru- 
mentul să fie condus iar nu să conducă el pe operator,
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după cum se întâmplă la mulţi că deviază chiar de la 
drumul indicat prin incisiunea părților moi. 

Dacă pe trajectul ce va trebui să urmeze costoto- 
mul, va fi vre-o fractură de câste, ea va, trebui ocolită ; 
de asemenea, când la prima, secțiune de câstă s'a scurs 
ve-un licid din pleure, ne vom opri pentru a aduna 
întrun vas acest licid. De aceea se recomandă ca înainte 
de a deschide cavitatea toracică cât şi cea, abdominală, 
să explorăm prin percuție aceste cavităţi. 

Ajunşi cu secţiunea în apropierea articulaţiunei 
costo-sternală, acestă articulaţie va fi deschisă, dintr'o- 
dată, printr”o singură secţionare. a. costotomului. Greu- 
tatea, deschiderei ei, din momentul ce suntem siguri că 
-vom cădea în ea, nu e mai mare ca secţionarea unei 
coste, şi prin urmare. nu mai găsim raţiunea de. a în- 
trebuinţa un cuţit şa vre un alt instrument pentru a 

o deschide într'un timp separat, din momentul ce -Cos- 
totomul îl avem în. mână. 

Facem acelaş lucru, în mod identic, şi în batea 
stângă ; — operatorul va trebui să-și schimbe posiţiunea, 
trecend în partea stângă a cadavrului. In casul însă 
când avem un bun ajutor, nu va mai fi nevoe de: ane 
schimba, locul, ci, trecendu-i lui costotomul, va face el 
secţionarea. 

Secţiunea câstelor fiind complectă, urmeză a ridica, 
dintr'odată plastronul toraco- abdominal care se acei în 
modul următor: 

Se apucă cu mâna stângă, de către operator, pere- 
tele abdominal anterior ce a fost tăiat şi se ridică cât se 
pote mai sus, iar cu cuțitul ţinut în mâna, dreptă, şi paralel 

cu câstele, va secţiona, inserţia sternală şi costală a dia- 
fragmului, începând din partea stângă în.spre drepta 
Aceste secţiuni vor fi lungi, curbe, în are de cerc şi făcute 
pe cât se pote dintr'o singură trăsătură de cuţit. Pe măsură 
ce diafragmul va, fi secţionat, mâna stângă nu va, înceta 
de a ridica mere plastronul în sus, punând î în evidenţă, 
cu modul acesta şi aderenţele mediastinului anterior,
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care vor fi secţionate la rendul lor. După desfacerea plas- . 
tronului toraco-abdominal, se lasă în jos porţiunea abdo- 
minală a plastronului, iar cu mâna stânga aplicată în. 
dreptul apendicelui xifoid, şi ajutat şi de mâna dreptă, ţi- 
nend plastronul vertical îl vom r&suci de câte-va.ori pe loc, 
inainte de a-l scote, pentru a preveni revărsarea, de sânge 
ceare loc câte-odată, în urma deschiderei vaselor de la 
baza gâtului în momentul secţionărei ultimelor aderenţe. 

După ce acest plastron toraco-abdominal a, fost 
scos, se aședă, pe masă cu faţa anteridră în jos și apu- 
când cu amândouă mâinele extremităţile câstelor, prin 
diferite mișcări ce le vom imprima, ne vom da semă, 
de existenţa: vre-unei fracturi. Apoi, prin incisiuni, lon- 
gitudinale şi paralele cu linia, mediană, ce vor interesa 
părţile moi, numai până la pielea care trebue conser- 
vată, vom cerceta existenţa vre-unei lesiuni traumatice 
ca: un extravasat de sânge, ruptură musculară, etc., 
cari nu erati manifestate la exterior. Tot pentru acelaş 
motiv, întorcând acuma, plastronul cu faţa anteridră în 
sus, vom căuta a, diseca pielea, de pe plastronul toracice 
din regiunea, sternală până la, apendicele xifoid, fără 
însă a separa cu totul câstele de piele. 

" Incisia de mai sus, preconisată de Prof. Minovici, 
şi care trebue adoptată în medicina legală, convine 
mult mai bine de cât incisiunei în cruce, prin faptul 
că prin incisia de mai sus organele toraco-abdominale 
sunt mai bine puse în evidență, iar raporturile diferi- 
telor organe, care sunt păstrate intacte, se pot constata, 
mai ușor și mai repede. 

Pe lângă procedeele de mai sus, pentru deschide- 
rea cavităţilor toraco-abdominale, noi ne servim și de 
următorul procedeu, pe care îl: credem dacă nu supe- 
rior, dar cel puţin egal procedeului prin incisiunea, 
eliptică. 
„Acest procedeu constă dintr'o singură incisie me- 
diană, ce pornesce din verful bărbiei, până în regiunea 
pubienă, trecând prin stânga ombilicului după cum
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se vede pe fig. 272. Acestă incisie e profundă, intere- 
s6ză pielea şi.părţile moi dintro singură dată până în . 
regiunea apendicelui xyfoid, iar de aci, din causa lipsei _ 
unui plan resistent precum şi a organelor din cavitatea 
abdominală, care: trehuesc ferite, incisia' va. fi făcută, 
mai cu atenţiune şi mai puţin profundă. Pentru aceca, 

„vom face o butonieră dedesubtul apendicelui xyfoid, pe 
unde vom pătrunde 
direct în. cavitatea, 
abdominală. Prin a- 
cestă butonieră peri- 
toneală se întroduc 
degetele indicator şi 
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a fi siguri că nu vom | 
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secţiunea până în momentul când ajungem pe epiploomul 

„mare care este primul organ abdominal care apare. 
imediat în butonieră.. Eşirea lui demonstră că cavi- 
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tatea peritoneală este deschisă, şi că este momentul când 
se pot introduce degetele pentru a continua incisiunea. 

După terminarea acestei incisiuni, căutăm a des- 
face părţile moi de pe faţa anteridră a, toracelui până 
în dreptul liniilor axilare, de o parte şi de alta. Ridi- 
carea, acestor părţi se face în modul următor: Se apucă 
cu mâna stângă marginea dreptă a incisiunei, puţin de- 
desubtul apendicelui xyfoid, şi se restrânge în afară, iar 
cu cuțitul căutăm a desprinde aceste părţi de pe mar- 
ginea, falșelor câste. Continuăm apoi acestă operaţiune 
până ce pielea, a fost ridicată cu muschi cu tot până 
în afară de mijlocul claviculei. Vom căuta ca muscula- 
tura să fie ridicată cu totul, ast-fel ca, câstele să apară 
sole, iar cuțitul va fi ţinut aprâpe paralel pentru a nu 
se usa tăişul în coste, 

Vom face acelaş lucru şi pentru partea stângă fără 
a ne părăsi locul. | | 

In cât privesce regiunea gâtului, disecarea ei se face 
identic ca, şi în procedeul precedent acestuia, adică se di- 
secă numai pielea, până la marginile maxilarului inferior. 

După ce părţile moi ati fost cu deseverşire ridicate 
de pe torace, se resfrâng cât se pâte mai jos, până în 
dreptul liniei axilare. Cu modul acesta tot peretele an- 
terior al toracelui fiind descoperit, vom ridica cu cos- 
totomul veterinar din acest perete o porţiune identică 
ca şi în casul incisiunei ovalare, obţinând deschiderea, 
cavităților toraco-abdominale pe o suprafaţă cât se 

„pote de mare. 
"Acest mod de a, deschide cavitățile toracică şi ab- 

dominală ni se pare mai superior precedentelor, ba- 
zaţi pe următorele consideraţiuni: 

> 4. — Pin acest procedeă, în locul unei. incisiuni 
eliptice, destul de lungă, avem una singură, mediană, . 

- Și pe jumătate mai scurtă ca precedenta. Acestă împre- 
jurare mai presintă şi avantajul că coserea cadavrului 
se face mult mai repede și mai uşor pe linia mediană, 
și întrun timp mai scurt decât în casul incisiunei eliptice.
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2. — Dacă în primul procedei, după ridicărea, 
plastronului toraco-abdominal, suntem obligaţi de a ri- 
dica prin disecţie părţile moi de pe piept, pentru a ne 
da semă de urmele de violenţă, în casul nostru, acest 
examen îl facem chiar în timpul şi cu ocasiunea ridi- 
cărei acestor părţi pentru a deschide cavitatea toracică. 

| 3. — Pe când prin procedeul eliptic, cu ocasiunea. 
întroducerei mâinelor în cavitățile pleurale pentru a des- 
face aderenţele plămânilor care se întâlnesc așa de des 
la cadavre, suntem nevoiţi pentru a nu ne sgâria mâinele 
să acoperim cu o compresă, extremităţile căstelor secţio- 
nate, în procedeul nostru acest accident se preîntâmpină 
acoperind costele cu însăși lambourile moi toracice ce 
se găsesc de fie-care parte a costelor. 

4. — Prin acest procedeu se obţine acelaşi câmp 
de operaţie ca şi prin procedeul eliptic. 

Autopsia gâtului. — Cavităţile toraco-abdominală fiind 
deschise, ne reîntârcem din noi la gât, unde urmeză 
acum a scâte organele coprinse în acâstă regiune. » 

-E timpul credem, de a reaminti aci o incisiune 
specială a pielei. gâtului ce se practică în casurile de 
spânzurări şi strangulări: după cum sevede în fig. 273. 

Acest procedeu « constă în a face o incisiune mediană 
ce se întinde în jos până la furculiţa sternală şi se con- 
tinuă până la pubis. Se fac apoi dous incisiuni paralele sub 
mărginile inferidre ale maxilarului inferior şi în fine 
alte două incisiuni paralele şi deasupra claviculelor. Aceste 
incisiuni ne permit: disecarea celor două. lambouri ale 
pielei gâtului întocmai ca o carte și în urmă examinarea, 

“cu de-amăruntul şi strat cu strat a organelor gâtului. 
Mai înainte de a scâte organele gâtului, facem un 

examen pe loc al lor, disecânăd strat cu strat muschii 
din acestă regiune pentru a ne da semă de semnele de 
violenţă sai patologice, apoi prin îndepărtarea. muschi- 

“lor făcând se apară faţa anteridră a tracheei, facem | 
o incisiune mediană lungă de 3—4 ctm. a peretelui 
tracheei pe care o deschidem ast-fel, ca să examinăm
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interiorul și a vedea dacă nu cum-va există corpuri 
streini cum de ex: un bol alimentar, păment sati nisip, 
la înecaţi, etc., etc. | 

Scoterea, organelor gâtului se îndeplinesce în doi 
timpi. In primul se scot organele mediane: limba, la- 
ringele cu amigdalele, laringele, tracheea, timusul și 

- esofagul, iar în al 2-lea timp, se seote pachetul vasculo- 

  

  

    
  

Fig. 273 

nervos al gâtului din drepta, și din stânga şi care co- 
prind jujularele, carotidele, pneumogastricul și simpaticul. 

]. Sc6terea organelor mediane ale gâtului. — Pentru orga- 
nele mediane procedăm ast-fel: Se aplică mâna stângă 
pe. bărbie pentru a fixa acestă regiune și. în acelasi . 
timp a îndepărta şi marginile incisiei, iar cu mâna 
dreptă întroducem verful cuţitului p& sub simfisa, maxi- 
Jarului ținend lama paralelă cu ramura dreptă a maxi- 
larului, inferior. Prin acestă întroducere vom căuta ca 
să pătrundem. dintr'odată în cavitatea bucală, ast-fel 
că uitându-ne prin gură să vedem verful cuţitului îna- 
poia arcadelor dentare. Siguri, de acest lucru, impri-
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măm cuţitului mișcări scurte, de dus şi - întors, vom 
tăea părţile moi urmând faţa internă a ramurei ori- 
zontale drepte până dincolo de unghiul maxilarului in- 
ferior.- In timpul acestei secţionări vom păstra ca nu- 
mai dosul. cuţitului să atingă marginea, maxilarului, fă- 
când ast-fel ca, tăișul să nu lovescă -osul sati dinţii. 

Scoţind acuma cuțitul, îl vom întroduce din noi 
în dreptul simfisei maxilarului şi vom face în același 
mod, în stânga, secţionarea planșeului bucal. 

După ce secţionarea a fost terminată de acestă : 
parte, se întroduce degetul arătător stâng ca un cârlig 
pe sub simfisă, în cavitatea, bucală şi dându-ne sema, 
că planşeul gurei a fost complect secţionat, apucăm 
limba cu acest deget şi o scâtem în afară pe sub maxilar. 

După aceea se întroduce din noi cuțitul în cavi- 
tatea bucală şi printr'o incisie transversală, pe cerul 
gurci, imediat înaintea onuşorului, începând de dinaintea, 
amigdalei drepte până la cea din stânga, tăem părțile 
MOI, căutând a le desprinde de pe os. Continuând a 
trage mereii de limbă cu mâna stângă, care cedâză din 
ce în ce dea eşi maiînafară, şi maiales în urma, sec- 

” ţiunei precedente, mai facem încă una, transversală pe 
col6na vertebrală în scopul de a desprinde și peretele 
posterior al faringelui. Cu modul acesta, organele gurei 
sunt seose afară din. cavitatea ce le conţinea; ne r&- 
mâne acuma, ca prin câte-va incisiuni longitudinale, 
să ridicăm laringele cu tracheea, corpul tiroid şi esofag. 

Pentru ca în timpul acestor incisiuni longitudinale 
"să nu atingem pachetele vasculo-nervâse, se recomandă 
ca aceste incisiuni să, se facă; chiar pe mijlocul colonei 
cervicale, unde nu se pâte leza, nimic. 

Pentru acesta ajutaţi şi de mobilitatea ce ati aceste 
organe, nu avem de cât de a le împingela drepta sau spre 
stânga în timpul acestor incisiuni care a de scop de a 
le desprinde complect de pe col6na vertebrală. Ast-fel 
desprinse, le lăsăm pe loc, de Gre-ce ele vor trebui a 
fi scose dinpreună cu organele din cavitatea toracică.



„ÎL. Sedterea pachetelor vasculo-nervâse ale gâtului. Se 
face după ce organele mediane precedente ati fost seâse 
dimpreună cu plămânii și inimă. Scâterea, fie-cărui 
pachet se face dintr'odată prin ajutorul disecţiunei 
părților înconjurătâre, apucend cu o pensă extremitatea 
infericră a, fie-cărui pachet, din dreptul claviculelor unde 
el a fost secţionat cu ocasiunea ridicărei plămâni'or 
și ne ridicăm până în sus spre baza craniului, unde 
printr'o încisiune transversală le srotem. o 

| In timpul disecărei acestor pachete, se va avea, 
cea mai mare grijă de a nu trage în jos, după cum 
lac mulţi, căci se pote întâmpla să facem rupturi arti- 
ficiale ale tunicilor, atât în timpul tracţiunei cât și în 
timpul apucărei cu pensa. 

Acestă scotere a trunchiurilor vasculo-nervâse se 
va face mai ales în. casurile de spânzurare sati stran- 
gulare ; în celelalte casuri se pote ca deschiderea vaselor 
să se facă chiar pe loc. Pentru aceea, cu o pensă apu- 
cându-se extremitatea inferioră, fic a jugularei fie a, 
carolidei, cu ajutorul forfecelor mici le vom secţiona 
în lungul lor, fiind forte atenţi de a nu trage prea tare 
în jos cu pensa saii invers, de a împinge cu forfecele. 

Scâterea organelor toracice. — In urma, ridicărei pla- 
Stronului toraco-abdominal, se impune a se face un 
examen pe loc a organelor ambelor cavităţi fără a 
schimba raportele în care se găsesc ele la acestă des- 
chidere. Pentru aceea vom căuta a ne da sâma, de fic- 
care organ în parte, asigurându-ne de posițiunea lor . 
normală sai schimbată, precum şi de ori-ce alteraţiuni 
traumatice sati patologice care ar putea să ne impună 
vr'o schimbare sai modificare în technica obişnuită. 

Vom începe apoi scoterea organelor din cavitatea 
toracică. Inainte însă de a le scâte, suntem nevoiți a 
face 6re-care operaţiuni preliminarii consistând în: 

Desfacerea aderenţelor. — Primul lucru ce-l facem este 
„de a ne încredința dacă plămânii sunt liberi în cavitățile 
lor pleurale sati dacă presintă Gre-care aderenţe patolo-
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gice. Pentru aceea, vom întroduce uşor degetele mânei 
drepte, între plămân şi peretele toracic, şi urmând con- 
formațiunea acestei regiuni, vom desprinde aceste ade- 
renţe în-casul când ele ar exista. Când însă aderenţele 
sunt vechi, intime, grâse, şi coprind tâtă suprafaţa plămâ- 
nului, în cât e imposibil de al scâte, atunci se recomandă 
“de al ridica dinpreună cu pleura purietală. Pentru acest lu- 
cru, apucăm, cuo pensă cu dinţi pleura parietală şi o desfa- 
cem de câste peo întindere ast-fel în cât să ne permită în- 
troducerea degetelor mânei şi a continua desprinderea 
cu mâna. 

Se recomandă, în casul acestor aderenţe, de a 
umbla cu cea, mai mare prudenţă și delicateţă, pentru 
a nu aduce vre-o modificare plămânului, făcând să 
apară noi lesiuni emfisematâse, în locuri unde nu ai exis- 
tat, iar licidele din țesutul plămânilor precum şi sângele 
din vase să-și părăsescă locurile, ducându-se cele dintâi 
pe bronchii către trachee, saii sângele. către inimă, etc. 

Deschiderea pericardului se face printr'o incisie lon- 
gitudinală ce pornesce de la baza inimei, în locul 

unde vasele cardio-toracice părăsesc pericardul, până la 
vârful inimei. De aceea este nevoe a face mai întâiu 
o butonieră pe mijlocul pericardului şi cu ajutorul 
unei fărfeci sai cu a cuţitului, după ce degetul arătător 
şi mediii stâng aii fost întroduse prin ea, a îndepărta 
marginele, și apoi de a continua incisia în sus și 

în jos. 
Unii autori recomandă ca acestă incisiune să aibă 

forma, unui Y răsturnat = A, procedeii, căruia nu avem 
nimic a-i imputa. 

In casul când există aderenţe poricardice vom 

căuta, de asemenea, ca și la plămân, a le desface cu 

degetele saii cu cuțitul. 
Când avem a face cu sinfisă pericardică, atunci 

vom scote inima cu pericard cu tot, după ce ne-am 
încredinţat că o desfacere nu ne este tocmai necesară. 

Odată cavitatea pericardică fiind deschisă, ne vom
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da socotelă de conţinutul ci, evaluând cantitatea lici- 
dului ce se găsesce, în ca. . 

Deschiderea cavităților inimer, pe loc. Acâstă operațiune 
are de scop de a ne da s&ma 'de conţinutul acestor 
cavităţi, înainte ca acest conţinut să fi suferit vro :mo- 
dificare de ori-ce fel în urma, ridicărei din loc a orga- 
nelor toracice. 

Deschiderea, cavităţilor inimei se face prin câte o 
incisiune ce interesâză fie-care cavitate în parte, dându-se 
inimei următârele posiţiuni: (se deschide întâi inima, 
dreptă şi apoi cea stângă). 

Pentru acesta se apucă vârful inimei „cu mâna 
dreptă. şi se r&sucesce inima pe loc, ast-fel ca, mar- 
gina ei dreptă să privescă, drept în sus. In urmă, se 
introduce mâna stângă pe dedesubtul inimei și O apu- 
căm ast-fel în. palmă, în cât degetul mare stâna să fie 
aplicat pe fața posteridră iar cele-Palte patru degete, 
pe taţa anteridră, (devenite în urma răsucirei inimei: 
fața dreptă şi stângă). Ast-fel inima ținută în acestă 
posiţiune cu mâna stângă, se împinge cu vârful către 
stânga pentru a face să apară origina celor două vene cave. 

După aceea se face cu cuțitul o incisiune pe auri- 
culul drept, începând dintre. cele două vene cave şi o 
continuăm în jos până în apropierea, peretelui auriculo- 
ventricular, pe care îlsărim pentru a reincepe şi continua 
0 a doua incisie pe marginea dreptă a ventriculului, până 
aprope de vârful inimei, după cum se pote vedea pe fi- 
gura 274. icem aprâpe, de re-ce, acest vârf face parte 
din inima stângă, şi pe care îl vom interesa în timpul 
“secţionărei inimei stângi. 

Cu modul acesta am deschis cavitățile drepte ale 
inimei. Deschidem acum pe cele stângi procedând ast-fel : 

Posiţiunea, mânei stângi rămânând aceiaşi, se r&- 
sucesce pe loc cu mâna drâptă inima, ast-fel încât mar- 
ginea sa stângă să privescă în sus. De data acesta, 
degetul mare stâng va fi aplicat pe faţa anteridră a 
inimei, iar cele-lalte patru degete pe cea posterioră (de-
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venite acum: stângă şi dreptă). Ast-fel ţinută inima, în 

acestă posiţiune în mâna stângă, se trage cu vârful 

către drâpta, pentru a face să apară origina venelor 
“pulmonare. După aceea se face cu cuțitul o incisiune 
pe auriculul stâng, începend din locul de bifurcare a 
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venelor pulmonare şi o continuăm în jos până în apro- 
pierea peretelui auriculo-venicular, pe care îl sărim 
pentru a reîncepe şi continua a doua incisiune pe mar- 
ginea, stângă a ventriculului până la vertul inimei, de 

astă-dată, după cum se vede pe fig. 214.



“Cu aceste incisiuni am terminat deschiderea pe 
loc a cavităţilor inimei. 

După terminarea fie-cărei incisiuni, se introduce 
degetul arătător drept, în cavităţi, pentru a ne da sema 
de conţinutul fie-căreia. Explorarea cavităţilor se va 
face cu atenţiune și numai în ceea-ce privesce conţi- 
nutul şi anume, dacă sângele e licid sati în chiaguri, 
fără a împinge degetul în direcţiunea valvulelor sati 
orificiilor, pentru a nu distruge vro lesiune ce sar 
găsi pe ele, cum de ex.: vr'o vegetaţiune, etc. 

Dacă unii autori consiliază explorarea, cu degetele 
a orificiilor auriculo-ventriculare, pentru a ne da sema 
de gradul de permeabilitate a acestor orificii, noi însă 
suntem de părere că acest fel de investigaţiune nu ar 
avea adesea un resultat satisfăcător, întru cât degetele 
diferiților operatori nu aii t6te aceiaşi grosime pentru 
a măsura nisce atari orificii de dimensiuni corelative 
cu individul şi cu gradul lesiunei, — cu chipul acesta 
sar lucra pe întunerec, iar pe. de altă parte, — după 
cum am spus mai sus,— sar putea, distruge unele lesiuni 
existente, ori sar crea altele cari n'aii existat până în 
acel moment. Afară de acesta, inima intrând în rigi- 
ditate, aceste orificii se mai. strimptoreză, încât intro- 
ducând degetele, am avea sensaţiunea unei insuficiențe 
sai stricturi, atunci când, deschidend sub ochi cavitățile, 
am putea, vedea că aprecierea, nestră a fost greşită. Prin 
urmare, nu găsim nemerit de a, mai face acestă cerce- 
tare cu degetul a valvulelor şi orificiilor, din moment 
ce vom deschide inima și vom studia-o apoi sub tâle 
detaliile «ei. 

Ridicarea organelor toracice. După ce sa terminat 
examenul pe loc a organelor gâtului, a plămânilor și 
inimei urmâză acum a le ridica. 

7 Pentru aceea, se apucă cu mâna stângă tracheca, 
şi esofagul, deja ridicate, de sub laringe, și se țin în 
pumn cum am ţine un buchet. După aceea, cu cuțitul, 
tăem în drepta trunchiul arterial şi venos brachio-ce-
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falic, iar în stânga subclaviculara, carotida şi trunchiul 

venos brachio-cefalic stâng, în dreptul extremităților 

nterne ale ambelor clavicule, lăsăm cuțitul din mână 

şi apucăm de astă-dată cu mâna dreptă de locul de 

unde ţineam trachea şi esofagul cu mâna stângă. 

Ast-fel apucate organele gâtului, le tragem puter- 
nice cu mâna, drâptă în sus, căulând a desprinde orga- 
nele de pe colâna vertebrală, ajutaţi în același timp de 
mâna stângă, care urmăresce acestă colână. Acestă des- 
prindere a organelor mediastinului posterior se va face 
până la diafragm; ea se îndeplineşte lesne, avendu-se 

n vedere slaba resistenţă a țesutului conjunctiv care 
le fixeză. 

__ Pe când tâte aceste organe se găsesc ridicate în sus 
(vertical), ţinendu-le cu mâna dreptă, cu degetul arătător 

stâng întors ca un cârlig, se desprinde prin cavitatea 
toracică esofagul imediat d'asupra diafragmului, iar 
ajutorul îl prinde, separat sati împreună cu aorta, cu o 

pensă ca aceea din fig. 13 pag. 678. Acestă pensare a esofa- 
euluiîn acestă porţiune este absolut necesară de ase tace 
înainte de secţionarea, acestui organ, pentru a împiedica 
rovărsarea conţinutului stomacal, a cărui: examen are 

o așa de mare importanţă în Medicina legală şi cu 
deosebire în casurile de otrăvire. 

Pensarea, esofagului se mai pote face şi dedesubtul 
diafragmului, în modul următor: Se caută a se pune 

în evidenţă porţiunea esofagului de d'asupra oriticiulu: 

cardiac, ridicându-se lobul stâng al ficatului în sus. Se 
fac două incisiuni paralele în drepta, şi în stânga esofa- 
gului şi după aceea, desprindendu-l cu degetul arătător 
drept, întors în formă de'cârlig, îl prindem cu o pensă. 

In ori-ce caz, pensarea esofagului prin cavitatea, . 

toracică, se pote executa mult mai lesne decât prin cea, 
abdominală, drumul fiind mult mai accesibil și ne mai 

fiind nevoe de noi incisiuni. 
După terminarea pensărei esofagului, mâna stângă 

apucă iarăși din noi tracheea și esofagul de sub la-
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ringe, după cum le avusese la început, ţinendu-le tot moreii ridicate în sus, iar cu mâna drâptă apucând cu- țitul cu lama lungă, îl introducem cu dosul tăișului între baza plămânilor şi diafragm, imediat d'asupra pensei Pusă pe esofag. Asiauraţi acum de buna, posiţiune a cuţitului, îl întârcem pe doc cu tăișul spre ROI, Şi dintr'o singură tăetură, secţionăm esofagul și aorta, singurele organe care mai fac continuitatea cu cavitatea abdo- minală. In acest moment, organele toracice separate cu totul, vor fi aşedate pe masă, cu faţa lor posteridră în jos și fără a le spăla. . 

De şi acestă descriere a faptelor de până aci, ni se pare forte lungă, să nu se credă însă că urmând-o întocmai, vom întrebuința. 2—3 ore pentru a îndeplini aceste lucruri pe cadavru, căci în realitate 3—4 minute . sunt prea, de-ajuns. Să nu se întâmple ceca-ce spune Profesorul Virchow despre.un medic care, în momentul „când a cetit Regulamentul Prusian despre facerea au- topsiei medico-legale, elaborat de acest ilustru savant, Și v&dend descrierea amănunțită a technicei, se exprimă cu mirare «că o autopsie făcută în condițiunile acestui regulament, a” putea dura cel puțin 2—3 dile..... », atunci când în realitate scim că o autopsie întregă nu pote dura decât 2—3 ore, | Autopsia inime!.—]n acestă posițiune, pe masă, a organe- lor toracice, separăm inima de plămâni pentru a continua examenul ei. Acestă separare se face în modul următor: Se introduce degetul indicator stâng în ventriculul stâng, iar degetul mare în ventriculul drept, se apucă inima de peretele interventricular, aprope de verf, în- tocmai ca cu o pensă Și o ridicăm în sus fără ca: plă- mânii să părăsescă masa, apoi secţionăm cu cuțitul vasele mari la eșirea lor din cavitatea pericardică. 
Unii autori recomandă ca după ce inima a fost | separată, să căutăm a ne da s&mă de insuficienţa val- vulelor siamoide aortice și pulmonare. Pentru aceea ne
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servim 'de proba cu apă care se face ast-fel: se ține 
inima cu baza în sus, sati din dreptul ventriculilor, sai 
se apucă cu degetele ambelor mâni peretele vasului a 
căruia insuficienţă, voim să, o constatări, iar o altă per- 
sonă târnă apă pe, vas. Dacă nivelul apei se menține 

„mai mult timp în vas, e o probă, —dic autorii de mai 
sus — că valvulele sunt suficiente ; — contrar, sunt in- ă 
suficiente. - 

Acestă probă cu apă pentru constatarea gradului 
de insuficienţă valvulară, dă nisce resultate cu totul re- 
lative şi din acest punct de vedere urmeză ai da o im- 
portanță, secundară şi subordonată altor mijlâce de in- 
vestigaţiune pe cari le vom vedea, mai la vale pentru 
acestă constatare. 

* Ori cum am căuta să ţinem inima, pentru a con- 
stata, insuficienţa prin proba, cu apă, totuşi nu am pu- 
tea da acestui organ o disposiţiune ast-fel în cât ra- 
portul diferitelor ei părţi, să nu fie modificate. Afară 
de .acesta, proba, făcându-se după ce cavitățile ini- 
mei ati fost deschise iar coronarele secţionate, ur- 
meză că prin orificiile acestor din urmă, care se des- 
chid în aortă chiar dasupra sigmoidelor, se va scurge 
apa, probând acelora, care perd din vedere acest lucru, 
o insuficienţă, | ' 

După ce inima, a fost separată, este aşedată pe 
masă cu faţa, posteridră, în jos și se va, păstra ca re- 
gulă generală, că până la complecta ei secționave, să 
nu 0 mai vidiciim de pe masă după cum se observă 
la cea mai mare parte dintre domnii Studenţi, cari o 
ridică” merei căutând a-i face diferitele secţiuni ţinend'o 
în mână, | 

In primul moment va, ţrebui să complectăm, unind 
între ele, incisiunile făcute pe marginile fie-cărei cavi- 
tăţi pentru a putea, să ne dăm s6ma de zaloulele și 
orificiile auriculo-ventriculare. Acestă unire a incisiuni- 
lor se face întroducend tot-dâuna fărfeca din auricul 
în centricul și nică O. dată învers, de Gre-ce calea pe 

14760 “ i 49
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care trebue să urmeze forfeca este aceea urmată de 
sânge. Contrar, introducând forfeca din ventricul în 

auricul, vom leza valvulele care se opun la pătrunde- 

rea acestui instrument, prin orificiile auriculo-ventri- 
culare. 

Acestă, operaţiune se face întâiii în drepta, și apoi 
în stânga. Se examineză rend pe rând valvulele tri- 
cuspidei şi ale mitralei. 

In urmă procedăm la ezaminarea ori/iciilor și val- 
ulelor arteriale: aorta şi pulmonara. In acest scop vom 
începe, după cum am făcut la deschiderea pe loc a ini- 

mei, tot cu partea drâptă și anume cu deschiderea ar- 
terei pulmonare. 

Acestă începere a deschiderilor, tot cu inima dreptă, 

nu ne este indiferentă, căci se ştie că artera, pulmonară 

este pe un plan mai anterior, este situată înaintea aor- 
ici, şi că, în casul când am deschide mai întâiii pe 
acesta din urmă, ar urma ca să tăem pulmonara. 

De aceea, vom începe cu artera pulmonară. Des- 
chiderea acestei artere se face ast-fel: Se ridică în sus 
cu degetele mânei stângi peretele anterior al ventricu- 
lului drept, ast-fel ca să apară vederei stâlpii valvulei 
tricuspide, apoi întroducem cu mâna dreptă ramura 
bontă a fârfecelor printre peretele anterior şi valvulă, 
până în artera pulmonară, şi printr'o singură tăetură 
se secţioneză peretele anterior ventricular şi al arterei 
pulmonare dupe cum se vede pe fig. 271.. 

Acestă secţiune are o direcţiune în diagonală pe 

peretele ventriculului drept, impusă tocmai de direcţiu- 
nea, pe care o are artera pulmonară. 

Odată acest perete fiind secţionat, deschidendu-se 
marginele, vor apare numai de cât valvula tricuspidă 
împreună cu stâlpii ci, precum şi cu sigmoidele pul- 
monare. 

Pentru ca în timpul acestei secţionări să cădem 
tocmai în spaţiul dintre 2 siamoide, se recomandă, de 

a trece cu fârfeca pe lângă o mică ridicătură de gră-
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sime ce se găsesce mai tot-dâuna la tâte inimile, aşe- 
dat sub pericardul visceral, în nivelul peretelui inter- 
ventricular şi la baza arterei, după cum se vede pe 
fig. 211 litera N. Interesând în drumul nostru acest 

„nodul sati deposit de grăsime, vom fi siguri de a, cădea 
între valvule. 

„Secţiunea, de mai sus este înlocuită de unii autori, 
printr'o alta longitudinală și paralelă cu peretele inter- 
ventricular. Prin acestă nouă secţiune, însă, nu ne pu- 
tem da sâma tocmai bine de valvula tricuspidă şi de 
stâlpii săi cari rămân ataşaţi de peretele anterior al 
ventriculului, resfrânt înafară, iar pe de altă parte, a- 
cestă secţiune nu este 'în direcţiunea axului arterei 
pulmonare. 

“Deschiderea, arterei aorte se face printr'o incisiune 
longitudinală şi paralelă cu peretele interventricular și 
la 1 ctm. mai departe de acest perete, după cum se vede 
pe figura 271. Acestă, secţiune, care pătrunde direct în 
artera aorta, (fiind făcută, în direcţiunea, axului ei), sa 

- va, face ast-fel în cât ajunşi în dreptul pulmonarti, care 
o încrucișeză, să o ferim de a o interesa, trăgând'o 
spre stânga. 

In fine examenul complect al inimei se termină 
prin acela, al arterelor coronare, cari trebuesc deschise,. 
precum și al miocardului. 

Intru cât privesce acesta din urmă, pentru a ne 
da mai bine sâma de starea lui patologică, urmeză ca 
pe lângă secţiunile de până aci cari ne-ati dat o idee 
despre el, să mai facem și alta, care să ne presinte o. 
suprafață mai întinsă. 

Pentru aceea, se apucă cu degetele mânei stângi 
peretele anterior al ventriculului stâng și se răsuceste 
ast-fel, în cât faţa lui ventriculară să fie în sus. Se face 

apoi, cu cuțitul, o secţiune transversală la baza muş- .. 
chilor papilari ce ţin întinse cârdele mitralei, 'şi, după 
ce am tăiat vertical jumătate din grosimea miocardu- 
lui, schimbăm imediat direcţiunea cuţitului, fără a! ri-



dica, din loc, şi-i dăm o direcţiune longitudinală în jos, 
paralelă cu ambele fețe ventriculare, trecând ast-fel prin 
mijlocul grosimei peretelui ventricular. 

Cu modul acesta se presintă ochiului o suprafaţă 
întinsă şi netedă a miocardului, care pâte fi mai bine 
observată din punctul de vedere al vre-unei lesiuni. 

Inima, prin importanţa ei, prin numărul cavită- 
ților şi a secţiunilor ce trebue să le facem, cerând o 
descriere mai amănunţită, ar crede cine-va că e un 
lucru grei de îndeplinit; cu tâte acestea, o dată încer- 
cat se va convinge fie-care de ușurința, acestei tehnice. 

Incheind cu autopsia, inimei, reamintind, preceptul 
indicat la, începutul acestui capitol şi care constă din 
cuvintele: «că inima, în tot timpul aulopsiei ei, netre- 
(uind să păriisescă masa pe care e așezată», diferitele in- 
cisiuni cari ati interesato, ai avut de resultat a-i des- 
chide și explora cavitățile şi orificiile, fără a-i interesa. 
însă, faţa, posteridră care rămâne intactă, 

Pentru a termina, cu organele cavităţei toracice, 
„ne mai rămâne autopsia organelor gâtului și a plă- 
mânilor. ME 

Pentru aceea, întârcem aceste organe cu faţa lor 
posteridră în sus, iar cu limba spre operator Și începem 

„a le examina în ordinea următâre: 
Se tae vălul palatului la drâpta sai la stânga 

omușorului, păstrând integritatea -acestuia. Indepărtânăd 
în afară extremităţile secţionate, apare imediat cavi- 
tatea faringiană dimpreună cu amigdalele şi baza limbei. 

„După aceea facem pe faţa superisră a, limbei mai multe 
secţiuni (7—8) transversale și paralele care să inte- 
reseze acest organ aprâpe în tâtă grosimea lui, de la 
bază până la, vârf după cum se vede pe fig. 275. Se 
fac apoi fie-cărei amigdale câte o incisiune longitudi- 
nală, sati câte 2—3 transversale pentru a ne da sâma de 
starea lor și în urmă procedăm la deschiderea, esofa- 
gului. Pentru a îndeplini acestă deschidere ținem cu 
mâna stângă de limbă, iar cu cea dreptă introducând ra- 

'



763 

mura bontă a forfecelor mari în esofag, secţionăm pe- 
retele posterior al acestui organ, în tâtă lungimea lui, 
urmând linia mediană, dupe cum se vede pe figura 275 
litera a. Se examineză apoi starea, mucâsei şi a păre- 
ților lui şi în fine, pentru a termina cu organele gâ- 
tului, ne mai r&mâne laringele și tracheea. In acest 
scop, se introduce fârfeca în laringe, ca şi pentru 
esofag, și ţinend tot în posiţiunea 
de mai sus, se tae păretele posterior 
laringean, pe linia mediană și pe 
O distanţă de 4—5 ctm. Acestă sec- 
țiune va interesa în acelaşi timp 

şi păretele anterior al esofagului 
care este intim aderent de laringe 
pe acestă, porţiune. In urmă dând: 
esofagul la stânga, care în porţi- 
unea, lui inferidră este forte mobil, 
vom continua înainte secţionarea, 
tracheei pe linia mediană. E bine, 
ca înainte de a deschide tracheea, 
să disccăm esofagul de aderenţele 
sale cu tracheea, dându-l înlături ; 
cu modul acesta, calea de deschi- 
dere tracheeală va fi mat liberă 
secţiunei. - 

Ajunsi în dreplul ramificaţiei 
bronchiilor, le deschidem şi pe a- 
cestea, ca şi pe organele prece-: 
dente, căutând a intra în plămân. 

Ne oprim aci, şi trebuind a exa- 
mina interiorul laringelui şi tracheci, apucăm cu ambele 
mâni laringele din dreptul cârnelor lui și deschidem 
acest organ pentru a, pune în evidență cărdele vocale. 

__De aci înainte începe autopsia plămânului. Se nasce 
însă acum întrebarea: care e cel mai bun procedeti 
de secționare a acestui organ, din punctul de vedere 
medico-legal? | 
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Două sunt aceste procedee. In primul, „urmând 
calea ramificaţiilor bronchice, pe care le deschidem 
odată cu parenchimul pulmonar, ne dăm sema în ace- 
lași timp şi de starea căilor aeriane, atât de impor- 
tante în medicina legală în casurile de asfixii, precum 
şi de ţăsutul acestui organ; 

In al 2-lea, caz, făcând secţiuni longitudinale, care 
coprind toţi lobii fie-cărui plămân, după cum vom ve- 
dea mai jos, se pune în evidenţă o suprafaţă destul de 
întinsă, care convine mai mult din punctul de vedere 
patologic. 

In general, în Medicina Legală, mai mult ca în 
Anatomia Patologică, convine mult mai bine de a urma 

primul procedeii, avându-se în vedere nenume&raţii 
corpi străini ce se pot găsi în ele, în morţile prin as- 
fixie. Cum de exemplu: în înecare, sufocare, strangu- 
lare, obstrucţia căilor aeriane prin boluri alimentare, 
aspiraţiuni de sânge, etc., precum și în diferite ca-' 
suri patologice, cum de ex.: sifilis tracheo-bronşic, 
neoplasii, etc: 

Primul procedei. — Pentru a, pune în practică acest 
procedei, organele păstreză aceiași posiţiune ca și mai 
înainte. Se introduce mâna stângă pe sub hilul unuia 
din plămâni (drept), făcendu-l să proemine puţin în 
sus. După aceea cu o fârfecă cu verf bont şi puţin mai 
mică, urmăm ramificaţiile bronchice până la intimi- 

„tatea parenchimului pulmonar; ast-fel ca ttă porţiunea 
de ţesut coprins între bronchii şi suprafaţa pleurală să 
fie complect tăeat pe m&sură ce fârfecele înainteză că- 
tre suprafaţa externă. Urmând acelaş procedei pentru 
fie-care lob în parte, îl brăzdăm de numerdse secțiuni, 
ce îi daii. ast-fel aspectul unei cărţi cu numerâse foi 
deschise. 
“AI douilea procedeu se realiseză ast-fel: Fără a se- 

„para plămânii unul de altul, după cum se obicinuesce 
de multe ori în Anatomia Patologică, unde aceste or- 
gane pot fi scose separat, chiar direct din cavitățile
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“toracice, îl lăsăm jos pe masă stând cu faţa externă 
(anterioră) în jos; în acestă poziţiune ne apare vederei 
margina posteridră (faţa posteridră) a ambilor plămâni. 

Se aplică cuțitul mare, în lungul acestei margini 
și fixând plămânul cu mâna stângă, aședată deasupra 
dosului lamei şi a plămânului, se face o secţiune pu- 
ternică care va, separa aprope complect plămânul în - 

două jumătăţi. Secţiunea fiind terminată, deschidem ccle 

două jumătăţi, una internă, ce va coprinde în ea hilul și 
alta externă, şi în acelaș timp radem uşor cu cuțitul 

"suprafaţa de secţiune, pentru a ne da bine sema, de as- 
pectul ei. 

Dacă operatorul găsesce cu cule că investigaţiunile 
sale trebuesc împinse mai departe, nu are de cât să 
practice pe mijlocul fie-cărei jumătăţi obţinute prin 
prima, secțiune, câte o altă nouă secţiune longitudinală, 
reducend ast-fel fie-care plămân în patru bucăţi. 

Secţiunile acestea se vor face în genere de la vert 
către bază. 

E de prisos a mai adăog ga, că numtrul incisiilor 
- precum şi a lungimei și direcţiunei lor, vor putea fi 

modificate fiind îndreptăţiți şi de cele ce vom constata, . 
prin «palpare. 

Și unul şi altul din aceste două procedee pentru 
autopsia plămânului, presentând avantagele lor, precum 
şi faptul că ori pe care Pam întrebuința singur, suntem 

nevoiţi de a recurge şi la cel-balt, găsim cu cale, că, 
întrebuințându-le pe amândouă în același timp, nu va 

avea, nimeni să, ne obiecteze, că examenul plămânului - 
nu sa făcut complect. 

Pentru aceea nu avem de cât să ne convingem 

“prin primul procedeii, aplicat pe unul din plămâni, că 
nu sunt corpi străini sai vro altă lesiune în bronchii 

pentru ca pe cel- balt plămân, să practicăm al douilca, 
procedei. 

Pentru a termina cu autopsia plămânului. va irc- . 
hui, în unele casuri, să deschidem și vasele pulmonare,
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deschidere, care se face la fel cu aceea a bronchiilor, 
urmând ramificaţiile arterelor sai venelor pulmonare. 

Trebue a vă spune că este aprope imposibil de a 
face pe acelaş plămân şi deschiderea bronchiilor şi 
deschiderea vaselor, de Gre-ce prin disposiţiunea rami- 
ficaţiunilor acestor organe, secţiunile se vor întretăia, 
iar plămânul va fi redus într'o serie de bucăţi mici, 
în care cu grei ne vom putea da sâmă de vr'o leșiune 
patologică. Iată, prin urmare, rațiunea pentru care 
credem că e bine a se aplica unul din procedee la un 
plămân și altul Ja cel-Valt. In casul când avem să des- 
chidem și vasele şi bronchiile, nu avem de cât pentru 
a nu ne lovi de inconvenientul de mai sus, să deschi- 
dem vasele po plămânul căruia i-am făcut . secţiunile 
longitudinale. | 

In fine, măsurarea dimensiunilor și cântărirea, 
care se practică mai rar în medicina. legală, in ceea-ce 
privesce acest organ, se va face în parte pentru fie- 
care plămân sait lob. Din aceste două feluri de mă&su- 
rători, cântărirea ar fi de un mai mare interes de cât 
dimensiunile lui în lungime. 

Se termină în fine, autopsia organelor gâtului și 
toracelui prin secţiuni longitudinale și paralele a lobilor 
corpului tiroid, precum și secțiuni practicate în gan- 
glionii limfatici ai diferitelor regiuni şi cu deosebire a 
ganglionilor tracheo-bronchici. 

Examenul organelor gâtului 

Am spus că în timpul autopsici acestei regiuni, 
numai pielea a fost disecată, lăsând organele pe loc. 

„Acestă regiune este una. din cele mai importante” 
din punctul de vedere rnedico-legal. In acestă, regiune 
găsim organe ce formâză linia de unire între cap și 
torace, precum şi organul vorbirei şi care jocă un 
rol atât de important în casurile de strangulare, spân- 
zurare, etc. Mai tot-deauna, în acestă, regiune se găsesc
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"leziuni de mare importanţă medico-legală şi din acestă 
causă printr'un examen amănunțit al acestei regiuni, 

se impune a le căuta. 
Când am vorbit despre examenul extern al gâ- 

tului, am arătat deja locul și-importanţa diferitelor Ie- 
ziuni, ca, șanțuri, sgârieturi, etc., care sar putea, găsi 

“pe el. Am arătat de asemenea, că în aceste ceasuri 

trebue să, deschidem gâtul după procedeul prof. Lacas- 
sagne. Disecând apoi musculatura, ne vom da semă 
de diferitele extravasate sanguine cari ar exista între 
fibrele musculare saii tecile aponevrotice, saii rupturi 
ale fibrelor. După ridicarea diferitelor straturi musculo- 
aponevrotice, vom explora prin palparea digitală inte- 
gritatea osului hioid și a cartilagiilor laringelui și tra- 
heei, Vom examina corpul tiroid din punctul de vedere 
al formei, mărimei (ușă) şi a diferitelor lui lesiuni, 

După acest examen pe loc, organele gâtului fiind 
ridicate, după, cum am arătat, se examinează limba, 
dacă există sati nu pe densa vr'o lesiune acută, ca ulce- 
rațiuni, gome, precum şi lesiuni traunatice, ca cica- 
trice și răni, produse în urma muşcăturei şi atât de 
frequente la epileptici. Inainte chiar de scâtorea ci, ne 
vom da socotelă de freul limbei, care adesea, la noii 
născuţi, din causa, scurtimei (anlkilo-glosa) pote să con- 
stitue un obstacol în sugere și ca, consecință, mârtea, 
copilului prin inaniţiune. Aceste casuri pot deveni adesea 
de domeniul unci expertize medico-legală, bănuindu-se 
o pruncucidere. 

Inainte de a secţiona limba, vom termina acest 
examen extern al ei, arătând dacă pe faţa sa superidră 
există vre-un deposit de diferite materii, precum de 
asemenea să ne dăm s6mă de V"! lingual şi de glandele. 
de la baza sa. Vom insista mai cu scmă în casurile 
de otrăviri cu substanţe caustice,. de a nota lesiunile 
nu numai care sar găsi pe limbă ci și de pe întrega 
cavitate bucală (buze, feţele interne ale obrajilor, etc). 

In urmă, practicând secţiuni transversale în gro-
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„simea limbei, vom observa diferite extravasate san- . 
guine, care nu aii avut încă timpul de a se manifesta, 
la exterior. i 

Vom trece „apoi la examenul amigdalelor. Vom 
arăta forma, mărimea, lor, dacă sunt saii nu hipertro- 
fiate, dacă nu există pe ele. vr'o lesiune inflamatorie, 
ulceraţie, necrosă, deposite de falşe membrane, după 
cum se întemplă în unele casuri de otrăviri (sublimat, 
etc.), angine, etc., se va arăta culârea lor, gradul de 
hiperemie, anemie, şi în urma, secţiunilor făcute în ele, 
vom verifica vr'o lesiune mai internă, ştiut fiind că 
amigdalele sunt frequenta pârtă de intrare a infecţiu- 
nilor grave care pot provoca adesea, morţi repedi -și 
suspecte. In asemenea casuri să nu-perdem din vedere 
că se impune un examen bacteriologic al diferitelor 
Substanțe ce se pot găsi pe suprafaţa sati în interiorul lor. 

După amigdale, vine faringele la r&ndul lui spre 
a fi examinat. Vom arăta diferitele lesiuni: ca ulceraţii, 
erosiuni, .necrose, ca în unele otrăviri, vom nota pre- 
senţa de corpi străini, de manifestări sifilitice, de for- 
maţiuni cicatricale. Tot acum vom da atenţiunea cuve- 
nită -zelului palatului şi omușorului. 

Terminând cu faringele, deschidem Esofagul. Aci 
vom examina mucosa, dacă mai. există, sati este cădută, 
culorea, dacă își păstrâză aspectul ci normal, dacă nu 
conţine vre-un corp străin, ca alimente sati alte sub- 
stanțe, dacă nu există vr'o ulceraţiune sai o stare de 
cuagulare a mucosei, ca în casurile de otrăviri cu vre-o 
substanţă caustică (solidă sati lichidă). 
„Apoi, important este de a se observa către ori- 

ficiul cardiac, dacă nu există unele varice esofagiene, 
ce se găsesc adesea în cirosele atrofice, şi care prin 
hemoragia la care pot da nascere, pot deveni causa 

„unor morți subite. 
„ “In fine ne vom da s6mă de calibrul său, de exi- 
stenţa vre-unor cicatrice care prin retracţie ar consti- 
tui o strictură, de existenţa vre-unor polipi, etc., etc.
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Tracheea. Examenul tracheci se facej» după cum 
am ve&dut, în urma deschiderei laringelui. Vom observa 
lucruri aprope identice ca şi pe esofag şi anume: cor- 
pii străini ca: nisip, alimente, etc.,ce se găsesc în casu- 
rile de asfixii. Se noteză starea cârdelor vocale, diferite 

lesiuni patologice, hiperemie, anemie, fracturi ale inc- 
lelor, etc. | 

Din partea Laringelui vom nota existenţa vre-unor 
fracturi ale scheletului săi. In fine, terminând acost 

organ, ne vom da semă de fracturile osului "hioid atât. 
de frequente în spânzurare şi strangulare, precum. şi 
de starea, mucâsei epiglotei şi glotei, a căreia, edem pâte 
să fie causa unei morţi subite (edem'al glotei). 

Examenul organelor gâtului se termină cu acela, 
al vaselor şi al regiunei cervicale a colonei vertebrale. 

Din partea vaselor vom observa, diferitele lesiuni infla- | 
matorii sati traumatice,. modificări survenite în calibrul 

lor în urma unor atare lesiuni, anevrisme, şi în spa- 

cial rupturi ale tunicei interne arteriale, cum se ob- 

servă în spânzurări saii strangulări (semnul lui Amussat); 

dacă nu există vr'o rană, care sar presenta cu carac- 
tere neînsemnate, dar în care ar fi deschisă vr'o ju- 
gulară, ce a permis pătrunderea aerului în sistemul 
venos dând loc la o morte subită, etc. ” 

In ce privesce col6na vertebrală cervicală, vom 
nota vr'o mobilitate anormală, sati anchilozare, luxaţiuni, . 
fracturi, ca acelea ale apofisei odontoide care pâte fi causa 
unor morţi violente, ca în cădere, etc. 

Examenul organelor cavităţei toracice. 

După ridicarea, plastronului toraco-abdominal şi 
punerea în evidenţă a tuturor acestor organe, am spus 
că facem un examen pe loc, înainte de scâtere. Pentru 
aceea, începând -cu examenul Cavităţilor pleurale, ne 

vom da sema dacă plămânii umplu sai nu complect 
aceste cavităţi, dacă sunt bine sai nu aeraţi, dacă
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aceste ader'mţe sunt parţiale (sinechii) sai totale (sim- 
liză), dacă, în aceste cavităţi există sati nu vre-un lichid, 
dacă acest lichid e limpede sat turbure, floconos, care 
e culorea şi cantitatea, dacă e seros, purulent sai san- 
guinolent, etc. | | 

După acesta se vor-scâte Plămânii şi vom în- 
cepe a face examenul suprafețelor lor exteridre, vom 
continua examenul cu acela al pleurei viscerale și inter- 
lobare, dacă își păstreză luciul ei normal, dacă nu e 
mată, saii acoperită parţial sati tolal cu falșe membrane . 
recente, dacă aceste membrane se ridică ușor saii nu, 
în lambouri, dacă nu sunt infiltrate cu puroiii sati 
sânge, ce culdre şi aspect macroscopic ai, ete. Vom 
nota dacă pe plămâni nu se v&d imprimate costele, în ' 
forma. și direcţiunea, lor, dacă există sati nu echimose 
'subpleurale, se va nota, forma, mărimea şi culbrea ace- 
stor echimoze, sediul lor mai ales în scisurile interlo- 
bare; vom observa, dacă suprafaţa plămânilor e netedă, 
dacă nu :presintă pe ea, contusiuni, răni; vom observa 

" cul6rea suprafeţei externe a plămânilor, aspectul ace- 
stei suprafeţe, comparându-l cu unele corpuri (aspect 
granitos, marmorat, etc.) 

Vom observa gradul de transparenţă a foilor pleu- 
'rale, dacă sunt sati nu îngroşate, dacă prin cele visco- 
rale se vede saii nu desemnul lobulilor periferici. In 
fine, acest examen al exteriorului plămânilor se va, ter- - 
mina prin a arăta, dacă nu există vr'o anomaliea sci- 
surelor şi lobilor pulmonari şi prin arătarea volumu- 
lui, formei și greutăţei fie-cărui plămân, dacă nevoca 
va cere. 

„Practicând secţiunile descrise, ne vom da sema de 
aspectul țesutului pulmonar pe. suprafeţele de secţiune, 
notând dacă acestă suprafaţă e netedă, umedă, culârea 
ei, gradul de friabilitate şi de crepitațiune a țesutului, 
dacă se scurge sati .nu ceva prin presiune, natura lici- 
dului ce s'a scurs, dacă acest licid e spumos, acrat sai 
nu, apoi culrea și conșistența lui, ete. Vom face proba
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docimasiei pulmonare, secționând bucăţi de parenchim 
pentru a le arunca în apă (vedi docimasia pulmonară, 
aulopsia unui noii născut). Vom vedea dacă suprafaţa 

de secţiune este uniform aerată, dacă nu presintă zone 
atelectasice care în urma, docimasiei, cădend la fundul 
vasului, să ne inducă în erdre, luându-le drept lesiuni 
inflamatorii (pneumonie). In fine ne vom da, socotela 
de existenţa vre-unui focar hemoragic, infarete, gradul 
de congestiune, edem activ sai pasiv, splenizaţie, he- 

patisaţie, chiste, tumori, tuberculi, caverne, necrose, cu 

un cuvânt ori-ce stare inflamatorie acută, saii cronică, 
traumatică ca răni, 'perforaţiuni, rupturi, etc. saii neo- : 
plasică. 

Tot pe suprafaţa de secţiune se vor studia rami- 
ficaţiile bronchice şi vasele intra-pulmonare, arătân- 
du-se, în urma deschiderei lor, a conţinutului, dacă 
există sati nu corpi străini, exudate, natura, acestora, 
şi mai cu semă existenţa corpilor străini: nisip, pământ, 
făină, diferite alte pulberi, etc. Se va arăta, starea mu- 
cosei, gradul ei de hiperemie saii anemie, dacă e aco- 
perită cu vre-un mucus, natura acestui mucus: seros, 
lipicios, purulent, dacă se ridică în lambouri, etc. Se 
va, urmări calibrul acestor ramificaţiuni, ectasii sai di- 
Jataţiuni bronchice, dacă ele comunică cu vre-o ca- 
vernă, etc., dacă bronchiile sunt sati nu îngroșate, în- 
crustate cu săruri calcare, ete. In casuri când există 
timusul, vom arăta volumul, forma, întinderea lui, exis- 
ienţa, vre-unei lesiuni, — sziut fiind că acest organ jâcă 
la copii un dre-care rol important în patogenia morţi- 
lor subite. In urmă vom examina, ganglionii bronchici, 
dacă sunt sediul vre-unei lesiuni patologice, ca tubercu- 
losa, caseificaţi, cretificaţi. In fine vom ar&ta, volumul 
şi starea, lor -congestivă. 

Examenul inimei, se începe cu acela al Pericardu- 
lui. Deschidend pericardul ne vom da semă de licidul 
intra-pericardic în urma ridicărei în sus, de vârf, a 

- inimei. Vom nota: cantitatea, mirosul, natura şi anume:



dacă “e seros, sanguinolent, purulent, limpede 'sai tul- 
bure. Vom vedea apoi dacă foile pericardice nu cum- 
va sunt aderente, parţial sai total (sinechii sati simfiză 
pericardiacă) în care cas inima va, trebui scâsă cu pe- 
ricard cu tot; — dacă aceste aderente sunt vechi sati 
recente, dacă suprafața serosei este lucie sati mată, 
dacă e acoperită sa nu de falşe membrane sati de 
cheaguri de sânge, dacă e netedă sati cu aspect de 
limbă de pisică (pericardite), şi în specie dacă nu pre- 
sintă vre-o echimoză, asfixică sati traumatică, răni, per- 
foraţiuni, urme de puncţiuni, corpi străini, etc., presența 
de gaze, tuberculi, liste. Se va arăta, locul unde se gă- 
sesc aderenţele, mai ales cele noui, pentru a. stabili 
causa care le-a produs, cum ar fi vre-un abces mediâ- 
stinal, pleuresic, pneumonie, peritonită, etc. Aceste 
aderenţe se găsesc mai ales în vecinătatea bazei saă 
a marelor vase, având une-ori legătură cu formarea 
vre-unui anevrism. Vom nota în fine existenţa plăcilor 
albe-lăptese, forma și mărimea lor, sediul, etc. (ele sunt 
mai frequente pe ventriculul drept). 

Ezamenul suprafeței exlerne a inimei. Vom arăta, 
stratul de grăsime ce acopără acest organ, şi care une- 
ori ia proporţiuni aşa de mari în cât pătrunde chiar 
printre fibrele musculare. Acest deposit de grăsime îl 
găsim mai adesea pe faţa, anteridră şi în special către 
baza acestei feţe. Vom arăta, volumul inimei. Se scie 
că volumul acestui organ îl raportăm la acela al pum- 
nului cadavrului. In stare normală volumul inimei este 
aprâpe egal cu acela al pumnului lui iar nu cu acela 
al D-vostră. Vom nota dacă nu este vr'o diformitate sati 
vre-o anomalie a inimei, dacă era în sistolă sati dia- 
stolă. Vom arăta starea, vaselor sai plenitudinea lor, 
dacă nu sunt varicâse, ateromatese, etc. şi în fine, exa- 
menul extern va fi complectat prin existenţa vre-unei 
răni, perforaţiune, ruptură sati. ori-ce altă lesiune trau- 
matică, etc. 

Vom proceda apoi la ezamenul intern și anume



în urma deschiderei, de a ne da sema de conţinutul 

săii. In urma secţiunilor practicate, vom nota, cantita- 
tea. de sânge ce se găsesce în cavităţi, dacă acest sânge 
e licid sati“ cuagulat, cruoric saii fibrinos, dacă aceste 
cheaguri sunt galbene, elastice (fibrin6se), roşii (cruorice) 
sau mixte (cruo-fibrin6se). Ne vom aminti că porţiunea. 
fibrin6să, a unui cheag e tot-deauna, situată la, partea. 
superidră a, cruorului, pe când cea cruorică e dedesubt, 
fapt, care demonstră posiţiunea ce a avut'o persona în 
timpul şi puţin după morte. 

In ceea ce privesce culorea sângelui, vom şti că 
sângele nu se pote diferenţia ca culdre, în arterial şi 
venos, de re ce la cadavru are tot-deauna aceeaşi 
culdre. Şi unul, şi altul în timpul autopsiei, venind în 
contact cu aerul, pote să ia aceeaşi culore, după cum 
dice Virchow, şi prin urmare vom putea comite vr'o 

erdre, bazându-ne pe ea, voind a, distinge diferitele 
grade ale hiperemiei venose sai arteriale. 

Venind acum la diferitele casuri ce ni se întâmplă 

în practica, medico-legală, vom avea ocasiunea de a 
observa diferite nuanţe pe care le ia sângele în timpul 

- autopsiei, ast-fel, în intoxicația cu protoxidul de carbon, 
sângele are o culdre arterială, roşie-deschisă, în alte 
intoxicaţiuni septice sati în otrăviri, cu diferite substanţe 
minerale sati vegetale, sângele are o culbre roşie-închisă, 
aproape negră, care se menţine în acelaşi grad de in- 
tensitate, un timp variabil după venirea lu în contact 
cu aerul. 

Terminând examenul sângelui, vom scâte chiagu- 

rile, pe care secţionându-le ne vom da semă de struc- 
tura lor, dacă e uniformă sau stratificată, şi nu vom 

face aceea, ce recomandă autorii, de a introduce 2—3 

degete în orificii, spre a le constata, permeabilitatea, lor, 
nici nu vom cauta a face proba cu apă, —lucru, despre 
care am vorbit deja, în technica autopsiei. 

După aceea vom căuta, a face examenul zaleulelor 
aur iculo-ventriculare Şi sigmoidelor arteriale, precum și a,
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orificiilor lor. Ne vom da socotelă, dacă ele îşi păstreză sati 
nu transparenţa, dacă ele sunt îngroșate, dacă aii vre- 
un deposit de aterom pe ele, dacă există vr'o vegetaţie, 
granulaţie, după cum se întâmplă în boli-infecţiese : 
pneumonii, reumatism, febră” tifoidă, tuberculosă, ete. 
și a arăta locul unde se găsesc, forma, structura, di- 
mensiunile, culdrea, și ori-ce altă particularitate care 
le va putea, individualisa în mod corect și real. Vom 
vedea dacă valvulele sun! normale, ca număr, dacă nu 
presintă vr'o anomalie din acest punct de vedere (exis- 
tența a 4 saii 2 valvule sigmoide), dacă mărginile lor 
sunt retractate sati nu, îngroșate, aderente între ele 'saii 
fusionate, gradul de elasticitate, incrustaţiuni cu cal- 
car, fibroizare, retracţie, fenestraţiune, dacă cuiburile 
saii sinusurile lor permit întroducerea unui deget, 
“starea, cordelor tendinose, lungimea şi integritatea lor 
(ruperea, vre-unei cârde sati a mușchiului papilar co- 
respundător), gradul de elasticitate, extensibilitate, ri- 
șiditate, dacă insuficiența sati stenosa, valvulară este 
datorită membranei valvulare sati cordelor ei (retrac- 

_ţiune), apoi starea, orificiilor aortie şi pulmonar din 
punctul de “vedere al insuficienței şi stenosei. | 

Vom examina, suprafaţa internă a acestor artere, 
dacă e netedă saii acoperită cu plăci de aterom și în- 
crustaţii calcare, dacă câlibrul e uniform, dilatat, de- 
format în sensul. unei ectasii simple sată anevrismale, 
etc., dacă calibrul aortei nu este. micşorat ca în aorta 
clorotică (Virchow). 

| “Vom arăta apoi starea, endocardului ventricular și 
auricular, notând transparenţa sati opacitateă sa. Tot aci 
vom atrage atenţiunea „că în casurile de putrefacție, din 
causa descompunerei sângelui, substanța lui colorantă 
îmbibă pereţii interni ai vaselor, precum și valvulelor şi 
endocardul, dându-le o culsre uniformă roşie-vişinie, care 
face pe mulţi a o atribui unei stări patologice. Prin ur- 
mare, nu luaţi acest fenomen cadaveric, datorit îmbi- 
baţiunei, drept o lesiune din timpul vieţei. Acest fenomen
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se produce câte-odată, chiar când putrefacţia nu e încă 
tradusă prin nici un semn la exterior. 

Din partea Miocardului vom nota, gradul săti de 
hipertrofie saii atrofie, şi anume dacă acestă hipertro- 
lie e concentrică, saii excentrică (se ştie că în starea, 
normală, grosimea, pereţilor ventriculari e de 3 mm. în 
drepta şi de 10 mm. în stânga), gradul de dilatare al 
miocardului, repartisat pe cavităţi. Vom arăta, culrea 
lui normală sati patologică ca, în inflamaţiuni şi dege- 
nerescențe (grăsâsă, f6e veştedă, uscată, elc.), în atrofia 
brună a bătrânilor; vom arăta consistenţa luj, dacă e 
m6le, unsuros (grăsime), friabil, tare (ca în lesiunile de . 
sclerosă interstiţială, miocardică); vom arăta diferitele 
lesiuni de inflamație, acută sau cronică, miomalacie 
(necrosa ischiemică a inimei consecutivă obliterărei co- 
ronarelor), neoplasii, traumatisme, anevrisme şi rupturi 
sponianee sati de altă natură. 

Nu trebue să uităm a examina pereţii auriculilor 
precum şi septul înter-auricula» saă inter-ventricular. Pe 
cel inter-auricular vom nota persistenţa găurei lui Botol, 
care adesea-ori se găsesce deschisă fără, ca, să producă 
vro turburare fisiologică, manifestă. Din partea, peretelui 
interventricular vom observa diferite perforaţiuni nor- 
male saii accidentale. 

In fine examenul inimei se termină cu acela al 
covonarelor, arătând permeabilitatea, îngustarea sati astu- 
parea complectă saii incomplectă a, orificiilor sati a 

"“traiectului lor, prin lesiuni de inflamație cronică vascu- 
“lară, (ateromasie, anghină de piept). 

Terminând cu inima v& amintim că acest organ 
trebuesce să fie examinat cu multă luare aminte, ştiută, 
fiind frequenţa lesiunilor ce se găsesc în el și marele 
număr de casuri de morţi subite la care acest organ 
dă nascere. a 

După examenul organelor din casitatea toracică, 
ne vom da semă de integritatea cavităţei ce le con- 
ține, studiind-o mai ales din punctul de vedere al 

71760 50
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vre-unei fracturi de câste sati ori-ce alt traumatism 
sati lesiune patologică, aducendu-vă aminte că la bă- 
trâni, din cauza friabilităței lor, se pot rupe forte uşor, 
fie în timpul agoniei, fie după morte, în urma mutărei 
cadavrului dintrun loc într'altul. Aceste fracturi ne pun 
de multe ori în mare încurcătură şi de aceea vă reco- 
mandăm, ca în presența “acestor casuri, să fiţi forte 

“circumspecţi în hotărârile D-vestre. 
In fine, aci e locul de a examina dia/ragmul din 

punctul de vedere al vre-unei răni, echimose, perfora- 
ţiuni, cari adesea, ori, se ştie, că dati nascere la herniile 

diafragmatice. 

Abdomenul şi cavitatea abdominală. 

Incă de la deschiderea, cavităţlor toraco-abdomi- 
nală, am arătat că e necesar un examen pe loc «in 
situ» a organelor acestor cavităţi. 

Primul organ abdominal care trebue a, fi examinat 
„mai întciă, este 7aavele epiploon care acoperă tâte or- 

„ganele acestei cavităţi. Pentru acesta el va, fi ridicat în 
sus și examinat cu atenţiune apoi perifoneul parietal. 

"Odată organele abdominale puse în evidenţă, vom 
căuta a trece în revistă pe fie-care din ele, pentru a.ne 
da semă de posiţiunea lor normală şi patologică. Vom 
căuta, rând -pe rând, ansele intestinale, pentru a ne. 

convinge că nu există vro hernie sai aderenţe pato- 
logice, dacă nu există vre-un diverticul al lui Meckel. 
Vom examina mezourile şi mezenterele precum și dife- 
ritele şiruri ganglionare și în special cele mezente- 
rice, etc. _ 

Scâterea inlestinului. După acest examen sumar, 
vom procede la autopsia acestor organe, mai întâiă, 

prin sceterea intestinului. Acestă prioritate ce se dă 
intestinului în ordinea de scâtere a organelor ahdomi- 
nale, este motivată pe faptul de a înlesni segterea în 
urmă a celor-lalte pe care el le acoperă.
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Ridicarea, intestinului se începe din dreptul rec- 
„tului. In acest scop, se secţioneză, acestă porţiune de 
intestin, între. două pense, ca cele din fig. 13, pag. 678 
saii între două legături cu sforă, pentru a împedica scur- 
gerea, materiilor fecale. Nu e tot-deauna nevoe de a ne 
servi de două pense saii. de două legături, ci, şi una 
singură ar fi suficientă. Pentru acesta, vom împinge în 
sus materiile fecale ce sar găsi în porţiunea inferisră 
a rectului, şi în urmă, aplicând dedesubtul lor, o sin- 
gură pensă saii legătură, secţionăm rectul tot-deauna 
sub ea. o | 

După aplicarea, legăturei, începem desinserarea cu 
cuțitul a intestinului gros, ridicându-ne în sus pe co- 
lonul descedent. Pentru a ne lumina drumul, vom trage 
spre drepta cadavrului întrega masă a intestinului sub- 
țire care acoperă aprope totă acestă porţiune a, intesti- 
nului gros. Desinserarea, se face tăind mesenterul (me- 
zoul) pe partea dinafară a intestinului. Vom continua, 
apoi acestă operaţiune pentru colonul transvers care 

„este destul de accesibil, şi în momentul când am ajuns 
la unghiul ce-l formeză cu porţiunea ascendentă, dăm 
în spre partea stângă a cadavrului tâtă masa intesti- 
nului subțire, care fusese adusă în acâstă parte, un 
moment mai înainte, când am desprins colonul descen- 
dent. Ne lăsăm în jos cu desinserarea, pe colonul as- 
cendent până în dreptul cecului de unde vom începe 
desinserarea intestinului subţire. 

Până aci, ne-am putut conduce fără ajutor; de aci 
înainte însă, urmând a ridica, intestinul. subţire, un aju- 
tor ne va fi indispensabil pentru a ne fixa mezenterul 
în timpul desinserţiunei acestui organ. Acestă fixare a. 
mezenterului, pentru a fi tăiat, este reclamată mat mult 
de mobilitatea ce se ştie că o are intestinul subțire și 
de a descurca în acelaș timp diferitele anse intestinale. 

Apoi, trăgând treptat-treptat cu mâna stângă de 
intestin, tăem cu cuțitul inserţiunea mesenterială, pe 
măsură ce ajutorul, cu amendouă mâinele, fixâză me- 

7
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- zenterul pentru a pulea fi tăiat. Pentru a îndeplini lesne 
şi corect acestă desinserţiune, cuțitul, ţinut între dege- 
tele mânei drepte întocmai ca un arcuş, va avea o 

posiţiune forte înclinată, aprâpe paralelă cu intestinul și 
nici odată trasversală, care ar putea perfora acest or- 
gan. Operatorul va căuta,- ca prin mişcări ușere, de - 
dus şi întors, imprimate cuţitului, să tae mesenterul, 

drept în nivelul inserţiunei intestinale, fără a lăsa din 
distanţă în distanţă regiuni nesecţionate din el, după 
cum se întâmplă la mare parte din începători, — fapt 
care ar împedica, o bună deschidere ulterisră a intes- 
tinului. Porţiunile de mezenter r&mase pe diferitele 
anse intestinale, vor menţine! curburele acestora, deve- 

nind ast-fel un obstacol la introducerea, şi deschiderea 
lor cu fârfecele. Afară de acesta vom căuta ca cuțitul - 
să tae forte bine, căci în cas contrar, fiind forţaţi de a 
trage mai tare atât noi, cât şi ajutorul, vom ajunge a 

separa intestinul de mesenter fără a mai fi nevoe de 
cuţit. Acest lucru se observă mai ales la cadavrele în 
putrefacție înaintată precum și la copii, unde, din causa, . 
ramolirei tunicilor lor, intestinele se desfac mai lesne 

trăgendu-le, de cât prin secţionarea mesenterului cu 
cuțitul. 

Pe măsură ce cuțitul a desinserăţ o porţiune de 
30—40 ctm. de intestin, şi în momentul când operatorul 
caulă să iea cu mâna stângă o nouă porțiune, tot in 

acelaș timp, şi ajutorul va “schimba mâinele pentru a. 

prinde o nouă porţiune de mezenter. Nu-i este permis 

acestuia, ca în. momentul: unei secţionări, să schimbe 

mâinele, de temă de a nu fi rănit. Apucarea mezente- 
rului de ajutor și care se va face alternativ când cu 
drâpta, când cu stânga, se va face în acelaş mod după 
cum se schimbă mâinele pe sfâra unui smeii. 

Ajunşi cu desinserarea intestinului subțire până în 
dreptul duodenului, vom aplica aci din noi, una sai | 
două pense, ori legături, pe intestin și-l vom secţiona, 

ridicendu-l cu modul acesta, din cavitatea abdominală,
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dimpreună cu cel gros. Apoi, vor fi aşezate înir'un vas 
(tavă sai capsulă) şi;păstrate până la sfârşirea autop- 
siei când va trebui a le deschide. 

Deschiderea intestinelor. In general deschiderea, in- 
testinelor, se face la urma autopsiei, pentru a priva. de 
murdărie şi miros. In anumite cazuri însă, în otrăviri, 
perforaţiuni patologice saii traumatice, etc., acestă des- 
chidere se va face chiar de la început. 

Deschiderea, se începe de la duoden către rect, ur- 
mând linia de inserție mezenterială. Ea, se face cu fâr- 
feca mare, întroducend ramura bântă în lumenul în- 
testinal, și pe.când mâna stângă trage intestinul către 
operator, mâna drâptă, împingând fârfeca înainte, va 
secţiona, păretele fără a o închide şi deschide merei. 
Păretele intestinal, forte subţire şi puţin resistent, va 
ceda destul de repede. Pe măsură ce secţionarea se în- 
deplinesce, ajutorul va, descurca ansele, grăbind ast-fel 
mai repede deschiderea, lor. Ajunşi în dreptul valvulei 
ileo-cecală, vom fi cu atenţiune din causa greutăţei ce 
întâmpinăm de a, pătrunde în intestinul gros. Nu vom 
întrebuința nici o violenţă. Secţionarea intestinului gros 
se va face, urmând, de asemeneu, linia de inserțiune 
mesenterială, 

In unele casuri de perforaţiuni intestinale, care nu 
pot fi găsite, fie din causa micimei lor, fie din causa | 
aderenţelor noi sati vechi, se recomandă de a intro- 
duce apă în intestin spre a le descoperi. De sigur, că 
nu vom face acest lucru când c vorba de otrăviri, unde 
vom păstra, ca, regulă generală de a ne feri chiar de 
a spăla intestinul, în vederea, unei anălise chimice ul- 
teridre. 

Ezamenul suprafeței interidre a întestinului. Acest 
„examen are de scop trecerea în revistă, de la un ca- 
păt la celălalt, a intestinului, pentru a, observa supra- 
faţa mucâsei şi mai ales, când vom ajunge în por- 
țiunea terminală a intestinului. subțire, a valvulei 
ileo-cecale, a cecului, etc., avendu-se în vedere impor-
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tanţa leziunelor patologice ce se găsesc cu deosebire în 
aceste regiuni. . | 

Examenul se face în modul următor: Apucăm cu 
mâna, stângă extremitatea, duodenală a intestinului și - 
facem ca, intestinul ast-fel deschis să trecă, cu faţa mu- 
cosă în sus, printre degetele indicator şi mijlociti drept. 
Pe măsură ce intestinul este tras cu stânga, cele două 
degete din drepta, strângând uşor între ele peretele, îl 
curăţim de substanţele ce le conţine, expunând ochiu- 
lui mucâsa ast-fel curăţită. 

Când însă causa morţei e departe de a fi în le- 
gătură, directă cu intestinul, atunci acestă, curăţire se 
va face mult mai lesne, spălând cu apă acest organ, 
fie în vasul ce le conţine, fie sub un curent de apă. 
Cu modul acesta, examenul mucâsei intestinale se va 
face mai ușor. 

Examenul complect. al intestinului va, fi terminat 
cu deschiderea apendicelui vermicular. 

După scoterea, intestinelor, rămân înşirate pe co- 
lSna, vertebrală, lângă duoden, mesenterele ce formeză 
un mănhunchiti în acest loc, şi de unde, printr'o singură 
secţiune de cuţit, le putem ridica, şi. examina cu aten- 
țiune. In special, ne vom do, bine semă de - ganglionii 
mesenterici. 

__ Se6terea organelor. genito-urinare la : bărbat. Autopsia 
acestor organe se face, în general, scoțendu-le din ca- 
vitatea, abdominală, pe tote de o dată. Cu modul acesta 
ne vom da mai bine semă de raporturile şi conexiunea. 
diferitelor lesiuni. Scoterea lor se va face începend cu 
rinichii, ureterele, băşica împreună, cu rectul şi termi- 
nând cu organele genitale externe. Mai înainte de tâte 
vom căuta a goli printr'o 'sondă conţinutul. băşicei 
urinare, care, după cum ştim, are o mare importanţă. 
în unele casuri de otrăviri. 

__ Odată ce masa intestinală a fost ridicată, lasă să 
se vadă de o parte și de alta a col6nei vertebrale cei 
doui rinichi, învăliţi în capsula lor grăsâsă. De și mare
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parte din autori nu pomenesc de scâterea, acestei cap- 
sule, cu tote acestea, avându-se în vedere importanța 
acestui organ; se impune de a-l ridica de odată cu ri- 
nichiul şi cu capsula supra-renală corespundătore. Ne- 
păstrându-se acestă regulă, se uită adesea-ori capsula, 
supra-renală, ce rămâne învăluită în acestă atmosferă 
de grăsime. 

Scoterea fie-cărui rinichii se face de odată cu 
ureterul, în modul următor: Printro incisiune aprâpe 
semicirculară şi în- 
afara convexităţei ri- 
nichiului, se secţio- 
neză peritoneul şi 
țesutul conjunctiv 
sub-peritoneal ; apoi 
printr'o alta, longitu- 
dinală, şi pe colâna 
vertebrală, se unesc . 

extremităţile incisiu- 
nei precedente după 
cum se pâte vedea 
pe fig. 276. tăind în 
acelaşi timp şi va- 

se:e renale. In urma 
acestor -dou& incisi- 

„uni, se apucă rini- 
chiul cu mâna stângă 
și se ridică în sus, pe 
măsură ce cu drepta, 
îl desprindem de res- 
tul aderențelor. Ri- 

dicat din loc vom 
căuta ca prin disecţie . „Fig. 236, 

până în dreptul bă- | 
şicei, să liberăm ureterul de ţăsuturile ce îl acoperă. 
Odată ajunși aci, aşezăm cu mâna, stângă rinichiul pe 
faţa anteridră a câpsei ce-i.corespunde. E de prisos să 
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mai adăogăm că scoterea începe cu rinichiul stâng și 
apoi se trece la cel drept. 

Ast-fel aşezaţi rinichii în acestă posiţiune, se face 
transversal pe sacru, în dreptul promontoriului, o in- 
cisie a peritoneului. După, aceea ridicând cu degetele 
mâneci drepte margina inferidră a incisiunei peritonealc, 
căutăm a introduce pe sub peritoneă degetele mânci 
stângi pentru a-l desface de pe peretele basinului. 

Acestă desfacere se face cu multă ușurință, din 

causa, țesutului celular sub-peritoneal, care cedeză lesne, 
şi care trebue complectată în ambele fose iliace şi pe 
sub rect până la, anus. Trecem după aceea rinichii le- 
gaţi de ureterele lor, în cavitatea abdominală, în locu- 
rile ce le ocupaii înainte, şi continuăm a desface restul 

peritoneului ce se găsesce pe peretele anterior al basi- 
nului, precum şi hăşica de faţa posteridră a simfisei 
pubiene. 

Cu modul acesta organele pelviene se găsesc adu- 
nate ca într'o pungă în peritoneul desprins. de pe pe- 
reţii basinului. 

Terminând cu desfacerea organelor uro-genitale 
interne, le lăsăm pe loc, şi continuăm mai departe des- 
facerea celor externe. Pentru aceea se îndepărteză, unul 
de altul membrele inferidre ale cadavrului pentru a 
pune în evidenţă perineul şi anusul; se face apoi pe 
dosul penisului o incisiune mediană și longitudinală, 
care începe de pe pubis până la corâna glandului. Se 
disecă pe totă întinderea pielea penisului, isolând'o de 
corpii cavernoşi şi când acestă isolare a fost complectă, 
de jur împrejur, secționăm penisul la baza glandului. 
Apoi se deschid, prin câte o incisie, canalele inguinale, 
se trage cu mâna, stângă de fie-care cordon spermatic, 
jar cu mâna dreptă apăsând pe scrot, ridicăm în sus 
testiculii pe care căutăm a-i libera de aderenţele ce le 
prezintă, Testiculii scoși din burse, sunt aşedaţi fie-care 
în cavitatea, abdominală, în partea corespundătâre fie-. 
căruia.
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Apoi cu cuțitul introdus pe sub simfiza pub'enă 
căutăm a desprinde de jur împrejur t6te părţile moi 
ce sunt fixate de ea, în urma cărdia, penisul fiind des- 
făcut, îl introducem pe sub simfisă în cavitatea abdo- 
minală. Odată, introdus, îl apucăm cu mâna stângă și-l 
tragem pe măsură ce cu drepta secţionăm pe afară 
țesuturile perineului, urmând o incisie fusiformă care să - 
coprindă în interiorul ei tot perineul și orificiul anal. 
Acestă secţiune va fi profundă şi prin ajutorul ci ajun- 
gem a pune în libertate totă. masa; care alcătuesce or- 
ganele genito-urinare bărbătesci. | 

Ast-fel scose, orgânele sunt întinse pe masă, dân- 
du-li-se aceeași posiţiune pe care ai avuto în cadavru. 
după cum se vede pe fig. 276. 

Inceputul examenului acestor organe se face des- | 

chizând mai întâiii rectul, pentru a evita ori-ce incon- 
venient din partea materiilor ce le-ar conţine. In casul 
când rectul e gol, examenul îl vom începe cu rinichiul 
şi tot-deauna cu cel stâng. 

Autopsia rinichilor se face după ce sa îndepărtat 
capsula, grăs6să printr'o incisiune făcută pe convexi- 
tatea, lor şi care a interesato în totă grosimea ei. 

a) Secţionarea capsulei grăsăse. Incisia acestei cap-: 
sule se îndeplinesce în timp ce rinichiul este ţinut în 
plin pumn stâng cu cohvexitatea în sus. După secţio- 
narc, ea se desface cu ajutorul degetului mare şi ară- 
tător drept. 

Odată scâsă, ne vom da s&mă de abundența gră- 
simei ce-o formeză şi în același timp şi de capsula 
supra-venală, cu care mai tot-deauna se ridică îm- 
preună. 
0) Secţionarea capsulei supra-tenale. Să nu ne aştep- 

tăm că în casurile când vom scâte rinichii fără capsula, 
grăsosă, cea supra-venală să fie şi ea scâsă în același 
timp, de ore-ce, se ştie, că acestă capsulă nu are nici 
o conexiune cu rinichiul, ea, fiind numai alipită, de-asupra 
acestuia. Prin urmare, după capsula grăsosă, vom exa-
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mina acestă capsulă supra-venală, făcându-i mai multe 
secţiuni paralele şi perpendiculare pe faţa, anteridră, 
începend de la, un capăt la cel-lalt. Secţiunile nu vor fi 
așa de profunde în cât să reducă organul - în bucăţi 
separate, ci vom căuta ca faţa ei posteridră să rămână 
intactă, ca să ţină aâiferitele secţiuni resultate, ca foile 
unei cărţi. 

c) Secționarea capsulei fibro-elastice, se face apucând 
rinichiul de mijlocul feţelor sale cu degetele de la mâna 
stângă şi anume: degetul mare pe o faţă şi celelalte 
pe faţa cea-laltă, presentând marginea, convexă operato- 
rului după cum se vede pe fig. 277. După aceea operatorul . 

  

Fig. 217. 

face cu cuțitul pe acestă margine, de la un capăt la cel- 
lalt, o incisiune ușâră care să intereseze capsula şi o 

forte mică parte din substanţa rinichiului (pe o grosime 
de 2—3 m.m. numai). 

După secţionare, lăsând cuțitul din mână, se apucă 
cu degetele făcute în formă de pensă, de fie-care mar- 
gină. de secţiune a capsulei, și o desfacem de pe supra- 
fața corticală a rinichiului. Decorticarea, se face mai 
întâiii pe una din feţe, şi în casuri de lesiuni care ar 
interesa substanţa. renală, atunci ne vom opri aci, lă- 

sând pe cea-laltă faţă, capsula nedesfăcută în vederea,
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“ trebuinței unui examen - microscopic, unde se reco- 
mandă de a, se păstra, raporturile ce există între acestă 
capsulă şi țesutul renal. 

In timpul decorticărei, nu vom întrebuința nici o 
violență ; din contra, cu răbdare şi ajutați de mâna 
stângă vom căuta, pe cât va fi cu: putinţă de a o scote 
întregă. 

Decorticarea capsulelor fibro-elastice se face până 
în dreptul hilului. 

d) Secționarea rinichiului. Posiţiunea, rinichiului în 
timpul secţionărei lui rămâne aceeaşi ca şi în casul 
precedent, păstrând ca, normă ca hilul, care privesce 
palma, stângă, să fie puţin depărtat de faţa palmară. 
Apoi, cu cuțitul cu lama, lungă, se face o secţiune para- 
lelă, cu feţele renale urmând margina convexă, aşa, în 
cât să dividem organul în două jumătăţi egale, 

Se va, căuta ca acestă secţiune, să fie făcută dintr'o 
dată, pentru a evita numerâsele scări ce se formeză pe 
suprafejele de secţiune, care le dai un aspect urit și 
împedecă facerea unui bun examen. Pentru aceea se 
aplică. extremitatea, posteridră a tăișului, pe extremi- 
tatea superidră a, rinichiului, şi începend a face sec- 

„ţiunea, vom căuta, ca odată cu ajungerea, la verful 
lamei, secţionarea rinichiului să fie complectă. Dicem, 
complectă, fără, a, înţelege prin acesta de a-l separa, în 
două jumătăţi, ci secţiunea să ajungă numai până aprope 
de bazinet, lăsând intactă o mică porţiune care să țină 
contactul acestor două jumătăţi. 

După secţionare, se rade suprafaţa, de secţiune cu 
cuțitul pentru ca să ne dăm sâma de raporturile celor 
două substanţe renale, precum şi diferitele leziuni a, 
cărora sedii ele ar putea, fi. 

Examenul rinichiului este terminat tot-deauna prin 
nisce secţiuni transversale şi complecte făcute pe mij- 
locul uneia, din cele două jumătăţi. Afară de acesta 
vom mai putea înmulţi numărul secţiunelor, în urma
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descoperirei prin palpare a unor Gre-cari lesiuni, cari 
reclamă studiul lor prin aceste secţiuni. 

Deschiderea bazinetului şi ureterului. In urma secţio- 
nărei longitudinale a rinichiului, adesea-ori şi bazinetul 

este deschis în acelaşi timp. Când însă el nu a fost 
deschis, ceea-ce se întâmplă în casul când secţiunea nu 
a trecut drept prin mijlocul rinichiului, atunci cu aju- 
torul unei forfece mici, căutăm de a-l deschide. 

__După aceea, introducem un stilet saii o sondă ca- 
nelată în lumenul ureterului pentru a-i explora per- 
meabilitatea și în urmă îl deschidem, tot cu fârfeca, 

mică, până la intrarea lui în bășica urinară. 
Terminând cu ureteru! stâng, vom face aceleaşi 

operaţiuni şi pentru rinichiul drept. 

Deschiderea uretrei şi a băşicel urinare. Pentru a des- 
- chide uretra, se apucă cu mâna stângă penisul, și cu 
ajutorul fârfecei mici, introdusă în lumenul ei, se sec- 

ționeză pe linia mediană peretele superior al uretrei, 
continuând acestă inciziune pe mijlocul feţei anteridre 
a beșicei urinare până la fundul ei, după cum se pote 
vedea pe fig. 276. 

Calea acesta pe care am urmato veâtru a deschide 
uretra şi băşica urinară, de şi e puţin cam grea, din 
causa, resistenţei pe care o întâmpinăm la, secţionarea 

corpilor cavernoşi şi spongioși, cu tote acestea ea este 
calea cea mai sigură pentru a intra de-a dreptul în 
bășică,. Dacă am încerca de a pătrunde în băşică prin 
secţionarea păretelui posterior al uretrei, uşurinţa sec- 

ționărei acestui perete, care este membranos, sar com- 
pensa cu neisbutirea de a ajunge direct în băşică. Adesea 
ori verful forfecei, în momentul când ajungem în dreptul 

prostatei, pătrunde prin orificiile şi cutele ce se găsesc 
în acestă regiune, în cât luând o cale greşită şi ne ducem 
în altă parte de cât în bășică. Acest lucru am avut 
ocasiunea să-l constatăm la cea mai mare parte din. 
D-nii Studenţi. Reamintim aci, că înainte de a deschide 
bășica, conţinutul ei, dacă a existat, a fost scos prin sondaj.
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Secţionarea prostatel. Odată cu deschiderea, uretrei, 
prostata a fost secţionată și ea longitudinal pe păre- 

tele anterior. Acestă secţiune a pus în evidenţă uretra 
în porţiunea prostatică cu verum-montanum și cu orifi- 
ciile conductelor ejaculatâre. 

Pentru a ne da s&mă însă de constituţiunea ana- 

tomică precum şi de diferitele Jeziuni patologice ce-și 
pot găsi locul în acestă glandă, se impune de a face 
2—3 secţiuni tranversale, după cum se vede pe fig. 276. 

Secţionarea vesiculelor seminale şi a canalelor deferente. 
Pentru a face examenul acestor organe, va fi nevoe 
de a desface rectul de peretele posterior al băşicei. 

Chiar și fără desfacerea acestor aderenţe, examenul 
părţilor superiore ale vesiculelor seminale e posibil. 

Pentru a, le face accesibile vederei, se introduc cele 
patru degete ale mânei stângi în băşică, iar degetul 
mare, se aplică pe fund, aşa în cât închidend pumnul, 
întârcem ast-fel băşica cu vesiculele seminale, care erati 

pe spatele ei devin acum aprâpe pe faţa anteridră. 
După aceea, cu ajutorul cuţitului, facem mai multe 

secţiuni transversale, în lungul lor. 
Aceleaşi secţiuni vor fi prelungite şi pe canalele 

deferente. 
Secţionarea testiculului. — Reamintim aci că scoterea 

testiculului sa făcut dimpreună cu membrana va- 
ginală, prin urmare, înainte de secţionarea glandei, 
trebue a deschide cavitatea vaginală. Cum însă, în ca- 
surile patologice, Hidrocel, Hematocel, etc. precum şi - 

adesea-ori la cadavre se găsesce puţin licid, vom fi 
atenţi, ca în primul cas, să scotem licidul printr'o 
puncţiune, iar în al doilea, să fim cu luare aminte ca 
în “timpul secţionărei să nu ne stropim. 

Deschiderea, ei se face fie separat, fie “odată cu 
secţiunea testiculului ; şi întrun cas și în altul, posițiunea 
în care va fi ţinut testiculul va fi aceeași și anume 

identică cu a rinichiului în timpul când a fost secţionat. 
Ținut în acestă, posiţiune, -cu epididimul în jos, se
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face pe convexitate o incisie profundă care să-l inte- 
reseze aprope în tâtă întinderea lui desfăcându-l ast- 
fel în două jumătăţi. 

Examenul testiculului va fi terminat prin incisiuni 
transversale, făcute pe cordonul spermatic şi pe epi- 
didim în casul când vor fi necesitate. | 

Scâterea organelor genito-urinare la femee. In ceea-ce 
privesce organele genito-urinare interne la femee, se va 
proceda aprâpe identic ca şi la bărbat. Tot în acelaş 
fel şi în aceeași ordine vom scâte rinichii, vom diseca 

„ ureterele, vom desprinde de pe pereţi peritoneul pelvien, 
adunând în el ca într'o pungă bășica, uterul cu anexele: 
și rectul. O dată complectată acestă, destacere, ne r&- 
mâne ca printr'o incisiune să seâtem aceste organe 
dimpreună cu cele externe. 

Acestă incisiune are forma unei elipse, ce va 
coprinde în interiorul ei vulva, perineul cu orificiul anal. 
Fa va trece în partea, superidră prin mijlocul mun-. 
telui lui Venus (pubis), şi se va face la 2—3 cm. în 
afara vulvei şi după ce sa îndepărtat cât mai mult 
posibil câpsele una de alta. 

Incisia va fi profundă, va, interesa, pielea și păr- 
țile moi în tâtă grosimea lor, căutând a, desface Orga- 
nele genitale externe de marginile arcade! pubiene, sau 
mai exact, de pereţii orificiului inferior al basinului. 

Cuţitul, după ce a disecat perineul, e introdus 
înăuntru, şi urmând secțiunea externă, le izoleză de 
rest, pe măsură ce mâna stângă le trage în sus și înă- 
untru cătrecavitatea abdominală. 

Acestă, desfacere se va face mai întâi din dreptul 
simfizei, pentru a putea întroduce în basin vulva în acelaş 
mod după cum am introdus penisul la bărbat. De aci 
înainte scoterea organelor genito-urinare. ale femeci s 

„face întocmai ca şi la bărbat. 
i Odată sc6se, se aștdă pe masă în 'aceeaşi posi- 
țiune pe care a ocupato în cadavru, şi putem  ast-fel 
să ne ' dăm sema de raporturile lor normale sati pa-
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tologice. Vom reaminti şi aci că rectul, care, ca şi 

la bărbat, a fost sati nu pensat, va fi cel dintâiti 

pe care îl vom deschide, pentru aceleaşi motive a- 

rătate. Secţiunea se va face longitudinal pe peretele 

săi posterior. 
In ceea-ce privesce rinichii, basinetele şi ureterele 

vor fi secţionate sati deschise, ca şi la bărbat. 
Băşica urinară va fi deschisă pe linia mediană, in- 

troducând forfeca pe uretră şi secţionând'o în drepta, 

saii în stânga clitorisului. Deschiderea ci se va face 

mult mai uşor ca la bărbat, avându-se în vedere scur- 

timea, uretrei şi lipsa corpilor cavernoși. 
Deschiderea vaginului. Acestă deschidere noi o fa- 

cem urmând margina. laterală stângă a acestui organ. 

Mergând pe acest drum nu vom atinge nici un alt 

organ după cum se întâmplă cu cele-l-alte secţiuni ce 
„se găsesc recomandate în diferite tratate. de autopsie 

şi anume: una, pe mijlocul peretelui anterior, cu care 
ocasiune nu se pote ca bășica să nu fie tăiătă, în două, 
precum şi clitorisul, etc. ; a doua pe mijlocul peretelui 

posterior, în care cas, după cum recomandă acei autori, 

se tae de o dată şi rectul pe peretele săi anterior :. 
După cum vedem, -prin aceste două secţiuni, băşica 

şi cu rectul, sunt tăiate în jumătate, ceea-cear face ca 
diferitele leziuni patologice ce sar găsi în. aceste re- 
giuni. să fie şi ele secţionate. Afară de acesta, am 
reamintit, în regulele generale ce trebue a urma în au- 
topsie, că secţiunile trebuesc făcute ast-fel, în cât să.con- 

"servâm pe cât vom putea, iar nu să distruge. 
Deschiderea vaginului pe marginea sa laterală. 

stângă, se face introducând una din ramurile fârfecei 
prin intrarea vulvo-vaginală, şi a secţiona transversal 
peretele lateral stâng al vulvei şi a continua înainte sec- 
ționarea vaginului până în fundul de sac corespundător. 

Cu modul acesta rămân intacţi ceidouipereţi: an: 

terior şi posterior aj vaginului fără a ne atingede rect 

şi de băşică.
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Deschiderea uterulăi. Ajunși la acest organ prin 
incisiunea, de mai sus, vom examina colul din tâte 
punctele de vedere, şi după aceea vom proceda la des- 
chiderea lui. 

Ca și la vagin, vom urma un procedei care se 
deosibesce de a celor-lalţi autori şi pe care îl credem 
Şi noi că presintă 6re-care superioritate asupra celor- 
Yalte. | 

  

  

  

Fig. 278- 

In adevăr, în mai tâte tratatele de autopsie se 
găsesce, că deschiderea uterului se face prin secţionarea 
mediană a peretelui anterior saii posterior, până dincolo 
de fund (după cum se găsesce în Noul Tratat de Au- 
topsie al D-lui Letulle). Acestă secţiune a uterului e 
continuarea secţionărei vaginului. De pe acestă, secţiune, 
şi cu un ctm. mai jos de fundul uterului, pornesc spre 
trompe alte două secţiuni, după cum se vede pe fie. 
2158 a,a,a. 

Prin ori-care din acest fel de deschidere a ute-
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rului, de şi întradevăr ne putem da s&ma în.mod destul 
de clar de cavitatea şi pereţii acestui organ, cu tâte 
astea, în casurile de sarcină, incipientă saii avort, unde pe 
pereţii acestei cavităţi se găsesce sati sa, găsit alipit pro- 
dusul de concepţiune, riscăm de a-l interesa în timpul 
secţiunei, cu atât mai mult cu cât se Ştie că tocmai aceşti 
pereţi (anteriori sati posteriori) sunt locurile de predilec- 
țiune pentru fixarea lui, Pentru aceste motive, noi deschi- 
dem uterul printr'o incisiune care nu este de cât prelungi- 
rea secţiunei vaginului și care intereseză peretele anterior 
al uterului la 2—3 mm. înăuntrul marginei stângi şi se 
continuă înainte până la trompa dreptă, în lungul 
fundului uterin, după cum se vede în fig. 278 d. 

Prin acest procedei, se ridică peretele anterior . 
“rămas întreg, ca capacul unei cutii, lăsând în acelaş 
timp intact peretele posterior. Graţie acestui procedei, 
Muzeul Institutului nostru posedă o colecțiune destul de 
bogată de utere gravide și cu avorturi, şi cărora cu 
probabilitate, aplicându-le procedeele de mai sus, ar fi 
fost distruse. - 

In cât privesce secţiunile cele-Palte pe care trebue 
să le facem în direcţiunea, trompelor, nu le mai credem 
necesare, de dre-ce nu putem ajunge la, nici un resultat 
satisfăcător dea putea să urmăm cu cuțitul sati fârfeca, 
lumenul lor, — dat fiind, că după cum se știe din Ana- 
tomie — nici chiar cu stiletul nu putem pătrunde în 
ele. Inţelegem ca explorarea acestor organe să se facă, 
când e nevoe, prin mai multe secţiuni transversale, în 
lungul lor. 

Secţionarea ovarelor. Secţionarea fie-cărui ovar se 
va face ţinendu-l între primele trei degete ale mânei 
stângi, în tocmai ca pe un rinichiti sai testicul, secţio= 
nându-l longitudinal pe margina liberă, | 

Autopsia splinel: Se știe că examenul cin situ» al 
acestui organ sa făcut cu ocasiunea deschidere cavi- 
tăţei abdominale. 

Pentru u, o scâte, o apucăm cu mâna stângă, apli- 
71760” 

5
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cată pe faţa ei externă, o ridicăm puţin în sus şi în 

afară, secţionând cu cuțitul vasele din dreptul hilului 
dimpreună cu epiploonul gastro-splenic. E mai nimerit 
de a secţiona hilul prin acestă parte, pentru-că vom 
putea feri mai curend organele vecine, de cât dacă Pam 
secţiona, pe la partea externă. | 

După scâtere, o aşedăm pe masă cu faţa, internă 

în jos, şi se secţioneză în lungul feţei externe, dela un 
- capăt la cel-Valt. In timpul acestei secţionări, organul 
este fixat cu mâna, stângă care este aplicată pe faţa ex- 
ternă. Căutăm, ca, cuțitul care se găsesce sub palma 
mâneci stângi, trecend de la o extremitate la alta a or- 
ganului, să tae profund pulpa splenică, însă fără a, o se- 
para complect în două jumttăţi. Odată, secţionată, se 
rade cu cuțitul, netedend”o, pentru a studia, suprafeţele 
de secţiune. 

In general, acestă secţiune, care ne procură vederea 
unei întinse suprafeţe de ţesut, ne este suficientă pentru 
a ne putea da sema de starea, lui; cu tote acestea, 

în casurile când pe acestă suprafaţă găsim Gre-cari 
lesiuni, vom mai putea face alte 2 saii 3 paralele cu 
cea dintâi, saii chiar şi transversale, adică perpen- 
diculare pe prima. 

Cum aceste secţiuni ai fost practicate numai pe 
fața. externă, şi cum de multe ori faţa internă pote să, 
presinte şi ea 6re-cari lesiuni, mai ales că aici se gă- 
sesc şi vasele hilului, e bine, ca în casurile acestea să 

facem şi pe ea 2—3 secţiuni transversale, mai ales în 

dreptul hilului, atunci când le credem necesare... 
Autopsia stomacului. — Autopsia acestui organ, “după 

cum a mai fost spus se începe prin examenul pe loc, în 
momentul deschiderei cavităţei abdominale. 

Scsterea lui consistă în a-l ridica din cavitatea 
abdominală, secţionându-i aderenţele care-l fixeză de 
organele vecine. 

In general, prin scâterea, acestui organ, înţelegem 
numai stomacul propriu dis, ce se întinde de la orificiul
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cardiac la cel piloric. Cu tâte acestea, în casurile de 
otrăviri, pentru a urmări mai bine întinderea și conti- 
nuitatea lesiunilor, va trebui să-l ridicăm împreună, cu 
esofagul, pe care îl vom diseca de organele lui vecine. 

Inainte de a scâte acest organ se va, pune o pensă 
„saii o legătură imediat sub pilor, — ştiut fiind că la 
cardia a fost deja, de mult aplicată o altă pensă. Cu 
mijlocul acesta se împedecă ori-ce eșire a conţinutului 
stomacal în timpul operaţiunei de scâtere, — conţinut 
care, în Medicina Legală, mai mult ca în Anatomia 
Patologică, are o importanţă mare. 

Pentru a] scâte va, fi nevoe de a! separa, de ficat, 
splină şi. de colon, tăind cele două epiploonuri gas- 
tro-hepatic, și gastro-splenic, şi epiploonul mare sati 
gastro-colic care se întind în lungul curburelor mică, 
și mare. Secţionarea lor se face cu cuțitul sai cu fâr- 
feca, cât se va putea mai aprâpe de aceste curburi saiă 
chiar pe marginea, lor. Se secţionâză apoi transversal 
duodenul, imediat sub pensa, pusă la; pilor. 

O dată scos din cavitatea abdominală, indiferent 
care ar fi casul, se aședă stomacul într'o tavă curată, 
cu faţa, lui posteridră, în jos. Acâsta, cu scopul de a 
conserva conţinutul:săă şi de a/l feri de ori-ce contact 
cu diferite alte materii străine şi mai ales în casurile 
de otrăviri saii presupuneri de otrăviri. E de prisos a 
spune, că acest vas care nu trebue să vă lipsescă din 
trusă, trebue să fie cât se pâte de curat. 

In casul când ne găsim în faţa, unei otrăviri, e 
bine ca chiar în momentul când am scos stomacul din 
cavitatea abdominală, să ridicăm una din pensele apli- 
cate pe cardia saii pilor şi să golim acest conţinut sto- 
macal într'un pahar sai borcan curat, în vederea unui 
examen chimic ulterior. a 

Deschiderea, acestui organ se face printr'o inci- 
siune cu forfeca mare, pe faţa, anteri6ră, care începe 
de la cardia până la pilor, urmând marea curbură şi 
la un ctm. înăuntre de marginea acestei curburi.
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Ajunşi cu secţiunea în dreptul curburei pilorului, 
o vom urma-o pe acestă îndreptându-ne pe linia me- 
diană. Pe m&sură ce cu mâna drâptă mergem cu for- 
feca, cu mâna stângă fixăm şi întârcem stomacul, pre- 
sentând acestui instrument părţile ce urmeză să fie 
secţionate. 

Avendu-se în vedere fraquenţa localisărei diferi- 
telor lesiuni patologice gastrice în regiunea marei 
curburi, pe care adesea, fără a le putea, observa, sunt 
secţionate prin procedeul de mai sus, nu am greşi 
dacă deschiderea stomacului sar face chiar pe mica 
curbură. Prin acest procedeii, adese-ori lesiunile de mai 
sus sunt conservate. Cu tdte acestea, prin forma; pe 

care o capătă stomacul deschis pe mica curbură și în. 
vederea conservărei piesei pentru muzeii, se recomandă. 

a deschide acest organ prin primul procedet, adică în 
lungul marei curburi. 

Autopsia Duodenului, Pancreasului şi Ficatului. Strânsa 

legătură pe care ficatul o are cu căile biliare extra- 
hepatice, cu pancreasul şi cu duodenul, face ca el să 
fie unul din cele din urmă organe ale cavităţei abdo- 
minale de autopsiat. | 

Deschiderea duodenului. Inainte de a scote acest organ, 
este nevoe dea deschide pe loc duodenul în. lungul 
lui, pe păretele să&ii anterior. Deschidendu-l cu forfeca, 
se examinâză cu atenţiune ttă suprafaţa interidră, şi 
în special căutăm a ne da sema de ampula.lui Vater. 
Acest organ pote. să fie ridicat după examinare, dim- 
preună cu pancreasul. 

Explorarea căilor biliare extra-hepatice. Pentru a ne în- 
credinţa de permeabilitatea Ampulei lui Vater cât şi de a 

canalului coledoc, nu mai este nevoe, după cum reco- 

mandă unii autori, de a explora cu stiletul interiorul 
acestui conduct, ci e «e ajuns ca împingând ficatul în 
sus, ast-fel ca faţa lui inferidră să ne privescă, să strân- 

'gem ușor între degete vesicula biliară, a căreia conţinut - 
ast-fel gonit, va traversa conductul coledoc apărând în -
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duoden prin Ampula lui Vater. In acest mod permea- 
bilitatea căilor biliare extra-hepatice este controlată 

Autopsia Pancreasului. Pentru a termina cu acestă 

ampulă, este necesar de a ne asigura în unele casuri 
şi de permeabilitatea canalului. pancreatice sai a lui 
YVirsung, care străbate pancreasul în lungul axului 
săi. Se scie că acest orificiti se deschide de asemenea 
în ampula lui Vater, care împreună cu coledocul, o for- 

meză. Pentru a găsi mai repede acest canal, se fac 
câle-va secțiuni transversale şi paralele, începând de la 

câda pancreasului către mijlocul săii și fără de a trece 
de acestă parte, ne oprim. Examinând suprafeţele ulti- 
melor secţiuni, vom vedea, în centrul lor apărând sec- 
țiunea acestui canal. Nu ne r&mâne acum de cât de a 
întroduce un stilet în lumenul lui care îl va traversa 
până în ampula lui Vater. 

In cască voim să deschidem acest conduct, nu 
avem de cât să urmărim cu forfeca traectul săti. 

Când acest examen amănunţit nu este cerut prin 

presenţa, vre-unor lesiuni care să ne îndreptăţescă ex- 
plorarea, canalului pancreatic, examenul acestui organ 
va, fi suficient printr'o secţiune, aprâpe complectă, fă- 
cută în lungul axului lui mare. Cu acestă ocasiune, 
avem o suprafaţă destul de întinsă care să ne permită 
a ne da sema de structura lui normală sati pato- 
logică. _ 

Acâstă secţiune se face ori pe loc, ori scoţend 

pancreasul afară din cavitatea abdominală. In ori-ce 
cas, e mai bine &'1 lăsa pe loc avându-se în vedere fi- 

xitatea lui pe colâna vertebrală cu duodenul, care ne 
permite a'l secţiona mai repede. 

Autopsia Ficatului coprinde scâterea, şi secţionarea 
acestui organ, precum şi deschiderea, zesiculei Veliare. 

Scoterea lui se face în modul următor: se ridică 
în sus cu mâna stângă diafragmul şi se tae ligamentul ' 
suspensor, cât se pote mai aprope de ficat. Se apucă 
cu mâna stângă de lobul stâng, se trage în sus şi în
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spre operator şi se desface cu cuțitul de aderenţele ce 
aii mai r&mas până în dreptul colânei vertebrale. Lă- 
săm acest lob la locul lui şi facem același lucru pen- 
tru lobul drept, ridicându-l în sus şi dându-l spre stânga. 
Vom fi cu atenţie în timpul acestor desfaceri de ade-. 
renţe, de a nu ridica, după cum.se întâmplă adesea, 
capsula supra-venală în casul când acesta nu a fost 
ridicată o. dată cu rinichiul drept. 

Ficatul, scos, se aşedă pe masă cu faţa inferidră 
în sus şi vom deschide vesicula biliară.a căreia con- 
ținut va fi după trebuinţă, cules într'un vas, spre a fi 
examinat ulterior. Pentru aceea vom face o butonieră 
la fundul ei şi după ce bila sa scurs jos sati în vasul 
destinat, introducem o fârfecă mică și secţionăm păre- 
tele până în canalul cistic, a căruia deschidere în 
continuitate, prin acestă cale, e forte grea, din causa 
disposiţiunei lui interidre anatomice. 

Terminând cu deschiderea şi examinarea vesi- 
culei biliare, se intârce ficatul în așa fel în cât faţa 
inferidră să fie aşedată pe masă. Vom face apoi în 

- lungul diametrului s&ă mare, o secţiune profundă care 
îl traverseză de la o extermitate până la alta și aprâpe 
în tâtă grosimea sa. Acestă secţiune, ne procură o su- 
prafaţă, destul de întinsă în care se pote - vedea destul 
de clar structura parenchimului, vasele sanguine și 
biliare precum şi raporturile dintre ele. Studiul supra- 
feţei de secţiune va îi precedat de netezirea şi cură- 
țirea ci cu lama cuţitului, care o va rade uşor. 

Avendu-se însă în vedere marele volum a acestui 
organ, acâstă secțiune ar putea fi urmată de altele la 

fel, paralele cu precedenta saii transversale, adică per- 

pendiculare pe prima. Aceste secţiuni vor fi paralele 
şi cât se pote aprâpe una de alta pentru a nu scăpa 

„ „lin vedere vr'o lesiune patologică sati traumatică im- 
portantă. Asemenea secţiuni vor putea fi practicate, 
la trebuinţă şi pe faţa, inferidră. In ori-ce cas însă, 
feriţi-vă după cum am spus de atâtea ori, dea reduce
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organul în prea multe bucăţi, care ar face prea dificil . 

un noii examen în casul unei contra-expertize. 
Pentru a termina cu acest organ ne va r&mâne 

„de a examina vasele; sistemul supr ahepatic, vena porta 
și cata. 

Pentru a deschide sistemul portal, se “asădă ficatul 
cu faţa inferioră în sus şi cu ajutorul fârfecei introdusă. 
în lumenul vasului, vom urma diferitele  ramificaţiuni, 

secţionându-le în același timp, ca şi la plămân, dim- 
preună cu parenchimul înterpus între ele şi suprafața 
externă a ficatului. In acelaş mod vom căuta, a des- 
chide şi vena-cavă inferidră -şi vasele supra-hepatice. 

Trebue a vă atrage atenţiunea ca și la plămân, 

că este imposibil din causa, dispoziţiunei lor, să se ur- 
mărescă, pe acelaşi ficat tote aceste vase. In fine, nu 
vom omite de a, căuta şi secţiona ganglionii limfatici 
de la hilul ficatului. | 

Deschiderea vaselor abdominale. Aceste vase, compuse 

din aorta şi cava inferidră, dimpreună cu ramificaţi- .. 

unile lor, vor fi secţionate în lungul lor până în n dreptul 
regiunei inguinale. 

Cu modul acesta, terminând scoterea tuturor or-: 
ganelor din cavitatea toraco-abdominală, nu -ne rămâne 

de cât a face un examen amenunţit al pereţilor acestor 

două cavităţi, pentru a ne da sema de existența vre- 

unor lesiuni. Pentru aceea vom începe mai întâiă de 
a face secţiuni longitudinale în musculatura, ce a fost 
disecată, de pe torace la deschiderea cadavrului, precum 
şi în aceea a peretelui anterior abdominal în casul când 
am întrebuințat incisiunea, mediană pentru deschiderea 
acestor două cavităţi. Aceste secţiuni vor fi terminate 
cu acelea, făcute în muschii. psoas iliac din ambele părţi. 

In fine examenul acestor două cavităţi este complec- 
tat prin acela al întregului schelet și anume: al tora- 

celui, col6nei vertebrale şi al 6selor basinului. 
- Inchiderea cavităţilor toraco-abdominală: După ce s'a ter- 

minat ori ce operaţiune privitore la autopsia, diferitelor 

Li
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viscere, se aședă tote organele în cavitatea toraco- 
abdominală, esceptând pe acelea care aii fost oprite 
pentru un examen ulterior,— fapt care za trebui tot-deauna 
menţionat în raportul D-vostră. După repunerea lor, se 
c6se mărginile incisiunelor făcute la deschiderea, cada- 
vrului, începând din dreptul bărbiei şi lăsându-ne în jos. 
„Pentru acâstă, câsere, ne vom servi de sfâră, şi de 

un ac ca cel representat în fig. 279. Cusătura va fi făcută 
ast-fel în :ât acul să fie întrodus tot-deauna dinăuntru în 
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Fig. 279. 

afară, să fie măruntă, cât se pâte de desă şi a avea în 

grijă de a o executa, cu atenţiunea'necesară pentru a-ti 
da un aspect mai mult sati mai puţin frumos. 

Examenul organelor cavităţei abdominale. 

Examenul organelor acestei cavităţi se face mai 
întâi, pe loc, după cum am arătat mai sus. Ne vom 
da sâma de peritoneii şi de cavitatea peritonială în acelaş 
mod ca şi la pleure, prin urmare vom nota starea, peri- 
toneului parietal, din punctul de vedere al luciului, al 
vascularisaţiunei şi gradului de hiperemie, al aderenţelor, 
falşelor membrane, diverticule anormale sati patologice | 
(hernii ombilicale, inguinale, retro-peritonelă) răni, con- 
tusiuni, ete. Vom nota conţinutul acestei cavităţi în ce 
privesce vre-un extravasat, exudat saii transudat, can- 
titatea și natura, lui ca : seros, sero-purulent, hemoragic, 
corpi străini, etc. | 

Vom examina mesenterele, având în vedere dife-
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ritele hernii ce se pot forma, în urma, diferitelor perfo- 
raţiuni şi în deosebi starea lor vasculară şi a ganglio- 
nilor, arătându-le acestora din urmă, mărimea şi dife- 
ritele lesiuni (caseificare, cretificare) ce-şi pot avea, se- 
diul aci. Vom arăta locul acestor ganglioni patologici, 
ştiut fiind legătura lor cu unele maladii locale sati 
generale. 

Începem apoi examenul întestinelor, cu fața lor ez- 
teridră saii serdsă. 'Vom. arăta volumul lor, dacă sunt 

sati nu destinse de gaze, sati din contră, turtite; dacă 
nu există vr'o încurcătură sati invaginaţiune (frequente 
la copii şi produse în timpul agoniei). Vom. observa 
starea. serosei, culdrea ci, gradul de hiperemie; dacă e 
saii nu acoperită cu falșe membrane; dacă ansele intes- 
«tinale sunt aderente între ele şi. anume care sunt regiu- 
nile interesate; dacă există sati nu vr'o perforaţiune 
patologică saii traumatică, contusiune, echimose, calibrul 

intestinal, existenţa vre-unui diverticul a lui Meclkel, etc. 
După aceea vom proceda, la deschiderea, intestine- 

lor notând, conţinutul, specificând cantitatea, natura, lor 

(dacă se p6te), culdrea, consistenţa, aspectul, mirosul, 
diferiți parasiţi (ascaridi, tenia etc.), corpi străini, etc. 

Inlăturând aceste substanțe, ne: vom da sema de 

examenul suprafeţei interidre sai mucose, de la un ca- 
p&t la celălalt. Vom examina acestă suprafaţă internă 
din punctul de vedere al mucâsei, al culdrei şi gradului 
de hiperemie, aspectul, vilosităţile intestinale, apariţiu- 
nea şi hipertrofia elementului limfatic (foliculi şi plăcile 
lui Peyer), dacă există saii nu ulceraţiuni ale acestora 
și anume: forma şi direcţiunea acestor ulceraţiuni, cari, 
în tuberculosă sunt inelare şi transversale (și în afară, 
de plăcile lui Peyer), iar în febra tifoidă sunt longitvdi- 
nale și prind tot-deauna aceste elemente. Vom arăta, 
sediul acestor ulceraţiuni, precum şi a diferitelor tu- 
mori, hernii, etc. 

Vom deschide apendicele vermicular, și nota existenţa 
vre-unui corp străin sau lesiune inflamatorie (apendicită
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saii peritiflită). Nu vom omite de a examina conţinutul 
rectului, care, de şi din punctul de vedere anatomo- 

patologic nu se ia în consideraţiune, din contră, din 
cel medico-legal; are o mare importanţă. Se știe că în 
medicina legală nu se -pâte ignora nici cel mai mic și 
neînsemnat lucru. Așa de ex., un martor afirmă, în 

afacerea. unei crime, că a, v&dut pe victimă eşind dintr'o 
latrină; unde stătuse 10—20 minute. La autopsie însă, 
constatând că rectul şi băşica urinară sunt pline. Cu 
modul acesta se dovedesce falşitatea acelei mărturii, căci 

nu putem admite căîn urma micţiunei şi defacaţiunei, 
făcute cu câte-va, momente înaintea morţei, să găsim 
aceste organe în stare de plenitudine. 

Examenul organelor genito-urinare, bărbătesci . 

a) Organele urinare. Vom face mai întciii exa- 
menul pe loc al acestor organe, arătând dacă posiţia 
lor este normală sâii nu, anomalii de număr, . confor- 

_maţia exterioră şi raporturile cu organele vecine. 
1. Rinichiul. Sc6terea, rinichiului făcându-se împre- 

ună cu capsula grăsosă, vom nota abundența, țesutului 

celulo-grăsos, care jâcă mare rol în deplasările lui (ri- 
nichii flotant), apoi îndepărtată fiind, ne vom da semă 
de capsula [ibro-elastică, dacă, acesta, e saii nu îngroșată, 
dacă presintă, vre-o ruptură sau extravasat sanguin. 
Apoi ridicându-le, vom nota dacă acestă operaţiune sa 
făcut grei saii uşor,-dacă capsulele intereseză sai nu 
în ridicare substanţele corticale. După ridicare, vom 
examina rinichiul începend prin a-l cântări şi măsura 
în cele trei diametre ale sale. La eza:nenul extern al ace- 
stui organ vom nota culdrea, consistenţa, forma, dacă 

suprafața, este saii nu regulată, dacă există sati nu 
echimoze, presenţa stelelor lui. Verheyen, dacă supra- 
„faţa nu este lobulară, dacă acestă lobulaţiune este con- 
genitală saii patologică (nefrită); dacă există saii nu 
chiste pe suprafaţă și în cas afirmativ, care e mărimea
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și conţinutul lor, apoi presenţa cicatricelor şi a diferi- 

telor infarcte vechi sai recente şi care daii suprafeţei 
un aspect neregulat; dacă glomerulii lui Malpighi se 
v&d sati nu, existența vre-unor abcese miliare, tuber- 
culi, neoplasii. 

In examenul suprafețelor de secțiune, vom nota pro- 
porţionalitatea celor 2 substanţe (corticala și medulara), 
dacă sunt hipertrofiate sai atrofiate, culârea şi consi- 
stenţa lor, avându-se în vedere că adesea, există o di- 
ferenţă, în culorea, celor 2 substanţe. Cu tâle acestea se 
vă ţine semă că în putrefacţiune ambele substanţe se. 
coloreză uniform întrun roşu intens, simulând o con- 
gestiune intensă. De asemenea, din causa vecinătăţei 
vesiculei biliare cu rinichiul drept, adesea, acesta se 
îmbibă cu substanța colorantă a bilei, presentându-se 
sub un alt aspect. 

Vom arăta, dacă pe aceste suprafeţe de secţiune 
se văd sati nu corpusculii Malpighieni, cari se observă 
bine când privim pieziş secţiunea sai cu ajutorul lupei, 
apărend sub forma unor puncte fine, strălucitâre, pa- 
lide saii roşii. Vom ar&ta presenţa lesiunilor inflama- 
torii (nefrite), embolii, degenerescenţe (în special: ami- 
loidă), neoplasii, infarcte (embolice, urice, calcar6se, etc.) 
ca celea din extremităţile papilelor la copiii noi-năs- 
cuţi şi în special la cei care aii respirat. | 

Vom termina examenul rinichilor, prin examenul 
vaselor şi a organelor hilului. 

2. Capsula supra-renală. Vom nota: conformaţia ei, 
forma, volumul, numărul lor, dacă nu există vre-una. 
supra-numerară care să dea nascere la tumorile lui 

Grawitz, precum şi diferitele lesiuni patologice ca tu- 
Mori, degenerescenţe, “congestie, hemoragii, răni, hiper- 
trofii, şi mai ales în Maladia lui Adisson, unde trebue 
observat și plexul solar și ganglionii semi-lunari.: 

-8. Canalul excretor al rinichilor: calicele, basinetele şi 
ureterele. Vom nota, din partea acestor: organe, as- 
pectul mucâsei lor, hiperemie, ulceraţiuni, existenţa
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vre-unor echimoze, care se văd mai ales în - intoxica- 
“ţiunile cu cantaridă, dilatarea (hidronefroză), presenţa 
calculilor, forma, mărimea, numărul, com posiţia acestor 

calcule (uratice, fosfatice); -presenţa puroiului în pielite, 
a, nisipului, etc. Vom examina vreferele în ceea ce 
privesce numărul, calibrul, permeabilitatea, presenţa 
de corpi. străini (calculi, etc.) 

4. Băşica urinară. Ne vom da sema de conformaţia 
că exteridră şi de raporturile cu organele vecine; dacă, 
ea este sati nu dilatată sati contractată, conţinutul 

săi din punctul de vedere al cantităţei, culorei, aspec- 

tului macroscopic, existența, de puroiii, de corpuri stră- 
inc. In ceea ce privesce examenul urinei, despre care 
am vorbit deja, se pote vedea la pag. 525. 

După scâterea conţinutului vom examina supra- 
faţa, internă, starea tunicilor, existenţa de ulceraţiuni, 

rupturi, echimoze, etc. 
5. Uretra. O vom examina din punctul de vedere 

al raportului, conformaţiei ei interne, calibru, existenţa 

“vre-unci. stricturi, răni sai scurgeri de spermă, puroii, 

sânge, a căror studiă va fi complectat prin examenul 
microscopic. 

) Organele genitale. -— 1. Testiculul. Vom arăta, 
conformaţia lui exteridră şi raporturile sale, anoma- 
ii, ectopii, etc. şi în urmă ne vom da sâmă de con- 
stituţia sa anatomică, de canalele producătâre de spermă 
şi de cele excretore, de existența vre-unei lesiuni infla- 
matorii saii traumatice, vechi sati recente. 

2. Invelişurile testiculilor. Vom examina vaginala, dacă 
nu există vre-un hidrocel saii hemataocel şi în fine, vom 

termina prin examenul! scrotului. “ 
3. Căile spermatice. Vom examina canalele defe- 

rente, vesiculele seminale, canalele ejaculatâre din punc- 

tul de vedere al conţinutului și a stărei lor patolo- 
'gice, etc. Asemenea şi vasele cordonului din punctul 
de vedere al vre-unui varicocel. 

4. Penisul. Vom arăta conformaţia sa externă, sta-
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rea organelor erectile (corpii cavernoşi și spongioşi) 
precum şi a vaselor şi învelișurilor sale, observându-se 
Jesiunile inflamatorii, neoplasice, bâle venerice, etc. 

„9. Prostata. Prin examenul ei, precum şi acela al 
glandelor lui'Cowper, care constituesc glande anexe 
ale aparatului genital bărbătesc, ne vom da semă de 
volumul, starea de hipertrofie, diferite infiamaţiuni, 
presența corpilor amilacei, neoplasii, etc. 

G. Perineul. In fine, examenul organelor genito- 
urinare bărbătesci se termină cu acela al perineului 
„precum şi a sfincterului anal, avându-se present aten- 
țiunei diferitele lesiuni “patologice sati traumatice care 
își pot găsi aci sediul. 

Examenul organelor genito-urinare . femeesci. 

Examenul organelor urinare ale femeei, este identic 
cu acela, al bărbatului, întru cât blele acestor organe nu 
presintă nici o deosebire între un. sex şi altul şi mai 
ales nici o particularitate proprie unuea singur. 

In ce privesce însă organele genitale, examenul lor 
coprinde : 

4. Ovarele.— Vom nota, din partea, lor contormaţia 
exteridră şi raporturile cu organele vecine, vom arăta, 
mărimea prin m&surarea, diametrelor, şi în unele casuri 
chiar le vom cântări. Vom observa, dacă suprafaţa, lor 
exteridră, e netedă, saii neregulată, granulară, depri- 
mată neregulat prin presenţa numerâselor cicatrice, cum 
de ex. la femeile bătrâne; vom arăta starea lor de ade- 
renţe cu organele vecine, posiţie, situaţie schimbată, etc. 
şi în fine, prin secţiuni vom studia, suprafaţa ce ni se oferă, 

„din punctul de vedere al constituţiei anatomice, precum 
și din cel patologic, arătând presenţa unei: inflama- 
țiuni, kiste, neoplasii. Să nu se uite corpii galbeni, men- 
struali saii, de sarcină, atât de importanţi în unele cazuri 
medico-legale şi în specie în materie de avorturi, în care 
caz se vor nota cu exactitate caracterele sub care se pre- 
sintă ei şi anume formă, dimensiuni, culâre, număr, etc.
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2. Trompele uterine.— Din partea lor vom nota con- 
formaţia exteridră şi raporturile cu organele vecine, 
aderenţe, infamaţiubi, etc. In cazurile de salpingite vom 
căuta, ca, prin deschidere, să le studiem pe suprafaţa, 
de secţiune, din punctul de vedere al constituţiei ana- 
tomice, etc. 

3. Uterul.—Ca conformaţie externă a acestui organ vom 

nota: situaţiunea, anomalii ca număr și formă; din 
punctul de vedere al direcţiunei vom nota: cestiuni re- 

feritre la deviaţiuni şi flexiuni. Vom arăta, forma, mă- 
rimea, lui exteridră, luându-i diametrul longitudinal şi cel 
transversal, la diferite locuri: fund, corp, etc. In unele 
cazuri va trebuia-l cântări, a nota consistenţa, aderen- 
țele, regularitatea, suprafeţei exteridre, dacă nu presintă 
vr'o tumoră, etc., — mijlâcele de fixitate şi anume liga- 
mentul larg, rond, etc. 

Din punctul. de vedere al conformaţiunei înterne, 
..vom nota: forma colului uterin, mărimea și dimensiu- 

nile, existenţa cicatricelor, a unor semne de violenţă: 
rupturi, răni, —apoi urme de sfaceluri, cauterisaţiuni, 
consistenţa, starea, forma și dimensiunile orificiului 
extern şi intern. 

 Deschidend uterul, ne' vom da sâma de catitatea 
uterină, de consistenţa anatomică a, uterului, de starea 

tunicilor: ser6să, musculară, şi mucosă, — modificările 

[isiologice pe care acestă mucâsă le-ar presenta în tim- 
pul menstruației, sarcinei sati facerei, precum și de - 
„diferitele stări patologice; — ne vom da semă de existenţa. 
vre-unui corp străin, rupturi, (ruperea spontanee a uteru- 
lui), perforaţiuni, grosimea pereţilor, cari vor trebui 
m&suraţi, precum şi de dimensiunile cavităţei, servin- 
du-ne de histerometrul din: fig. 4, pag. 680. Vom nota 
în fine ori-ce particularitate de natură patologică, sai 
traumatică, a, cărora sediu ar putea fi acest organ. 

4. Vaginul. — Din partea acestui organ vom nota 
conformaţia şi raporturile sale, anomalii de număr sati 
conformaţiune, se va arăta calibrul, m&surând diferitele
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diâmetre, starea pereţilor şi a mucosei din punctul de 
vedere patologic sai traumatic, ca de ex: rupturi, răni, 

perforaţiuni, etc., diferite lesiuni inflamatorii, corpi streini 
etc. In fine prin secţiunea făcută cu ocasiunea deschi- 
derei lui, ne vom da sema de constituţia, anatomică, şi 

în special mucâsa .cu architectura ei macroscopică: în- 
„ doiturile şi starea fundurilor de sac vaginale, culâre, etc. 

5. Glandele anexe aparatului genital femeesc. — Ele sunt 
representate prin Glandele uretrale şi peri-uretrale 
(prostata femeiască), glandele: vulvare şi vaginale. Din 

partea acestor organe vom nota starea, patologică sai 
integritatea, lor. 

6. Mugchil” perineului. Vom nota. existenţa vre-unui 
semn de violență: rupturi, etc. saii a 'vre-unei lesiuni 
patologice. 

In ceea ce privesce vulva, ea a fost descrisă cu 
ocasiunea examenului extern al cadavrului. 

Examenul splinel. — Acest examen se începe cu su- 
prafața ezternă arătând, în urma .celui făcut pe loc,: 
raporturile cu.organele vecine, aderenţe patologice ce 
le presintă adesea. ori cu diafragmul sai stomacul şi în 
urmă ne vom da sema de volumul, forma, dimensiunile 
celor trei diametre, greutatea, mai ales în cazurile de 
atrofie senilă, de megalosplenie, infecţiuni ale organis- 
mului, etc. Vom nota existenţa vre-unei spline supli- 
mentare, starea capsulei, dacă e îngroșată, sbârcită, 
prea întinsă, existenţa, vre-unei plăci cartilagin6se sati 
calcarose în grosimea ci, cul6rea capsulei, dacă supra- 

* faţa e netedă, neregulată, apoi marginile splinei, vro | 
disposiţie lobulară a acestui organ, ete. 

In urma secţiunelor,ne vom da socotela de starea 
parenchimului splenic, arătând dacă suprafaţa de _sec- 
țiune e netedă saii nu, dacă este colorată uniform, dacă 
corpusculii Malpyghieni se v&d sati nu, starea, ţăsutului 
trabecular, consistenţa pulpei splenice, dacă acestă pulpă 
e difluentă, ramolită, dacă se rade cu cuțitul sai din 
contră, e tare co, consistenţă, etc. In fine, dacă există 'vr'o
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lesiune traumatică ca rupturi, răni, etc. sai tuberculi 

care adesea sunt confundați cu corpusculii splenici nor- 
mali, tumori; în fine modificările datorite putrefacţi- 

uni, care, une ori îi dă aspect de burete, şi în care caz 
aruncată în apă, ea plutesce. 

| Examenul stomacului. — Cu ocasiunea deschiderei . 
cavităţei abdominale, am observat cu atenţiune locul 
și raporturile acestui organ cu cele vecine; am ară- 
tat situajiunea lui, forma, (bilobat ?) dimensiunile și po- 
sițiunea pe care o ocupă, ştiut fiind că, uneori pâte 
să fie deplasat. 

După scstere, examinând suprafaţa lui externă, 
ne vom da socotelă de existenţa, vre-unei răni, rupturi 
sati perforaţiuni. In urmă deschidendu-l, vom examina 
suprafaţa internă, starea mucâsei din punctul de vedere 
al vre-unei răni, ulceraţiuni acute saii cronice, caute- 

risări, hiperemie, anemie, stare de edem a păreţilor, 

hemoragii sub-mucâse; dacă suprafaţa mucesă este 
sau nu acoperită cu un strat. de mucus, felul acestui 
mucus care adesea-ori trebue ridicat pentru a ne da 
semă de starea mucâsei pe care o învălesce, mai ales 
în cazurile de otrăviri, unde, dedesubtul acestui strat 

de mucus se găsesc diferite pulveri otrăvitâre, ca: can- 
taridă, arsenic, etc. şi care pot trece ne observate. Se 
va arăta culdrea mucâsei, mai ales în cazuri de otră- 
viri, culdre care corespunde mai tot-deâuna cazurilor 
de otrăvire cu aceeași substanţă ; aşa de ex: sublimatul 
dă mucâsei o culdre cenușie-neară, sulfatul de cupru o 

„culdre vânătă, acidul-fenic=albiciosă, acidul-azotic=găl- 
bue, etc., etc. 

In fine, se va nota ori ce'lesiune patologică, infla- 
matorie sai neoplasică a mucâsei sati pereţilor sto- 
macului. 

In ceea ce privesce conţinutul stomacului, şi care 

- Jocă, un rol important în medicina legală, se va exa- 
mina, cu cea.mai mare atenţiune, după cum am spus, 
după, ce se va goli într'un vas. Din partea acestui con-
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ținut vom nota cantitatea, cântărindu-l, culdrea, consis- 
tenţa, natura, mirosul, elementele componente. Arctarea, 
felului alimentelor ce'l compun, jocă mare rol, mat ales 
în cazurile de crime, pentru a se putea, verifica, dacă, 
după cele spuse de unii martori, victima a mâncat 

“întrun timp anumit, şi ce anume a mâncat şi în ce loc. 
In ceea, ce privesce starea de digestiune, pentru a 

puica afirma, timpul de când individul a, ingerat ali- 
mentele ce se găsesc în stomac, nu vom căuta a trage 
vr'o conclusiune, şi chiar ne vom feri de a, ne pronunţa 
cu certitudine, ştiut fiind că două stomacuri nu digeră 
aceeași substanţă în același timp. 

In cazurile de otrăvire, aceste substanţe vor fi exa- 
minate cu mare atenţiune, făcându-li-se examenul chimic 
Şi în cazuri de existența vre-unor plante, bănuite de 
otrăvitore, chiar examenul micrografic, apelând şi la, 
cunoscințele unui botanist, 

Examenul ficatului. — Examenul acestui organ se în- 
cepe cu suprafața sa externă. Vom arăta posiţia, lui 
existenţa Gre-căror aderenţe, vechi saii noi, de orga- 
nele vecine, sai existenţa vre-unor falşe membrane 
ca în peritonită, etc. ; dacă organul e deslocuit saii nu, ete. 

După scâterea lui din cavitatea abdominală, vom 
examina volumul săă luând cele trei diametre, şi cân- 
tărindu'l în acelaş timp. Apoi ne vom da, s&ma, de mar- 

„gina inferidră, dacă; e sati nu îngroșată, de forma, și mă- 
rimea, sa, de capsula ficatului dacă e îngroșată sati nu, 
dacă există sati nu pe dânsa vro cictrice sati echimosă, 
culorea ei, existenţa vre-unor abcese, tubercule, angi6me 
chisturi, tumori, etc. dacă pe suprafaţa sa, superidră se 
găsesc unele șanțuri, care adesea, ori sunt congenitale, etc. 

Practicând apoi diferite secţiuni, vom arăta dacă 
* suprafaţa de secțiune este netedă sai granulosă (ciro- 

sele atrofice), culorea suprafeţei, gradul de hiperemie 
saii anemie, aspectul (ficat muscad) starea parenchi- 
mului modificată în anumit fel în hipertrofii, atrofii, 
(ciroze), sifilis, degenerescență grăs6să, ca în intoxica- 

52 11160
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_ţiile cu arsenic, fosfor, amiloidă, — şi în fine vom nota 

existenţa vre-unor lesiuni traumatice ca: răni, rupturi, 

chiaguri de: sânge, notând întinderea acestora, aspectul 

şi caracterel> sub care se. presintă. 
Din partea vaselor intra-hepatice vom nota dacă 

se scurge ceva din ele, dacă sângele e licid, sirupos, 

Saii cuagulat, etc. şi în fine, examenul zesicei biliare va, 

âvea, de obiect arătarea volumului și conţinutului ei. 

Vom arăta, starea, pereţilor şi existenţa calculilor biliari, 

- notând: numărul, forma, constituţia ȘI dacă sunt liberi 

sai fixaţi în canalul cistic. 
In fine, pentru a termina cu examenul organelor 

din cavitatea abdominală, ne mai rămâne Pancreasul, 

Vom nota din partea acestui organ, raporturile, mărimea, 

aspectul, iar printr”o secţiune, ne vom da sema. de struc- 
tura. ţăsutului pancreatice din punctul de vedere pato- 
logic sati traumatic, arătând în special, presenţa vre- 
unei hemoragii, etc. 

d) Constatări complimentare. 

'Terminând cu examenul intern, nu ne mai rămâne 

de cât, când împrejurările o cer, de a complecta cele 
constatate în timpul autopsiei saii a anchetei medico- 
legale printrun examen complimentar făcut asupra 
unor părţi luate din diferite organe, sau asupra unor 
licide, ca.: resturi de vărsături, pete, scurgeri, etc., după 
cum se găsește descris la pag. 665. | 

In acest examen complimentar, înainte de a între- 
buinţa microscopul sai lupa, ne vom servi de ochiul 
liber, .care în anatomia patologică precum şi în alte 

direcţiuni, e cel mai bun instrument. Cum însă nu toţi 
suntem dotați de o potrivă cu acest simţ, cum prin - 
urmare educaţiunea, - acestui organ diferă de la o per- 
sână la alta, urmeză că trebue a ţine socotelă de acestă 

diferenţă, individuală şi că prin urmare va, trebui une- 
ori a recurge la instrumente mai precise, la lupă sati
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microscop. In ori-ce cas, examenul microscopic nu este 
alt-ceva de cât complectarea celui făcut cu ochiul. 

Când în urma unui examen macroscopic am putut 
a ne convinge de existenţa vre-unei lesiuni, sati chiar 
a o bănui, atunci suntem nevoiţi de a recurge la unul 
microscopic, pentru a, ne lumina, pe deplin. 

In ceea-ce privesce petele în general, am vorbit 
deja, despre modul lor de examinare, pentru care nu 
mai revenim aci. Greutatea e mai mare în ceea-ce pri- 
vesce constatarea unor lesiuni patologice, atunci când 
cadavrul a intrat deja în putrefacție. Nenorocirea me- 
dicilor legişti e că adesea aceste constatări complimen- 
tare se fac asupra, unor organe vechi, cu totul alterate, 
fie din causa putrefacţiei, fie a, diferiților agenţi externi. 
Cine 'şi iea însărcinarea. de a face un examen anatomo- 
patologic, apoi acea persână trebue a fi un cunoscător 
perfect al structurei normale a diferitelor țesuturi. Afară. 
de acesta, nu se pete concepe, după noi, o carieră de 
medic legist, fără, cunoscinţe întinse şi seriâse de ana- 
tomie patologică. Nu scim dacă există o mai mare legă- 
tură între două ramure ale medicinei, ca între Ana- 

" tomia patologică şi Medicina Legală. Dacă cea d'in- 
tâiti pote fi de sine stătătâre, cea de a doua din contra. 
o cere adesea a, o însoţi. Dacă nu ne vom ocupa aci 
de acest examen complimentar din punctul de vedere 
Anatomo-patologic,. care va, forma în curând, cu cel 
Bacterioscopic un tratat aparte, vom căuta, cel puţin a 
arăta greutăţile pe cari adesea le întâlnim ca medici 
legişti, în urma acestui examen, şi pe care trebue a le 
cunosce spre a vă pune la adăpostul unor grave erori. 

Profesorul Minovici, în cursurile sale, ne spunea : 
«Cel mai mure înamic al Medicinei-Legale, este Putrefac- 
ţia; ea nu numai că alteresă țesuturile normale și pato- 
logice, dar din nenorocire fabrică lesiună cari se asemănă 
întocmai cu re-cari lesiuni patologice şi mai cu semă 
lozice sait înfecțidse. Ast-fel că ochiul cel mai abil, nu le 
pot diferenţia, și de aceea medicul legist, a cărei răspun-
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dere este atât de mare, trebue, când se găsesce în [ala 

unor organe în putrefacție, să nu tragi conclusiuni precise 

din lesiunile găsite, şi dacă macroscopicesce nu a putut 

distinge nimic, apoi din examenul microscopic ea distinge 

și mai puțin. Nu trebue uitat că asemenea modificări se 

produc pe cadavre la câte-va: ore -de la morte. Ar fi de 

dorit ca studenţilor noștri, pe lângă istologia normală şi 

patologică, să li se facă şi istologia [esăturilor alterate 

prin putrefacție, comparativ cu cea normală și patologică. 
«Sunt convins că medicii tineri, lipsiți de aceste cu- 

noscînțe, aii indus de multe ori în erdre Consiliul Sanitar 

Superior, descriind în raportele D-lor lesiuni găsite la ca- 

davru, lesiună cari în realitate nu eraii de căt [abricaţiuni 

ale putrefacției». 

Aceste alteraţiuni sunt recunoscute de toţi anatomo- 

patologiştii şi medicii legiști, cari cu toţii sunt aqi una- 
nimi asupra, gravelor erori ce se pot comite prin inter- 

pretările greșite ce li se pot da de către cine-va puţin 

familiarizat cu asemenea, cercetări. 

Credem. interesant de a reproduce aci şi părerile 

altor autori asupra modificărilor ce țesuturile le încercă 

după msârte, pentru a, vă convinge și mai mult cât de 

circumspecţi trebue ca să fiţi în formularea conclusiu- 

nilor D-vestre: 
«Dar noi scim dice Prof. Brouardel că în opera- 

țiunile criminale, un spaţiii lung de timp separă în ge- 

neral momentul morţei de acela al autopsiei. De aici 

resultă unele modificaţiuni forte profunde în starea 

organelor, în aparenţa lor, şi prima regulă pe care 

trebue să 'şi-o impună un medic legist, este de a se în- 

treba, în presenţa fie-cărei coloraţiuni, degenerescenţe, 

perforaţiune, etc.: «acestă modificare nu este ea ore 

simpla consecinţă a putrefacţiunei 2» 
«Răspunsul este adesea greii de formulat, căci pu- 

trefacțiunea, nu este una, ea variază după bâla de care 

a murit individul, după locul și felul mormântului, după: 

temperatura ambiantă în momentul morţei; pe dealtă
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parte unele intoxicaţiuni intervin pentru a modifica 
mersul ordinar al putrefacţiunei» 1). 

«Ast-fel, când expertul găsesce întrun cadavru pe 
cale de putrefacție un ficat gras, înainte de a conchide 
că e vorba, de o alteraţiune datorită unei intoxicaţiuni 
arsenicale, fosforică saii de ori-care altă natură, trebue 
să-și amintâscă că putrefacţiunea. pâte numai prin ea 
însăşi să provâce acâstă transformaţiune; dacă putre- 
facțiunea, este puţin înaintată, alteraţiunile celulare sunt 
așa, de pronunțate în cât diagnosticul microscopic nu 
mai este posibil. Acest proces este adesea, fârte repede; 
3 saii 4 ile după morte, vara, coloniile microbiene 
"Și-ati săpat în ficat nişte alveole, așa, de mari şi aşa 
de numerâse, în cât aruncând în apă o bucăţică de 
ficat, plutesce. a 

„ «Tot ast-fel ași dice şi despre rinichi. 
«Când putrefacţiunea evolueză, medicul legist tre- 

bue să aibă tot-deauna înainte tema de a comite o 
greșclă şi să considere nisce alteraţiuni pur cadaverice 
ca, lesiuni toxice» 2). 

«Aceste lesiuni ale degenerescenţei hepatice. sunt 
de acelea pe cari expertul nu pâte să le găsâscă de cât 
cu condiţiune de a practica autopsia, puţin timp după 
mârte» 3). | 

«Cititorul va găsi în planşele atlasului fidela repre- 
sentaţiune a, vr'o 20 de intoxicaţiuni diferite. Lesser a 
avut de asemenea, o fericită inspiraţiune punând, ală- 
turi de alteraţiunile de origină toxică, câte-va din acelea 
de origină infecţi6să, sati inflamatorie care, răi inter- 
pretate, expun în special pe expert la greșslă, precun 
sunt lesiunile difteriei, ale scarlatinei, ale ulcerului -ro- 
tund al stomacului, ale ulcerului apendicelui ileo-cecal, 

") Brouardel, «Empoisonnements», pag. 71. 
*) Bruardel, «Empoisonnements», pag. 75. 
3) Brouardel, «Intoxications», pag. 139.
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ale gastritei flegmonsse, ale ramolismentului alb al sto- 
macului» 1). 

«Putrefacţiunea desvoltă în organe nişte lesiuni, 

caracteristice în general la microscop printr'o tumefac- 
ţiune difusă şi o degenerescenţă grasă destul de anal6gă 
cu lesiunile vitale descrise sub acelaș nume; se vede 

deci cu ce reservă trebue a interpreta unele resultate 
*anatomo-patologice ale autopsielor tardive, de și Ta- 
massia, diferenţiază chimicesce degenerescenţele grase 

“ anteridre şi posteridre morţei. Acest autor a întreprins 
un studiti experimental sistematic al efectelor putrefac- 
țiunei asupra principalelor ţesute şi organe. Conclusiu- 
nile sale obţinute asupra părţilor isolate de cadavru, 
nu pot să fie aplicate de cât cu reservă la condiţiunile 
ordinare ale practicei medico-legale» ?). 

«Stomacul şi intestinul circumscriu niște cavităţi 
unde fermentaţiunile putrede ating maximul lor de in- 
tensitate. Tunicile lor mijlocie şi externă oferă o resis- 
tență relativ mare la acestă causă de destrucţiune; însă 
nu este tot ast-fel cu mucosa a cărei epiteliti se des- 
prinde apr&pe imediat după mârte, lăsând pârtă des- 
chisă alteraţiunilor glandulare cari fac aprâpe ilusoriii,— 
chiar pe cadavre prospete, — studiul histo-patologic al 
acestor organe. După .Ilunter şi Cruceilhier, se admite 
că lesiunile cacaverice ale mucesei pot să se întindă în 
adâncime şi să determine perforaţiuni; Virchoz a pu- 
blicat de curând un asemenea cas» 3), 

«Organele genito-urinare. — Semnalăm precocitatea, 

descamaţiunei epiteliale a rinichilor, cari jâcă un rol 
important în fenomenul general al albuminuriei cada- 
verice. (Pibert și Ogier)» *. 

«Modificaţiunile microscopice, pe cari ţesutele le în- 

') Din prefața D-lui Brouardel din A. Lesser, «âtlas de ME- 
decine Legale», pag. VI. Les Empoisonnements. 

:) 17. Coutagne, «Precis de Medecine Lâgale», pag. 62. 
3 ZI. Coutagne, «Prâcis de Medecine Legale», pag. 63. 
+) 71, Coutagne, «Precis de Medecine Legale», pag. 67.
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corcă prin mersul putrefacţiunei, ati fost studiate mai 
ales de F. Falck şi Tamassia, precum şi de noi, Aceste 
observaţiuni aii stabilit că fibrele musculare și epiteliul 
glandelor se tulbură deja de timpuriă şi par presărate 
cu mase granulâse ş refringente; se formeză ast-fel nisce 
imagini cari ai o mare asemănare cu acelea pe cari 
noi le-am descris cu ocasiunea degenerescenţei granu- . 
lose saii a «tumefacțiunei tulbure». Și cum acesta, are 
o forte mare importanţă diagnostică pentru unele ca- 
suri. de otrăvire, ca și pentru multe alte boli, mai ales 
pentru bolile infecţi6se, nu trebue să pierdem din vedere 
acest fapt, că putrefacţiunea, produce nisce modilicaţiuni 
anal6ge» 1). | 

«dlteraţiunile cadaverice. — Pentru a, aprecia bine le- 
siunile elementare causate de maladii, trebue mai întâi 
a se familiariza cu cunoscinţa diverselor modificaţiuni 
de structură aduse de morte ţesutelor organice. Pe lângă 
acâsta, trebue a avea în vedere şi alterațiunile mate- 
riale produse în timpul vieţei și combinate cu lesiunile 
cadaverice propriii dise. | | 

Acestea din urmă sunt numerâse şi depind de 
condiţiunile în cari ai fost conservate, fie cadavrul, fie 
diferitele fragmente organice, până în momentul exa- 
menului. | 

Singurul mijloc de a evita, greşelile grave, este 
ca observatorul care se dedă la un studii special, să 
caute în drumul săi de a cunâsce în mod exact alte- 
rațiunile pe cari mortea le imprimă ţesutelor» 2, 

«Inflamațiunea parenchimatăsă acută pete fârte bine 
să fie confundată cu stările cadaverice ale rinichiului, 
în care e interesată aprâpe totalitatea, acestui organ. 
Infiamaţiunea cronică, din contră, procede prin focare»). 

«Când cadavrul nu este autopsiat de cât mult timp 
după, morte, este greii de a deosebi aceste aparenţe 

') Hofmann, «Elements de Medecine Lâgale», pag. 607. 
*) Israel, «Trail6 pratique dhistologie pathologique», pag. 47. 

3) Israel, «Traite pralique d'histologie pathologique», p. 282.
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pseudo-morbide de acelea care depind de acţiunea unci 
otrăvi iritante. Intr'un cas cu adevărat dubios, trebue 
deci mai bine de a refusa să dai o părere, de cât de 
a exprima una care pote fi prejudiţiabilă pe nedrept»!). 

Dacă din părerile diferiților autori citați mai sus, 
ați putut a vă convinge cât de mari şi neînlăturate sunt 
modificările aduse de “putrefacție diferitelor ţesuturi și 
la ce erori ne pulem expune, apoi din ultima frază de 
mai sus alui Taylor, se pâte vedea conduita pe care 
trebue a o avea în. aceste casuri. Ea constitue cel mai 
mare adevăr şi nu vă pot recomanda de cât a vă ţine 
de ea. ! | 

Tot în aceste constatări complimentare intră Doci- 
mazia Ficalului, precum și Crioscopia sângelui opera- 

țiuni pe care le vom descrie în acestă parte a, autopsiei. 

Docimazia Ficatului ?) 

Prin docimaszia ficatului saii hepatică, înțelegem proba 

mor[ei subite sait lente, constatată prin presența sai ab- 

sența glicogenului și a glicozeă în parenchimul ficatului. 

Prin urmare, prezenţa zaharului în ficat indică, o morte 

subită, pe când absenţa, lui din contră ne arată o morte 

produsă în urma unei boli acute saii cronice sa 
mai bine a unei morţi lente urmată de agonie. 

Cl. Bernard a fost cel d'intâiii care a constatat 
că în ficatul criminalilor executaţi se găsesce tot-d'auna 

glicogen, pe când în acela al personelor morte în urma 
diferitelor boli, nu se găsesce nici glicogen nici glicoză. 

Bazat pe aceste consideraţiuni, profesorul Lacas- 
sagne, sa gândit de a trage din aceste constatări un 

») 4. S$. Taylor «Trait€ de Medecine Legale», pag. 53. 
:) Inţelegem prin Docimazie, proba rieței ce resullă din exa- 

*nenul unui organ saii dintr'un procedeii operator special. 
Ast-fel avem: Docimazia, pulmonară, docimazia stomacală, 

docimazia, olică, hidrostatică, docimazia ficatului, etc. ce se gă- 
sesc lrecute la capitolul «.lutopsia unui copil noii născut».
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folos medico-legal și într'adevăr ocupându-se în de 
aprope cu acestă chestiune a glicogeniei hepatice, a 
ajuns în urma unui studii a se convinge că în tote 
casurile de morte subită, se constată, prezența zaharului 
în parenchimul hepatic, pe când în morţile precedate 

„de agonie, substanţa zaharată lipsesce cu desăvârşire: 
Rezultatele a o mulţime de alţi autori, precum şi 

experienţele ce aprâpe qilnic le facem în Institutul nostru, 
în tâte casurile de autopsie, colaboreză întradevăr cu 
cele ale profesorului Lacassagne. 

Prin urmare, medicului-legist îi este suficient de a 
constata presenţa sati absenţa glicogenului și a glicozci, 
pentru a. se pronunţa dacă se află în fața unei morţi 
subite sai nu. Presenţa sai absenţa glicogenului și a 
glicozei are în medicina legală, aceeaşi valdre pe care 
o are în clinică albumina din urină. După cum un 
clinician pâte trage conclusiuni suficiente din presenţa 
albuminei în urină şi a pune un diagnostic, tot ast-fel 
Şi noi în medicina-legală, în urma constatărei pre- 
senţei glicogenului, putem afirma că ne găsim în fața. 
unei morţi subite. 

Procedeul operator. Pentru a face docimasia ficatului 
procedăm în modul următor: Se ia o bucată de ficat 
ca, de 50 grame, se tae bucățele mici şi apoi se piseză 
întrun mojar de porțelan, până ce devine ca o pastă 
msle. Luarea, jbucăţei de ficat ne este indiferentă ca 
regiune, de dre-ce se ştie că substanța zaharată e răs- 
pândită uniform şi în mod egal în tâte părţile paren- 
chimului hepatic. Condiţiunea de care trebue numai a 
ne ţine e de a nu spăla ficatul sa bucata, pe care o 
luăm, de re-ce prin spălare glicogenul dispărând putem 
comite vr'o erdre. 

Turnăm după aceea peste acea pastă 100 gr. de 
apă filtrată, se amestecă bine și o punem să fiarbă 
într'o capsulă de porțelan în timp de vro 10 minute 
până la ebuliţiune. Se adaogă apoi cărbune animal, 
care are de scop de a absorbi substanţele albuminoide
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și a decolora licidul. Lăsăm a mai fierbe încă vro 5 
minute, amestecând mereii cu o spatulă sai baghetă. 
Cantitatea de cărbune animal ce o adăosăm pentru a 
decolora, licidul, variază după cantitatea, materiilor co- 

„lorante ale țesutului hepatic. In ori-ce cas vom adăoga 
o cantitate egală cu greutalea bucăţei de ficat pe care 
am luato. Ast-fel unei bucăţi de ficat de 50 gr. îi vom 
adăoga 50 gr. de cărbune. In tot timpul fierberei, veţi 
agita mere cu bagheta pentru a împiedica formarea 
spumei și vărsarea în afară a licidului. 

In fine, după fierbere, licidul se filtrează prin aju- 
torul unei pâlnii prevădută cu un filtru de hârtie. 

Când ficatul conţine glicogen, licidul obţinut prin 
filtrare za azea o coldre opalină, opalescentă sai lactes- 
centă, după cum cantitatea de glicogen e mai mare . 
saii mai mică. Când însă ficatul 'nu conţine glicogen, 
licidul obţinut prin filtrare, za fi limpede ca apa (în 
cazul când a fost bine decolorat cu cărbune animal).. 

Dacă se întâmplă ca licidul fltrat să aibă o co- 
lore mai mult sai mai puţin roșcată, ceea-ce are loc 
atunci când cantitatea de cărbune ce am adăogato la 
început nu a fost suficientă, atunci nu avem de cât de 
a trata din noi acest licid cu cărbune animal, al 
fierbe și a!l filtra din nou și în casul acesta vom „face 
ca el să fie limpede. 

Când licidul obţinut prin fiitrare, are coldre opa- 
lină, opalescentă sai lactescentă, atunci e o probă că 

el conţine glicogen şi glicoză şi în casul acesta reac- 
țiunea se numesce positivă. 

Când însă licidul după filtrare rămâne limpede 
ca apa, atunci e probă că parenchimul ficatului nu 
conţine glicogen, însă se pote să conţină glicoză. In 
casul acesta pentru a descoperi presenţa ei, ne servim . 
de licquarea cupro-potasică a lui Fehling, a cărei for- 
mulă se găsesce la pag. 528. Acestă reacțiune se face 
în modul următor: se ia în două eprubete două vo- 
lume egale din licidul filtrat şi din liquarea lui Fehling, *
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le încăldim puţin amândouă şi apoi vărsăm câte-va 
picături din Fehling în prima eprubetă. In casul că 
există glicoză, atunci licidul ce era limpede se turbură 
Şi se coloreză în cărămizii, formând un percipitat de 
sub-oxid de cupru. 

In cazul acesta reacțiunea este parțială, adică, că 
ficatul conţine numai glicoză. - 

Dacă însă licidul obţinut prin filtrare este limpede 
ca apa şi cu Fehling nu obţinem precipitatul de mai 
sus de sub oxidul de cupru, atunci e o probă că paren- 
chinul hepatic nu conţine nici glicogen, nici glicoză și 
şi în cazul acesta reacţiunea e negativă. 

In resumat acestă, docimazie a ficatului se face în 
următorul mod: | | 

1) Se ia o porţiune de 50 grame de ficat; 
2) Se reduce într'o pulpă mâle prin ajutorul unui 

mojar ; 
3) Se adaogă apoi o cantitate de 100 gr. de apă; 
4) Se amestecă, şi se fierbe până la chuliţie timp 

de 10 minute; 

5) Se adaogă apoi ocantitate de 50 gr. cărbune animal; 

6) Se mai fierbe împreună încă vr'o 5 minute; 
7) Se filtrează ; 

” a) Dacă licidul e opalin, opalescent, 
sati lactescent, atunci el conţine 
glicogen şi glicoză şi Reacţiunea 
e positivă ; când licidul e limpede 

atunci el nu conţine glicogen 
dar pote avea glicoză. In cazul 

- acesta: 

V) Dacă cu liquarea lui Fehling dă 
unprecipitat cărămizi, atunci 

el conţine numai glicoză și 
Reacţiunea e parțială. 

c) Dacă rămâne tot limpede, atunci 
el nu conţine nici glicogen nici 
glicosă şi Reacţiunea e negativă. | 

8) Reacţiunea 
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* Fisiologiştiiati demonstrat că transformarea chimică 
a glicogenului în glicoză şi arderea, acesteia din urmă 
produce căldură animală. Bauchard și Roger, susţin că 
un ficat, care nu conţine glicogen și glicoză, nu e ca- 

pabil să oprescă otrăvurile ce vin din intestine ca să 
intre în torentul circulator. 

Prin urmare resultă că fenomenul dominant al 
agoniei este. transformarea chimică a ultimei rezerve 
din glicogenul ficatului. 

Când însă ultimile reserve din glicogenul hepatic 
sunt transformate în glicoză, şi când ultima sursă din . 
acestă substanţă e arsă în organism, atunci fiinţa vic- 

țuitore ajunge la capătul existenței sale, căldura, ani- 
mală nu mai pâte fi întreţinută, otrăvurile din organism 
ne mai avend nici o barieră de oprire, o otrăvire ful- 
gerătore are loc şi acesta este ultimul termen al agoniei, 
flacărea vieţei se stinge. Celula, ficatului este deci pri- 

mum moriens. 
Acesta, este motivul pentru ce în cazurile de ago- 

nie nu mai găsim în parenchimul ficatului nici glico- 
gen nici glicoză. 

In morţile subite resultatul unor boli acute sait 
cronice care ati evoluat întrun mod latent, precum şi 

în morţile violente fără agonie, ca în spânzurare, înecare, 
împușcare, etc., vom constata tot-Vauna prezenţa, în 

parenchimul pulmunar a glicogenului sau cel puţin a 
glicozei. 

Diferite cauze pot să influențeze întrun mod 6sen- 
țial glicogenia hepatică. Ast-fel unele cauze fac ca atât 
glicogenul cât şi glicoza să, dispară, cum e în mârtea prin 
frig, inaniţie. Putrefacţia de asemenea transformă gli- 
cogenul în glicoză şi chiar o face pe acesta din urmă 
să dispară când ea e înaintată. 

Substanțele otrăvitâre, care determină o mârte 
lentă, alcoolul, eloroformul, eterul, grăbesc transformarea 

glicogenului în glicoză şi chiar la arderea acestei din 
urmă.
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Bolele febrile consumă repede glicogenul; nu mai 
puţin plenitudinea sau vacuitatea' tubului digestiv in- 
fluenţeză în mod esenţial glicogenia, ficatului. Din acest 

punct de vedere urmeză că chiar în morţile subite, 
docimazia ficatului pote fi parţială, dacă tubul digestiv 
era gol. | 

Din contră alte cauze opreşte acestă dispariţiune 

a glicogenului şi a, glicozei. Ast-fel substanţele otrăvitore 
care determină o mârte repede de tot, opreşte funcţiu- 

nea fisiologică, a, celulei hepatice şi glicogenul se pote 

găsi în întregime în ficat. 
In morţile subite, fie naturale sai violente, se va 

găsi tot-dauna glicogen sati cel puţin glicoză în ţesu- 

tul hepatic. 

Crioscopia sângelui ca mijloc de diagnosticare 
al înecărei. . 

Se şiie că printre chestiunile ce se pote pune cu 
ocazia, sesterei din apă a unui cadavru, e de a se şti: 
dacă individul a căzut viii în apă saii a [ost aruncat mort? 
Cu alte cuvinte 7noarfea e resultatul înecărei ? 

Tâte semnele înecărei pe care ne basam până mai 
acum 2—3 ani nu puteaii de câta ne da un resultat 
îndoelnic ceea-ce făcea ca această, chestiune să nu fie 
pe deplin resolvată. 

Se ştie că unul din fenomenele cele mai princi- 
pale ce sc petrece în acest fel de asfixie e intrarea apei 

in căile respiratorii. Acestă pătrundere are loc la sfâr- 
şitul periddei de resistenţă sai mai bine cu ocazia pri- 
melor mișcări respiratori ce urmeză acestă fază. Pă- 
trunderea acestei cantităţi, destul de mari de apă, se 
face brusc şi în câte-va secunde. 

Este stabilit de asemenea adi că, cu ocasia, acestei 
pătrunderi de apă în plămân, o anumită cantitate pă- 
trunde în torentul circulator, graţie marei puteri absor-
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bante a mucâsei pulmonare. Urmeză prin urmare că, 
sângele la înecaţi va fi mai diluat ca în starea nor- 
mală. Ceva mai mult, s'a observat că cu cât acestă pă- 
trunde a, apei se va, face prin plămân, cu atât diluarea, 
sângelui va fi mai mare în inima stâncă decât în cea 
dreptă. | 

Bazaţi pe aceste inegalităţi de diluare a sângelui 
din ambele inimi, diferiți autori aă căutat de a face 
diagnosticul înecărei şi întradevăr Profesorul M. Carrara, 
după îndemnul Profesorului Sabatini, a, aplicat ca me- 
todă de diagnosticare a înecărei Crioscopia, adică mă- 
surarea concentraţiunei moleculare prin determinarea.punc- 
tului de congelare a sângelui. 

Sa constatat prin experiențe că crioscopia sân- 
gclui arterial al unui om viii, nu diferă de loc sai fârte 
puțin de aceea a, sângelui venos; pe când din contra, 
dacă persona a murit înecată, diferenţa e fârte mare: 
Urmeză prin urmare că acestă, diterenţă ține la o cauză 
externă, adică la pătrunderea apei în sânge, cu alte 
cuvinte înecărei. 

Aparatul de care ne servim pentru facerea crios- 
copiei sângelui şi care e representat în fig. 280, se com- 
pune din următârele părţi: 

1. 0 eprubetă crioscopică care nu este alt-ceva 
decât o eprubetă obișnuită cu pereţii subţiri, având un 
diametru de 12 mm. şi o înălțime de 82 mm. 

' In acestă eprubetă introducem o cantitate de 3—5 
cc. de sânge care a, fost scos cu luare aminte din inima . 
dreptă şi stângă în timpul autopsiei în urma deschi- 
derei inimei pe loc. | 

2. Un termometru care este introdus în eprubeta 
ce conţine sânge. 

Acest termometru trece printrun tub mic de sticlă, 
ce e fixat bine în dopul de plută ce. astupă eprubeta 
cu sânge. El permite termometrului de a. se mişca cu 
ușurință în interiorul eprubetei pentru a agita sângele.
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Reservoriul termometrului este învelit într'o pânză 

de platină. 
3. 0 eprubetă mai mare cu un diametru de 20 mm. 

în interiorul căreia introducem eprubeta ce conţine 

sânge şi care este de asemenea fixată printr'un dop 

de plută. 
Acestă eprubetă e ţinută vertical prin ajutorul 

unui suport. Ea are fundul acoperit cu un strat de vată 

şi servă a proteja eprubeta cu sânge. 

4. Un vas cu pereţi mai 

groşi ce servă ca refrigerent 

şi al cărei diametru e de 130 
mm.. și o înălţime de 125 mm. 
EI este fixat pe o bucată de 
lemn în fundul unui alt vas mai E > 

mare care protegeză pe tote. 
In interiorul săi se intro- 

duce eprubeta de mai sus. 
Pentru a determina punc- 

tul de congelaţie a sângelui 
din eprubeta ce voim a-l exa- 

mina şi după ce aparatul a 
fost aședat ast-fel după cum 

Yam descris, se umple vasul 
refrigerent cu ghâţă şi sare. 
După câte-va minute observăm 
că mercurul din termometru 
începe a se lăsa în jos și din 
momentul ce el se apropie de zero, temperatură la 

care se ştie că îngheţă apa, începem să agităm sângele 
din eprubetă, învârtind sai r&sucind pe loc termometru. 

De și am ajuns la temperatura la care sângele 
trebue să îngheţe, cu tote acestea el nu îngheţă. Pentru 

acesta nu avem de cât, după ce ne-am convins că tem- 
peratura e trecută de cea a congelaţiei, de a arunca 
în sânge un mic fragment din zăpada ce sa format pe 
peretele exterior al refrigerentului. 

  
    

    
      

  

      
  

Fig. 250.



Cu ocazia aruncărei acestui fragment constatăm 
că: sângele îngheţă, numai de cât, iar colâna de mercur 
a termometrului se urcă mai întâi brusc și apoi mai 
încet, trece printr'un punct maxim unde ea rămâne 
staționară aprâpe jumătate minut şi scade din noii. Se 
citeşte pe gradaţie punctul maxim, şi acestă tempe- 
ratură corespunde cu punctul de scădere-al congela- 
țiunei, care e punctul crioseopie care se însemnâză 
cu semnul A. 

Prin ajutorul acestui procedeii al crioscopiei care 
e simplu, repede şi aprope sigur, putem adi resolva 
problema pusă la, început, referitâre la. o persână ce a 
fost scosă din apă, dacă ea a murit prin înecare -saii a 
fost aruncată mârlă în apă. 

Acestă crioscopie a sângelui hasată pe diferenţa, 
de concentrare a lui la, înecaţi, controlată de diferiţi 
autori ca: Carrara, Ogier, Magnanimi, Herscher, Stoe- 
„escu, etc., e.menită de a aduce mari servicii în me- 
dicina legală, în ceea, ce priveşte diagnosticul înecărei. 

Comparând resultatele diferitelor metsde de expe- 
rimentare cu cele obţinute prin crioscopie, Prof. Carrara, 
conchide că: „când cadavrul e prăspăt, valorea criosco- 
pică comparată între sângele din cele 2 inimi e mai ezaclă 
și mai sensibilă de cât determinarea composiției sângelui, 
precum : densitatea, composiţiunea hemoglobinică, numă- 
area globulelor roșii, cantitatea apei, cantitatea residiului 
solid, cantitatea cenuşei și a ferului“. 

Singura parte rea a acestei crioscopii e că ea, nu 
mai pote da, nici un' resultat satisfăcător din momentul 
ce putrefacţia, sa declarat, de dre-ce nu se mai găsește . 
de loc sânge în inimă. 

Chiar în cazurile unde putrefacţia e abia începută, 
căutând a face în Institutul nostru examenul crioscopic 
nu am reușit, de 6re-ce inima nu conţinea de loc 
sânge. 

Prin urmare ca acest procedeii să ne fie de un 
folos e că cadavrul să fie cât se pâte de prospăt, lucru
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care se întâmplă grei la înecaţi, unde adesea sunt 
scoşi din apă într'o stare de putrefacție fârte îna- 
intată. 

Tot în constatările complimentare, după cum am 
arătat la pagina, 665, aliniatul V, intră și luarea diferi- 
telor desenuri saii fotografii cu scopul de a înlesni mai 
bine descrierea unor lesiuni, etc. Pentru acest scop repro- 
ducem aci alăturatele fisuri, pe cari le puteţi calchia Și 
pune în raportele D-vâstră arătâna pe ele traectul unui 
glonţ, al vre-unei răni, etc. 

Nu aveţi decât de a aplica d'asupra figurei pe care 
voiţi a o reproduce o hârtie de calchiat, după cum se 
vede, şi a scâte ast-fel o copie. 

Când aveţi trebuinţă de a, reproduce numai vr'o . 
rană exterioară, atunci scoateţi conturul numai al exte- 
riorului organului; în caz că voiţi de a arăta, şi traec- 
tul ei în raport cu scheletul, veţi reproduce figura 
întregă. 

In casurile de desgropări, putrefacție înaintată 
sati și alte asemenea, casuri în care figurile de mai sus 
nu ne pot servi, vom recurge la, fotografie, care va da 
o imagină mai fidelă, înlocuind chiar cea mai bună des- 
criere. 

De multe ori chiar dacă nu cunâzceţi arta desem- 
nului, un desemn schiţă, după cum am mai dis, pote 
să vă fie de mare folos, reproducându-l în raportul 
D-vâstră. |
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Chestiunile referitâre la morte 

Odată autopsia, terminată, am spus că medicul 
trebue a răspunde la următârele patru întrebări: 

1. Movtea este reală? 
2. Care este causa medicală ? 
3. Care este causa judiciară ? 
4. Care este data ei? 
1. Mortea este reală? In cât privesce acestă che- 

stiune, ea a, fost deja tratată cu ocasia constatăref 
morţei. Diagnosticul morţei, câte o dată delicat în 
primele momente care urmeză sfârşitul vieţei, se con- 
firmă repede şi pâte fi stabilit cu mare rigore ştiin- 
ţifică în timpul celor 24 de ore prescrise de lege îna- 
inte de a fi îngropat cadavrul. La pagina 533, precum 
şi la următârele, se găsesc descrise pe larg t6te sem- 
nele care ne autoriză de a afirma realitatea morţei, 
pentru care nu ne mai repetăm aci. 

2. Care este causa medicală ? Prin causa medicală 
a morţei se înțelege aceea, care a omorât pe individ, 
în urma unei bâle naturale, iar nici de cum în urma 
unei cause violente. Acesta şi este deosebirea între 
mârtea, naturală şi cea, violentă, care constitue causa 
judiciară. 

Când individul a, fost observat de medic în timpul 
bolei, greutatea de a se şti care a fost causa morţei, 
nu e grea; când însă ela murit fără a fi examinat 
de vre-un medic, atunci chestiunea devine mai grea. 
In acest cas, e grei de a ne putea pronunţa, fără fa- 
cerea vre-unei autopsii. Cu ocasia verificărei deceselor, 
buletinele de deces, sunt adesea complectate cu cele 
ce medicul culege de la cei dinprejurul mortului, pre- 
cum şi în urma unui examen exterior al cadavrului, 
care și unul şi altul, ne pâte induce în erdre. Mai ales 
în casurile de mârte subită, diagnosticul morţei se măr- 
ginesce în a spune că a fost: an anevrism, o apoplezie, 
etc., diagnostice, care mai tot-deauna sunt hipotetice și
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pot ascunde adesea o morte criminală, mai ales când sunt 
violente exteridre. Ar trebui prin urmare, ca Domnii 
medici, verificatori, precum şi Domnii ofiţeri ai poliţiei 
judiciare, să nu se mulţumescă numai pe aceste infor- 
maţiuni ale martorilor, precum şi pe un simplu exa- 
men al cadavrului. 

3. Care este causa judiciară a morței ?. Dacă am 
căuta, a, determina causa judiciară a unei morţi, rămă- 
nând numai pe terenul pur medical, adesea ori am 

întâmpina mari dificultăţi şi câte o dată chiar, ne-am 
găsi în imposibilitate de a o găsi. De aceea e bine, ca 
în casurile acestea, ancheta făcută de un magistrat saii 
de ofițerul de poliţie, să ne vie :în ajutor pentru a o 
putea. determina. | 

Nu trebue să se crează că ancheta medicului tre- 
hue să, fie: limitată, după cum Sa pretins numai asupra 

constatărilor medicale ordinare, fără. a trage vr'o inter- 
pretare judiciară din lesiunile observate.. Faptele con- 
statate de medic în timpul autopsiei, complectate și câ 
cele ale unei anchete seri6se a ofițerului de poliţie, 
pote adesea, ori stabili cu certitudine, care a fost causa 
judiciară a.morţei. Printre aceste cause putem cita: 

- bolele spontanee, accidentele causelor ezterne, sinuciderea, 
omuciderea, etc. Ori-ce raport de autopsie, ar trebui 
să formuleze acest diagnostic într'o conclusiune spe- 
cială, care va fi susținută -în casuri delicate, pe o dis- 
cuţie, de fapte. a 

„Care este data mor. foi: ? Cu ocasia studierei sem- 
nelor. morţei,. am arttat în acelaș timp și cum ne pu- 

tem basa, pe unele din ele, de a afirma data morţei. 
Ast-fel. printre aceste semne putem cita: 1) tempera- 
tura, corpului; 2) lividităţile cadaverice și hipostasele; 

3) rigiditatea; 4) putrefacţia, care câte-şi patru pot re- 

solva acestă chestiune a datei morţei. Acâstă, chestiune 
j6că un mare rol, mai ales în casurile de morţi vio- 

lente. Mortea se numeşte recentă, când fenomenele pu- 
trefacţiei nu s'aii manifestat și veche, când ele aii apărut.
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Cât timp putrefacţia nu e declarată, avem mai multe 
șanse de a determina timpul de când mârtea, s'a produs, 
când ea sa declarat, atunci cea mai mare hăgare de 

  

m
a
t
 

              
semă, se cere pentru .a putea determina acest timp. 

Când am studiat putrefacţia, am arătat deja care sunt 
causele care o influențeză, precum și mersul ei. 
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Resumat de tehnica Autopsiei 

Deschiderea 

Cadavrului 4 

Posiţia Operalo- ( 

( 

vului 

a
a
 
m
a
s
 

Pericra- 
niului 

Muschilo» 
temporali   

Scecţionarea 

niului 

Durei mater 

( 

Oselor cra- 

L 

( 

UL   UL 

Scoterea creerului / 
prin secţionarea i 

cavităței craniene, 

Capul aşezat peun brillot trebue să în- 
trâcă, pe cât se pâte marginea mesei. 

Se așâză la capul cadavrutui, cu faţa 
către creștetul lui. 

Incisie bimastoidienă trecând prin 
mijlocul capului, incepând din drep- 
ta lui şi imprimând capului, cu stân- 
ga, două mişcări de rotație pe loc. 

Desfacerea, celor două lambouri pe- 
ricranienc și resfrângerea lo» îna- 
inte şi înapoi, tăind ţăsutul con- 
junctiv sub-pericranien: 

1. cel anterior; 
2. cel posterior. 

a) prin transfixie, când sunt extra- 
vasate de sânge în muscultură, 

b) prin secţionare transversală, în 
lipsa ori-cărei lesiuni, şi pentru a 
servi la fixarea calotei. 

( înainte: un deget de- 
asupra arcadelor 
sprincenelor. 

Insemnarea | înapoi: un deget de- 
unctetor asupra protub. occi- 
e repre pit. externe. 

pe părțile laterale: 
mijlocul foselor tem- 
porale. 

a) cu fer&strâul mic când creerul 
trebue scos întreg. 

b) cu fertstr&ul mare, se secționeză 
6sele cu croer cu tot. 

Deschiderea sinusului longitudinal 
superior, 

Secţionarea durei urmând margina 
de secțiune osâsă întâiu în drepla, 
apoi în stânga. 

Secţionarea cosei la apofisa crista- 
galli. 

nervilor și vaselor de la bază, 
a cortului creerului celui mic 
și a m&duvei cervicale. 

  

a
a
 

Desfacerea, durei-mater de pe baza craniului. 

( cavităţilor orbitare. 

Deschiderea 4 a foselor nasale. 
| a urechei medii și internă. 

a sinusurilor frontali şi sfenoidali.
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. ; 

( iri Encefalul e pus pe masă cu baza în 
Posiţia sus şi lobi Trobtali inainte. 

Examenul sistemului vascular. 
Separarea, cerebelului de masa, ence- 

falică. 
Separarea celor două emisfere ule 

creerului mare. 
Examenul meningelor subţiri și ridi- 

carea lor. 

1. Secţ. pre-fronlală 
Autopsia cree- | - 2. »  pediculo-fronl. 

rului | IL. Secţiunile;3. »  trontală. -- 

creerului > „__»  pediculo-pariet. 
WU.» occipitală. 

II. Secţiunea lui Virchow,. 
IIL. Secţiunea lui Flechsig. 

( orizontală pe linia. lui 
Cerebelului | Vicq-d'Azyr. 

coprinde Secționarea ) lui Pittres ji > parietală. 
5 

prin incisii | radiare pe fie-care 1] 
. de lob. 

Protuberanţei. jprin secţiuni trans- 
Buibului.: 1 versale. 

[ Incisiunea mediană a pielei și părţilor moi, 
Indepărtarea, muschilor gulierelor vertebrale. 
Deschiderea canalului medular (Laminectomia bi- 

Autopsia mă- laterală). 
duvei spinărel | Scotorea, măduvei spinărei prin tăcerea rădăcinelor 

nervilor rachidieni. 
Secţionarea, durei-mater rachidiene. 

( Secţiunea lransversală în lungul măduvei. 

m
p
 

Autopsia * 

  
Inchiderea craniului şi a col6nei .vertebrale 

Astuparea cu un dop a canalului mădular prin gaura occi- 
pilală, 

Creerul şi măduva nu se mai repun în cavitatea cranienă 
şi rachidienă. . 

( a) prinzând cu cusătura marginile 
, , | secţionate ale muschilor temporali 

Inchiderea craniului | (când secţiunea a fost transver- 
prin fixarea calo- 4 sală); 
tei de bază, ! 9) prinzând cu scrmă calota de bază 

|“ prin găuri în 6se- făcute în fosele 
U temporale. 

Coserea, continuă și. strânsă, (desă) a lambourilor pielci 
capului. 

Idem, a pielei spatelor.



„Deschiderea cavităţilor toraco-abdominală 

/ decubit dorsal cu billoul sub umeri 
[Y Posiţia | cadavrului capul atârnând in jos.. 

| operatorului 4 în drepta cadavrului. 

1 

( a) eliplică (mediană pentru gât şi eliptică pentru, 
| piept şi abdomen). Disecarea pielei de pe gât. 

Secţionarea cu costotomul a câstelor. | 
! V) mediană (de la bărbie la pubis) cu secţiunea ova- 

lară numai a piastronului sterno-costal. | p 
(Incisia specială a gâtului in casurile de spânzurări 

sut slrangulări). 

ȘI cf , f Cercetarea, integrităţei câslelor. . 
Peamenul plastnonului ! Incisii in musculatura. abdomenului. 

| Disecarea muschilor pieptului. 

Incisia - 

Autopsia gâtului şi organelor toracice 

Examenul pe loc a: organelor acestei regiuni prin disecarea, 
musculaturei şi deschiderea trachcei. 

1. Organele mediane: Limba, faringe, la- 
Scolerea organelor ringe, trachee, esofag, etc. 

«itului în doui limpi 2. Pachetele vasculo-nervâse din drâpta şi 
4 stânga. 

Urmsză apoi: | 
( Desfacerea aderenţelor pleurale (când există). 
| ( Pericardului prin incisia mediană sati 

în 4. 
. A ! 

Deschiderea Cao 

Scâ'erea | 
organelor to- $ f 4 marginei drepte. 

4 

, i. isi e cab 
racice ităților. | Inci 12 1 marginei stânai. 

| inimei,peloe 
t 

Ă ” Se apucă. tracheca cu slânga, se 
” | trage în sus desfăcendu-se de 

Didicarea organe- pe col6na vertebrală organele 
lor loacice întrun]  rmediastinului posterior. 
singur corp cu or-) Se pensâză esofagul în torace sau 

ganele yitului abdomen. 
- Se secţioneză aorta și esofagul. 

4 imediat deasupra diafragmului. 

Separarea inimei prin secţionarea marelor vase 
cardio-toracice. 

Complectarea incisiunilor marginelor inimei și exa- 
menul valvulelor auriculo-ventriculare. 

Deschiderea, și examinarea, arterelor ( pulmonară 
prin două incisii pe fața anteridră a inimei. 

Deschiderea și examinarea arterelor coronare. 
Examenul miocardului prin secţiuni. noi, din care 

una transversală ; iar cealaltă paralelă cu supra- 
( feţele sale trecând prin grosimea lui. 

Examenul conţinutului 
cavităţilor. 

  

Inima 4
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Se tae vălul palatin în drepta sati în stânga omu- 
şorului | 

-__( Faringele. 
Se exami- 4 Amigdalele prin secţiuni longitudi- 

Organele ” 4  nale sai transversale. 
gâtului ( (prin incisie 

esofagul J medio-longi- 
Se deschide 4 laringele şi trachea, tudinală pe 

bronchiile mari ] peretele po- 
U sterior 

( | 1. Secţionând parenchinul, urmând 
: ramificațiile bronchice care sunt 

Se deschid ] deschise lotdeodală; 
Plămânii P ” 2. Secţiuni longitudinale din vârf spre 

procedee bază, urmate de alte secţiuni a fie- 
cărui lob pulmonar. 

( Se deschid vasele pulmonare.   
Autopsia organelor abdominale 

Marele epiploon . 
Peritoneul parietal 
Ansele intestinate 
Mezourile, mezenterele, ganglionii me- 

zenterici etc. 

  

Examenele pe loc a or- 
ganelor abdominale 

  

, Se incepe cu intestinul gros, tăind rec- 

tul între 2 legături, apoi prin secţionarea 
| mezoului se ridică în ordine colonul des- 

Sc6terea intestinelor cendent, lransvers și ascendent. 
Se continuă desinserţiunea. prin tăerca 

mezenterului a, intestinului subțire până la 
duoden. 

Deschiderea lor se face prin secţionarea 
peretului cu forfeca mare în lungul liniei 
de inserție mezenterială. 

Hzamenul suprafeţei interioare a intes- 

linului și cu deosebire a regiunelor ileo- 
cecale. 

Autopsia organelor genito-urinare 

A) la bărbat: Scoaterea acestor organe. se face în acestă 

ordine : rinichi, uretere, bășica impreună cu rectul și se termină 
cu organele genitale externe, apoi urmeză : 

Deschiderea rectului.
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a) Secţionarea capsulei g grăsose 
b) » »  supra-renale 

'c) po » fibro-elastice 

d) » rinichiului 
e) Deschiderea basinetului și ureterului 
[) Deschiderea uretrei și băşicei urinare 
9) Secţionarea prostatei 

Autopsia rinichilor coprinde 

h) >» vesiculelor seminale și a 
| canalelor deferente 

i) » „testiculului. 
_B) la femee: Scoaterea acestor organe se face în aceeași 

ordine ca și la bărbat: rinichi, uretere, băşica împreună cu rectul, 

uterul cu anexele şi vaginul, — - tote, scâse, prin desprinderea 
peritoneului pelvien. 

„Deschiderea organelor urinare se face la fel şi în aceeași . 
ordine ca și la bărbat; urmează apoi: 

Deschiderea vaginului 
» uterului 

Sencţionarea ovarelor. 
Scoterea ei din cavitate prin secţionarea hilului. 
Secţionarea. longitudinală, 
Examenul capsulei și pulpei. 

Scoterea, lui, singur, sai impreună cu 

esofagul, secţionându-l între legături pe 
esofag şi duoden. 

Secţionarea pe lungul marei curburi, la 
1 ctm. departe de acestă margine și pe 
faţa anteridră. 

„. Autopsia Duodenulul, Pancreasului şi a Ficatului, coprinde: 
Deschiderea pe loc a duodenului și examenul ampulei lui Vater 
Explorarea, căilor biliare extra-hepatice. 

Autopsia pancreasului cu examenul canalului lui Wirsung 
secţionarea, în lung a acestui organ. 

Scoterea organului. 

Autopsia ficatului 1 Secţionarea, lui. 
| Deschiderea vesiculei biliare. 

( A parenchimului, 
Examenul pe secţiune ! A sistemului vascular. 

A sistemului biliar. 

Autopsia splinei 
. coprinde | 

Autopsia stomacului 

. f Aorta. 
Deschiderea raselor Cava inferioară 

mari abilominale. şi ramificaţiile lor până Ia inguine. 
Examenul pereților cavităţilor toraco-abdominale prin incisii 

multiple în musculatura internă și externă a cavităţilor şi exa- 
menulul scheletului: torace, colâna vertebrală şi a 6selor basinului,
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INSTITUTUL MEDICO-LEGAL 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOS ceeace 

FOE DE AUTOPSIE 

Numele mortului 
Data QUlOpSĂeă eee near 

A) EXAMENUL EXTERN 

]. Semne de identitate : 

Sex Etate Gr. Talie ae 
Dnbrăcămintea 

Constituție Destoltarea......aaues eee 
Semne profesionale 
Dantura 
Cicatrice 
Tatuage 
Mamelele 

Particularităţi   
  

  

II. Semnele morţei : 
Rigiditatea 
Putrefacţia. 
  

  

  

  

Lividităţi cadaverice 

Ochii 
Atitudinea cadavrului 

  

  

  

  

  

  

  Orificiile naturale 
  

  

  

III. Semne de violenţă și luptă : 

Pe cap   
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Pe corp. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pe membre 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Semnele vre-unei boli : 

  

  

  

  

  

  

  

  

B) EXAMENUL INTERN 
  

I. Capul și cavitatea cranienă : 
  

Pielea capului 
  

  

  

  

  

Țesutul celular-peri-cranien 
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Osele craniului   

  

  

  

  

  

  

  

  

Dura-mater   

  

Sinusurile uândse   

  

  Meningele subțiri 

  

Vasele meningo cerebrale   
  

  

Substanțele cerebrale   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. 7oracele și cavitatea toracică ere _ 

Semne de violență în grosimeu peretelui toracic... 
  

  

  Aspectul exterior al plămânilor .... 
  

  „Aderențe pleurale 
  

  Echimose subpleurule 
  

  Cavităţile pleurale, conţinul 
 



839 

  

a) Plămânul stâng 

  b) Plămânul drept ..... mara 
  

  

  
Docimasia hidrostaticii 

  

  

    

  

  

  

  

Ganglionii tracheo-bronchici | 
Faringele 
Laringele, Cartilagiile, Osul ha pod TIT 

Trachea pene aa 
Bronchiile și vamificaţiile lor, CORȚINUL eee 
    

  

Mucdsa laringo-tracheo-bronchică 

  

  
  

Inima. Dimensianile na Greutate aa aaa 
Pericardul, conține 
Cavităţile înimei, conținut 
  

  

  

  

  
  

  

Orificiul aortic 
      

  

Suprafaţa -endotelială a aortei 
  

    

  

Orificiul mitral. 

  

Valvulele 
  

  

Cele-l'alte orificii 
  

  Modificări în dimensiunile CODILȚIlO.. 
    

  

71760 - 
54
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Arterele coronare   
  

  

Miocardul   
  

    

III. Abdomenul și cavitatea abdominală... 
  

  Pereţii abdomenului 
  

Ombilicul și cordonul ombilical   
  

  

Peritoneul   

  

  

Cavilatea peritoneală, conținutul ne 

Ganglionii mezenterici   
  

  

  

  

Stomacul, distins... dilatarea... 

Conţinulul   

  

  Docimaszia stomacului 

Mucdsa gastrică . na ea 

Păreţiă StOMAcululă e era 

  

  

Intestinul subțire, conține   
  

  

Intestinul gros 
Rectul 
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Splina, volum... 
CAPSUla 
Pulpa 
Foliculii Malpighyeni 
Elementul trabecular .. 
Consistenţa....... e 

    

  

  

  

Ficatul, volum... 
Marginea anterid, 
Capsula ficatului _ 
Țesutul hepatic, aspect general murata 

      

  

cd 
    

    

  

  

  

COLOTE „ae m aa Celula hepatică, aspect enter a 
COlOre.... eee 
  

  

Sistemul vaselor supra-hepatice 
Sistemul vaselor porte 5 
Consistenţa .... îneaei SR 
Docimaszia [icatului 
  

  

Vezicula biliară, volum 
Conţinut 
Căile biliare . 
Pancreusul ............. 

  

  

  

Binichii, v0lum 
Capsula grăssă 
Capsula /ibro-elastică ... e 

    

  

  

    

Substantele venale ........ 
coldre 

Consisten(a.. 
Corpusculii lui Malpighy 

  

  

  

  

  

  

Capsulele supra-renale 
Basinetele 
Uveterele ..... 
Bășica urinară 
Conţinut 

  

  

  

  

  

Organele genitale" femeesei : 
Vulua a iarna nana  
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Ilimenul | ......... anna atatea ea erau aaa 
Vaginul..aneereaetaaaea 
Furculița 
Fosa naviculară 
Perineul 
Scurgeri 

  

  

  

  

  

  

Uterul, TOlUmM eee ee IMensiună ere . 
Conţinut 
Cavitatea uterină 
Dimensiuni 

- Colul uterin 
Orificiile colului 
Ligamentele uterului 
Trompele- 
Ovarele aceea aan 
Corpii galbeni 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Organele genitale bărbătesci : 

  

  

  

  

  

  

  

  

Penisul 
Prepuul 
Uretra 
Cicalrice _reernee rneeeeaeeee ear 
Testiculii și epididimul „rare 

CONCLUZIUNI 

Diagnosticul analomo-patologie aaa 
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Examenul medico-legal Și autopsia unui 
E copil noii născut 

+ Examenul medico-legal şi autopsia, unui no născut variază întru cât-va, după cum vom vedea, de cele ale 
unui adult şi pentru acesta se impune de a ne ocupa în special de ele. 5 

„Ca și la adult autopsia unui noă născut se com- pune din: 1) Constatările preliminare ; Il) Examenu . 
extern ; ll) Examenul intern; IV) Constatări compli- mentare. | 

I. Constatările preliminare 

Aceste constatări coprinde: 
1. Starea generală a locului. — Medicul va căuta de a-şi da, semă de locul unde copilul a fost găsit, ținena semă de condiţiunile aerului, care influenţeză aşa de 

mult conservarea cadavrului, notând în special locul 
unde a, fost găsit, şi anume: în casă, afară, în pivniţă, etc; 

Când e vorba de o. facere recentă, va, examina 
locul unde ea a avut loc; se va convinge de presenţa 
diferitelor pete ce însoțesc tot-d'auna 9 facere, exami- 
nând rufele patului, ete. și în fine, va culege informa- 
țiuni asupra condiţiunilor în care ca a avut loc. 

2. Aspectul cadavrului. — Va nota posiţia lui, starea de putrefacție sati 'de conservare; dacă e întreg sai 
mutilat, dacă era sati nu îmbrăcat, starea -îmbrăcă- mintei. Se va nota felul acelor îmbrăcăminte. . Se ştie că ele variază fârte mult.. Ast-fel pote fi un şori, o fustă, un şervet, sati ori și ce obiect aparţinend mamei, în 
care cas le vom descrie amănunţit, arătându-le tâte 
caracterele pentru a le pulea stabili, că ai aparţinut într'adevăr mamei, cum de exemplu presenţa, vre-unui . monogram saii a vre-unei dantele la fel cu ale ei, etc. Vom descrie cu băgare de semă presenţa diferi-
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telor: pete ce se pot găsi, pe aceste obieute de îmbrăcă- 
minte ca sânge, sebum, etc. 

De multe ori vi se presintă aceste cadavre înfă- 
șurate în jurnale, borcane, cosciuge, în care casuri nu 
veţi omite de a face o descriere complectă a acestor 
obiecte: veţi nota numele jurnalului, dacă e românesc 

sai străin, etc., data lui care une-ori pote corespunde 
cu cea a morței copilului. 

3. Informaţiuni asupra faptelor. — VE veți informa, de 
împrejurările în care mortea a avut loc, fie prin D-v. 
însuși, fie mai ales din ancheta pe care magistratul a 

"făcuto şi pe care v'o pote pune la disposiţie. 
4. Examenul anexelor. — Mai 'nainte de a începe exa- 

menul extern al noului născut, vom căuta, de a, face 

mai întâi pe cel al anexelor în casurile când ele în- 

- soțese copilul. Acest examen se compune din ce! al: 

N 

a) Placentei, b) Cordonului şi c) Menmbranelor. 

a) Placenta. Din partea acestui organ vom nota: 

„1. Greutatea lui, care se ştie că în general e de 

500— 600 gr.; 
„ Dimensiunile arătând diametrul săi care e de 

16-20 ctm. precum și grosimea care e 1—3 ctm. După 

acesta vom examina; 

3. Fața fetală. Acestă faţă ce e e acoperită cu mem-, 
brana, amniosului e mai tot:d'auna netedă şi străbătută 

de vasele sanguine. Pe acâstă faţă mai avem de exa- 
minat înserția cordonului dacă e centrală, laterală, mar- 

ginală sai pe membrane, zelamentăsă ; 
4. Fața uterină. Acestă faţă e neregulată, divizată. 

în mai mulţi lobi sati cotiledne (10—14). Prin acestă, 

faţă placenta se prinde de uter care în casurile când 
din întâmplare facem și autopsia mamei, vom ârăta, 
Jocul inserției ci şi anume dacă, e înserţie polară supe- 
ridră, înferidră sai placentă euatorială. (Se știe că pentru 
a precisa, aceste inserţii se împarte transversal supra- 
faţa internă a uterului prin două planuri ce trece unul 
la 8 ctm. în jos de fundul lui și al doilea la 8 ctm. în



845 

sus de orificiul colului. Prin aceste 2 planuri se împarte 
uterul în trei zone din care cea superidră și inferidră 
constitue polurile: superior şi inferior ; iar zona de la 
mijloc care are o distanţă de vro 16 ctm. portă numele 
de zona equatorială. | 

Se ştie că inserţia placentei în segmentul inferior 
când mai pârtă numele de praevia dă nascere la acci- 
dente destul de grave pentru care cu deosebire trebue 
a insista asupra, acestui fel de inserţie. Pe acestă față 
ne vom da semă dacă lipsesce saii nu vr'un cotiledon, 
existenţa *re-unui focar emoragic, etc. ; 

| 9. Circoferenţa. Circonterenţa, placentei se măssră 
la nivelul unde ea se unesce cu membranele. Nu. tot- 
d'auna placenta are o formă circulară. Din acest punct 
de vedere ea îndepărtându-se de la acestă formă comună, 
pote fi: unilobată, multilobată, ovalară, neregulată, etc. 

6. Structura. Vom nota starea structurei placentei 
dacă e sai nu conservată, dacă nu e ramolită, intrată 
în degenerenţă, etc. | 

Vb) Cordonul. Din partea, cordonului vom nota : 
4. Conformaţia lui ezteridră şi anume : Une-ori supra- 

faţa sa e netedă alte orie răsucită în spirală. Lungimea. 
Se ştie că în general are o lungime de 50 ctm. ca şi un 
copil la termen. Volumul care atinge pe cel al degetului 
mic de la mâini. EI pote fi slab sati gras după cum e 
mai mic sati mai mare ca acest deget. Dacă presintă 
saii nu pe suprafața sa vr'o nodositate. Inserția cordo- 
nului pe plancentă sai pe membrane şi care am ară- 
iato mai sus că pote fi de patru feluri, etc. 
| In ceea-ce privesce extremitatea, fetală se va ob- 
serva și nota dacă el a fost tăiat, rupt, legat, starea, 
legăturei şi anume cu ce a, fost legat. In casul că 
acestă extremitate e uscată, şi pentru a vă putea pro- 
nunţa, mai bine asupra suprafeţei extremităţei dacă e 
sati nu tăcată, îl veţi introduce în apă ca să se înmse 
sati să, se macereze, pentru a, vă permite să vă pronun-
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țaţi. Se va, arăta, starea, lui de consistenţă dacă e muole, 

uscat, ramolit, etc. 

In ceea-ce privesce acest. cordon, vom căuta de a. 

examina dacă nu există vre-un nod care pote fi adesea- 

ori causa morţei copilului, de şi Tarnier a arătat că 

nodurile cordonului sunt destul de comune şi cu tote 

acestea aprâpe tot-lVauna copii se nasc vii. 

Se ştie de asemenea că lungimea acestui cordon 

pâte causa, învârtindu-se pe după gât, abdomen sai: 

torace, 0 dificultate în respiraţie şi une-ori chiar mârtea. 

In tâte aceste casuri vom găsi în aceste părți un șanț 

mai mult saii mai puţin adânc. 
2. Conformuţia înteridră. Când secţionăm cordonul 

transversal, se observă că el e acoperit de o membrănă 

amniotică, în interiorul cărei se găsesce gelatina lui 

Wharton.- Prin mijlocul acestei gelatine străbate vasele 

ombelicale şi anume: vena funiculară prin mijloc și cele 

„două artere funiculare în drâpta şi: stânga sa. Acesta 

„însă nu e 0 disposiţie constantă. 
c) Membranele. Se știe că aceste membrane de în- 

veliş începând de pe faţa corespundătâre copilului sunt: 

Amniosul, Corionul şi Caduca. Din aceste 3, Amniosul 

care e membrana cea mai internă a oului presintă cea. 
mai mare importanţă. Ea este ușor de recunoscut MAcros- 

copicesce avend înfăţisarea, unci membrane subțiri şi 
- aprâpe transparentă. O vom examina-o căutând dacă 

se pote locul unde ea a fost ruptă în timpul facerei şi 
cu deosebire mărimea ei, dacă nu care cum-va a înfă- 
şurat împreună cu cele-Talte membrane capul copilu- 
lui, putând a! asfixia. i 

]]. Examenul extern 

Acest examen pâte coprinde ca şi la adult patru 

părți: 1) Semnele morţei; 2) Semnele prin care stabilim 
maturitatea saii vârsta sa; 3) Semnele vre- unei bole 

ore-care şi 4) Semnele de violenţă.
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1. Semnele morţer. Ca şi la adult ne vom basa pe 
aceleaşi semne, în general vom nota existenţa lividită- 
ților, locul şi întinderea, lor, regiditatea apoi gradul de 
putrefacție, dacă e sati nu începută şi prin ce e carac- 
terizată, etc. | - | . 

2. Semnele maturităţer saii ale vârster. Aceste semne 
ar corespunde cu cele de identitate de la adult. Dacă 
la adult avem adesea nevoe de a determina identitatea, 
aci din contra avem nevoe mai mult de a cundsce epoca, 
la care el aparţine și anume de semnele care să ne 
confirme vârsta. Printre aceste semne după ce mai 
întâii am arătat sexul, avem să notăm: Diferite măsuri 
ce privesc corpul întreg, cum de exemplu talia, greuta- 
tea şi apoi măsuri referitâre numai la unele părţi ale 
corpului, cum capu, toraxu, lungimele 6selor, etc. 

Determinarea taliei. Ea se ia, în același mod ca 
şi la adult, având grija de a apăsa puţin cu mâna în 
dreptul genunchilor care sunt puţin flexaţi. Se scie că 
în termen medii talia unui copil născut la termen e 
de 50 ctm. Ea .însă pote varia de la 4012 —5$ ctm., 
aceste însă, sunt .casuri rari. | 

Greutatea. După luarea taliei procedăm la luarea 
greutăţei. Se scie de asemenea, că greutatea unui copil 
la termene de 3000—3500 grame. Cu tote acestea, acâstă 
greutate nu e constantă. S'a, vădut copii cântărind 9 
kilograme (Riembault) ca maxim Şi 1.300 grame (Blot) 
ca minim. Trebue a ne feri să credem greutăţile fan- 
tastice pe care le dă, unii cum de ex. 12, 15 kilograme. 
In general la un copil la termen, găsim mai tot-d'auna 
câte-va gr. mai puţin de cât mai mult. In ori-ce cas 
trebue a, ţine socotelă, în aceste casuri de aiferite tul- - 
burări ale nutriţiunei pe care copilul le-a suferit în tim- 
pul viejei intra-uterine. Ceea-ce-e mai important de 
Ştiut e faptul că copilul în primele dile după nascere . 
scade cu 250—300 grame; iar după msrte, pote de ase- 
menea, din causa evaporărei țesuturilor să mai pârdă 
300—400 grame. lată de ce adesea la un. copil .bine'
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“constituit şi desvoltat și născut la termen ne lipsesce 

mai tot-d'auna o greutate Gre-care ca să complecteze 

pe cea normală. Acest lucru îl vom avea tot-dauna în 
vedere, mai ales când. putrefacţia e deja începută. Pen- 
tru cântărire, ne servim în Institut de balanţa repre- 

sentată în fig. 255. 
Se ştie că diferite circumstanţe favorisâză sati 

opresce crescerea copilului. Duncan a, arătat că: «greu- 
tatea copiilor la termen cresce cu vârsta mamei până 
la, 29 ani şi cu talia până la 44 ani», iar Heckera sta- 
bilit că: «productul unei faceri repetate, întrece în greu- 
tate şi talie pe cele precedente. 

Diferite diametre sai lungimi. După luarea taliei şi a 
oreutăţei, procedăm la măsurarea, diametrului capului, 

trunchiului, a, extremităților şi a cordonului ombelical. 

Diametrele capului sunt în numâr de 3 şi anume: 

occipito-mantonier, occipilo-[rontal şi biparietal. Cel d'in- 
tâiă care se măsdră- de la partea cea mai proeminentă 
a occipitalului şi până la vârful bărbiei are o lungime 
de 13 ctm., al doilea care se mă&scră de la occipital 

până la rădăcina nasului măsoră 11.5—12 ctm; „ȘI în 

fine cel biparietal care represintă cea, mai mare dis- 
tanță de la un temporâl la cel-balt măsdră între S!2— 
10 ctm. 

| Diametrele torazului sunt: 1) bi-acromial=11 ctm.; 
2) lărgimea dintre umeri=12 ctm.; 3) sterno-vertebral= 

9p ctm.; 4) bi-iliac=8 ctm. 
Tâte aceste diametre nu ne sunt tot-dauna nece- 

sare. In casurile obicinuite diametrele numai ale ca- 
pului ne sunt suficiente. Când însă e vorba de a con- 
trola, afirmaţiunile mamei asupra modului cum nasce- 
rea sa, făcut, cum de exemplu, că: a născut forte 
grei, saii din contra forte ușor, în cât găsindu-se 
la privată la scăpat în năuntru, etc, în casurile aces= 
tea, se impune de a recurge mai tot-d'auna şi la cele- 
alte ale trunchiului pentru a le putea verifica cu cele 
ale mamei.
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Lungimea extremităților este: Lungimea femurului= 

S4 mm. sai 87 mm. 7; lungimea humerusului =73 milime- 
tri- şi lungimea piciorului=70 milimetri. 

Lungimea cordonului ombelical. Acest cordon sau se 
găsesce cu totul alipit încă de copil (adică împreună 
şi cu placenta) sai a fost secţionat. Ne vom ocupa aci 
numai de porţiunea care se găsesce încă lipită de ab- 
domenul copilului. Din partea. acestui cordon vom nota 
mai întâiti lungimea, lui care va trebui une-ori a o: 
adăoga la cel-balt rest placentar pentru a avea lungi- 
mea, totală. Se.scic că une-ori cordonul pote ajunge a 
avea lungimea până la un. metru 7$ cim., (casul Neu- 
gebauer) saii din contra cum sunt în casuri de ano- 
malii să lipscscă cu totul şi ombilicul să fie aderent di- 
rect de placentă. 

Vom nota dacă era sat nu legat şi natura legăturei, 
la ce distanţă de la ombelic se găsesce, dacă era sati 
nu strinsă, etc. Apoi vom examina extremitatea lui li- 
beră pentru a ne convinge de a fost tăiat, smuls cu 
violenţă, etc. In ceea ce privesce tăetura pote fi făcută 
cu fOrfeca, cuțitul sati cu 'dinţii şi în acest din urmă cas 
am putea [i induși în erdre. 

După acest examen îl tăem şi căutăm prin aju- 
torul, unui stilet a ne da sema, de vasele sale. Este sciut 
că une-ori în urma, nelegărei cordonului pote surveni 
mortea din causa hemoragiei. Cu tâte acestea ceasurile 
sunt forte rari, de dre-ce odată ce cordonul a fost tăiat, 
arterele ombelicale încetând de a mai bate, se formâză 

- numai de cât un chiag ce le astupă. După 24 ore de 
la, morte chiagurile care astupă arterele pâte ocupa ju- 
mătate din lungimea lor. Cu deosebire atenţiunea, să ne 
fie. îndreptată asupra locului de fixare a, cordonului pe 
abdomen. După nascere cordonul începe a se schimba 
devenind mai shârcit şi de o coldre albăstrue, apoi 
brună, se subțiază în forma unei bande pergamentate 
de 8—20 mm. în lungimea căruia. se văd încă traectul 
arterelor. Aceleași caractere le vedem din partea lui şi
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după morte. Acestă modificare care se accentueză din 
ce în ce cu cât se apropie timpul de a cădea, mai este 
caracterisată şi printr'o inflamație ce înconjoră totă re- 
giunea de pe abdomen de jur împrejurul lui, care îi 
pregătesce căderea. In fine se scie că după 4—5 dile 
de la nascere, el cade. | 

Ezamenul pielei. Acest examen jocă un mare rol. 
Sc scie că pielea unui copil, noii născut e forte fină, de 
o colâre roşie sati roză și acoperită peste tot cu un se- 
bum mai ales în regiunea cutelor ce le formeză pielea. 
cum la gât, subțioră și între vintre. Afară de acesta, 

unele regiuni ca umerii sunt acoperiţi şi cu un păr fin ce 
dispare curând (tulei). Starea curăţeniei pielei şi a acestui 

deposit de sebum și păr ne va da indicaţiuni asupra 
stărei lui higienice și anume dacă i s'a dat dre-care în- 
grijiri sati din contra a fost abandonat. 

Tot starea pielei ne va arăta, prin aspectul ce pre- 
sintă că copilul e macerat. Ast-fel acestă piele ica o co- 
l6re roşie-brună, pe alocurea e rădicată de fiictene pline 
cu.un licid roşietic. Cadavrul: este umflat, mole, asemă- 

nându-se cu o bășică plină pe jumătate cu apă. Epi- 
dermul se ridică cu cea mai mare uşurinţă, mai ales pe 
abdomen şi împrejurul organelor genitale. Acestă, ma- 
cerare fiind la adăpostul aerului nu este. încă asociată 
cu putrefacţia, când însă copilul a fost lăsat în contact cu 
aerul, atunci mai avem de înregistrat pe lângă .mace- 
rare şi fenomenele putrefacţiei. In ori-ce cas colârea, 
roşie uniformă a pielei și flictenele pline cu serositate 
sunt, destule pentru a ne dovedi o macerare. 

Diferite substanţe ce se pot găsi pe suprafaţa pie- 
“lei ca: materiile fecale, băligar, nisip, plante acuatice, 

noroi de prin canale, etc. ne arată de multe ori locul 

„unde copilul a fost aruncat. Când el a fost aruncat în 

N apă, atunci ea ia o coldre verdue, ce se întinde mai pe 
tot corpul, caracteristica, înecaţilor. 

Tot pe suprafaţa pielei vom nota existenţa diferi- 
telor pete ca cele de sânge sati meconium. In fine vom
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observa lungimea părului capului. care se scie că are 
2—3 ctm. precum şi a unghiilor care la un copil năs- 
cut la termen atinge extremităţile degetelor de la pi- 
cior şi întrec pe cele ale degetelor de la mâini. : 

Din partea organelor genitale. Se scie că la termen 
ambii testiculi sunt deja în burse. Șila un sex şi la al- 
tul vom examina comformaţia acestor organe. 

Examenul orificiilor naturale. Acest examen pote a 
ne da, de multe oriindiciuri fârte precise asupra felului 
morțci. Printre aceste orificii vom examina mai întâiiă 
fosele nasale, căutând a observa vr'o scurgere, ca sânge, 
spumă sati vrun corp străin, vom arăta dacă nu e 
nasul turtit, sdrobit, după cum .se întâmplă în sufo- 
care, etc. 

Din partea gurei vom arăta: starea, buzelor, col6- 
rea lor, dacă sunt sai nu: pergamentale ; în cavitatea 
bucală vom. observa existenţa vre-unui corp străin, 
după cum ni sa întâmplat adesea cu ocasia pruncuci- 
derilor, de a găsi căţei de usturoi, tampon de vată, pă- 
ment, etc.; vom arăta dacă se scurge saii nu ceva din 
ea, etc. 

Din partea, orificiului anal vom nota, dacă se scurge 
saii nu ceva, dacă nu este imperforat, etc. 

„In fine, din partea ochilor vom observa, existența 
vre-unor echimose pe conjunctive: ca în ceasurile. de 
asfixie prin strangulare sa sufocare, etc. 

III. Semnele vre-unei bâle locale sau generale. 

Vom examina. cu alenţiune dacă pe suprafaţa 
pielei nu se găsesce semnele vre-unei bâle ca.: erup- 
ţiuni” de pemfigus, sifilis, conjunctivită, variolă, etc. 

IV. Semnele de violenţă. 

Aceste semne are cea mai mare importanţă, în 
casurile de pruncucidere. Aceste violenţe ce pot consta
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în zgâriituri, echimose, răni, şanţuri, etc., vor fi cău- 
tate cu deosebire împrejurul gurei, gâtului şi a capului. 
Sgâriiturile şi echimosele, ce adesea sunt lăsate de 
mâini se pot cunsce forte uşor. Diferitele răni păs- 
treză, de asemenea forma instrumentului cu care aiă 
fost produse. Ast-fel un ac saii un cui introdus prin 
fontanele se pote observa fârte ușor pe aceste mem- 
branc. Int”un cas de pruncucidere, am găsit la autopsie 
în afară de doi căţei de usturoi în fundul faringelui și 

o rană în fontaneaua posteridră de formă perfect pă- 
'trată ce fusese făcută cu un piron cu 4 muchii. 

In ceea-ce privesce șanțurile de pe gât, să se 
bage de semă că adesea avem a face cu cele artificiale 
produse de băerile vre-unui bonet, de gulerul cămășei, 

„de Ilexiunea, gâtului saii de diferite cute ce face pielea, 
gâtului la, copiii graşi. Aceste șanțuri artificiale de 
obicei nu fac complect turul gâtului, ci le găsim. mai 
ales pe faţa anteridră. 

Tot printre aceste semne de violență, vom nota 
diferite răni produse de animale și insecte; ast-fel 

“câinii, şorecii şi diferite insecte pote distruge diferite. 
părţi din supraţa corpului. 

In fine, ca şi la examenul extern'la adult şi aci va 

trebui a face mai multe secţiuni longitudinale în lungul 
diferitelor părţi ale corpului pentru descoperirea unor 

“semne de violenţă profunde. In ori-ce cas nu se va 
uita nici-odată de a, se face aceste secțiuni cu deose- 

bire pe obraz, împrejurul gurei şi a gătului, locurile de 
predilecție ale diferilelor echimose, produse cu mâinile 
în casurile de sufocări, strangulări, etc., și care nu aiă 

avut încă timpul ca să apară la suprafaţă. Aceste sec- 
țiuni vor fi profunde, paralele şi cât se pote de dese, 
pentru a nu ne scăpa vre-una, neobservată.



III. Examenul intern 

1. Capul şi cavitatea cranienă. Pielea, capului se sec- 
țion6ză întocmai ca la adult. Deschiderea craniului 
la noi născut, se face urmând metoda lui Griesinger, 
anume de a secţiona craniul de o dată cu creerul, după 
cum am arătat la adult. In casul acesta însă, ne vom 
servi de ferestreul cel mic representat în fig. 6, pag. 675, 
al cărui dos, care ţine fixat lama, se pote ridica în 
sus din momentul ce fer&străul a pătruns în cranii. 
Procedeul de a deschide craniul urmând liniile sutu- 
rilor e cât se' pote de. defectuos, expunend la mari 
erori pe începători. Deschiderea, craniului după acest 
procedei se face în modul următor: se tac cu bistu- 
riul suturile membrandse şi anume sagitala, lamdoida, 
fronto parietală, etc., și apoi cu mâinile căutăm de a, 
îndepărta cele două parietale resfrângendu-le în afară 
peste lama solzosă a temporalilor. După aceea cu o pe- 
reche de forteci secţionăm în linie dreptă, şi paralel cu 
baza, craniului urmând cele-lalte suturi inferiâre ale 
parietalelor precum și cele două 6se frontale. d'asupra 
orbitelor şi occipitalul d'asupra, potuberanţei externe. . 

După cum vedem, technica acesta, pe lângă că e 
- mult mai grea, dar afară de acesta, în timpul resfrân- 
gerei 6selor în afară, precum și în timpul secţionărei 
cu forfecele se pote produce de multe ori fracturi noui. 
De aceea, procedeul de mai sus e mult mai recoman- 
dat. El este mult mai expeditiv, şi afară de acesta 
creerul unui copil noi născut, din causa moliciunei lui, 
mai curend îl vom examina, secţionându-l o dată cu 
craniul de cât al scâte separat. Părţile superidre ale 
emisferelor cerebrale menţionate, fiind scâse de o dată 
cu calota, care le acoperă, vor fi mult mai bine exa-. 
minate din punctul de vedere al vre-unui extravasat, 
răni, etc. | | 

Cu ocasia, secţionărei pielei capului vom nota pre- 
senţa diferitelor bose serosanguine, arătându-le locul -
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mărimea, proecminenţa, consistenţa, ete. Presenţa acestor 
hose servă, adesea, de a cunâsce felul presentaţiunei. 
In general, ele arată o facere lungă şi grea, afară de 
casurile unde pot lua nascere şi prin cădere. 

Vom mai.nota din partea pielei capului, dacă are 
sati nu vr'o echimosă, rană, arătând mărimea, forma, 
profunzimea şi sediul lor, dacă pielea a fost sati nu 
deslipită de pe os, dacă ce sati nu edemaţiată. 

Apoi vom observa fontanelele şi în special cea 
anteridră şi posteridră, notând dacă există sati nu, 

starea, membranelor, mărimea lor, ete. Une-ori putem 

constata presenţa unor fontanele anormale cum e medio- - 
frontala în dreptul glabelei, etc. 

Din partea oselor vom nota: conformaţia, inte- 

gritatea lor sati presența fracturilor ce se întâlnesc 
atât de des în pruncucidere. Aceste fracturi pot fi 
făcute chiar în timpul facerei prin aplicare de forceps. 
-De multe-ori vom fi nevoiţi de a determina felul in- 
strumentului întrebuințat. Când capul a fost apucat 
între două puteri ce la strivit, atunci fracturile -sunt 
simetrice: pe ambele laturi ale capului şi cuminutive. 
Când a, fost numai lovit: cu capul de vrun zid, frac- 
tura e mică de acea, parte, iar pielea în dreptul ci e 
zdrobită ; iar când capul.a, fost nevoit a trece printr'un 
orificii - strimt, craniul plesnesce de obiceiii către bo- 
sele parietale saii către extremităţile axei fronto-occi- * 
pitale. In general vom fi atenţi în ceea-ce privesce 
constatarea, fracturilor ce se produc cu ocasia unci 
faceri repedi, pentru că mai tâte femeile acuzate de 
pruncucidere, prin fractura craniului, pretind mai tot- 
dauna că facerea sa făcut forte repede și că copilul 
cădend cu capul de pământ şi-a fracturat 6sele. 

Din partea 6selor craniului şi în special din par- 
tea parietalelor vom observa une-ori nisce depresiuni 
pronunțate, datorite. unor stări patologice cum sifilis 
ereditar. Aceste depresiuni intereseză tabla, internă și 
câte-odată sunt așa de pronunțate în cât tabla externă
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e redusă la o fâe subţire. Une-ori aceste lesiuni sunt datorite şi unei lipse de osificare. | 
In fine, tot la cap, mai avem de notat presenţu unor hemoragii meninge ce sunt fârte frequente la. nouii născuţi 1). 
Din partea creerului vom nota: consistenţa, starea circonvoluţiunilor şi a ambelor Substanțe, precum şi diferite hemoragii, etc. 
După scoterea crecrului vom .proceda la facerea, docimazici otice, în casul când voim a şti dacă copilul a respirat sai nu. Acestă docimazie otică mai portă, și numele de docimazia lui Wreden şi Wendt, autori cari ati .semnalato pentru prima dră. | La nouii născuţi cavitatea, urechei medii, precum Și trompa lui Eustache sunt pline cu un dop mucos. Acest dop se compune din stratul subepitelial ce aco- peră pereţii acestor regiuni precum şi a, celulelor ma- stoidiene. Adesea-ori în momentul nascerei când co- pilul începe. a respira bine, acest dop dispare și. este înlocuit cu aer sati în unele casuri cu licid amniolic, materii fecale, după mediul în care copilul sa găsit. EI dispare cu totul după 24 ore de la nascere şi în parte numai după ce a, trecut. 42 ore, atât la copiii PN 

| 
5) Dr. Richardisre. Studii medico-legal asupra: hemoragiilor meninge la nouii născuţi. («La Medicine moderne»), 23 Oct. 189. 

Cu acâstă ocasie reproducem conclusiunile D-lui Richardiore asupra acestor hemoragii pe care le credem forte interesante: 1. Hemoragiile meningee, e una din cauzele cele mai frequente ale morţilor nouilor născuţi ; 
2. Ele se formăză în momentul nascerei ; 
3. Ele diferă de cele ale adulţilor prin absenţa inflamaţiunei arahnoidei și a, durei-mater; 
4. Ele sunt în două din tref casuri însoţite de echimose sub- pleurale ; 

5. Mortea se produce de cele mai multe ori fârte repede ; 6. Causa acestor hemoragii e traumatismul din timpul face- „Tei şi în specia! traumatismul capului fetal în momentul trecerei sale prin strimtorilo os6se ale bazinului. 
74760 e 55
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cari sunt născuţi înainte de termen cât și la cei la 

termen. 
Dispariţiunea. acestui dop se face în virtutea, res- 

piraţiunei şi a diglutiţiunci. Din experienţe sa dovedit 

că, acest dop mucos chiar la copiii viguroşi cari au 

respirat complect el nu dispare tot-Vauna şi prin ur- 

mare cu atât mai mare cuvânt, îl vom îgăsi la cei 

născuţi înainte de termen si cari nu ai respirat de 

cât incomplect. Câte-odată el pote dispare chiar îna- 

inte de nascere şi este înlocuit cu un licid. Prin urmare 

presenţa acestui dop mucos, are o mai puţină impor- 

tanță de cât absenţa lui. Vom ţine însă socotelă că, 

adesea din causa, putrefacţici el pote să se lichifieze şi 

să dispară. 
Pentru a face acestă docimasie  otică, procedăm 

ast-fel: după ce ercerul şi dura-mater a fost ridicată de 

pe baza craniului, se face cu ajutorul ferestreului două 

incisiuni paralele şi verticale pe ea, una, care să trecă, 

înapoia ambelor apofise mastoide şi cea-laltă prin 

mijlocul arcadelor zigomatice sai puţin mai înapoi. 

Apoi prin ajutorul bisturiului căutăm de a scâte acestă 

porțiune separând'o de părţile moi. După aceea, intro- 

ducem bucata os6să în apă şi găurim timpanul pentru 

a observa dacă ese.saii nu vro bulă de acer; în 

fine, secţionăm cu fârfeca saii cu cuțitul lama OSOSĂ 

de dasupra, casei timpanului şi ne dăm sema de 

conţinutul ei. Voind a cunosce natura acestui con- 

ţinut, putem face în urmă un examen MiCroscopic, 

mai ales când bănuim existenţa materiilor fecale, me- 

conium, introduse în urma unor morţi violente. In ceea, 

ce privesce col6na vertrebrală, ea se deschide în acelaşi 

mod ca la adult. 
2. Gâtul, toracele şi cavitatea toracică. Deschiderea 

cavităţei toracice se face în acelaş mod ca şi la adult 

în urma. unei incisii care are de scop ridicarea de o 

_dată a, plastronului toraco-abdominal. Având însă în 

„vedere importanţa pe care o are vasele ombilicale la
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nouii născuţi și cari trebuesc examinate cu atenţiune, 
vase cari prin secţiunea, de mai sus sunt tăete, credem 
mai nemerit de a adopta secţiunea mediană cu dre- 
care modificare şi anume: după ce sa făcut o incisie 
mediană care plecă de la vârful bărbiei până în afară, 
de simfisa pubienă, trecând prin stânga ombilicului, 
mai facem încă una care plecând din dreptul apen- 
dicelui xifoid, să trecă prin drepta ombilicului şi să 
se termine iarăși în afară de simfisa pubienă în partea, 
dreptă. Cu alte cuvinte, acestă incisiune are forma unui 
Y întors. 

1. Prin ajutorul acestor incisiuni se deschide cavi- 
tatea abdominală, formându-se un lambot triunghiular 
de piele coprins între cele două ramuri inferidre a 
igrecului. Acest lamboi, înainte de a-l secţiona de la 
extremitatea lui inferidră, îl ridicăm în sus şi studiăm - 
vasele ombilicale ce se găsesc întinse pe faţa lui internă. 
Ne vom da mai întâiă sema de vena ombilicală care por- 
nind din dreptul ombilicului urmând traectul ligamen- 
tului superior al ficatului, se duce către hilul săă. O 
dată, traectul acestei vene găsit, îl deschidem de la 
ombilic către ficat până la vena porta. După ce vena 
ombilicală a fost examinată, o tăem dela, capătul ei 
superior în urma cărei lamboul-de piele pâte fi acum 
lăsat în jos peste simfisă. | 

După aceea, examinăm cele două artere ombilicale 
care din dreptul ombilicului se îndrepteză, în jos către 
arterele hipogastrice. Intre aceste două artere se mai 
găsesce coprinsă băşica, urinară, împreună cu ligamentul 
ei median saii uraca. Deschiderea acestor” două artere 
se face de asemenea în lungul lor, începând de la 
ombilic până la, arterele hipogastrice. Trebue a şti că, 
aceste două artere începe a se îngusta după 8—10 ore 
de la nascere; iar obliterarea lor complectă se face 
după 5—6 glile. In ceea-ce privesce vena ombilicală, ea, 
se închide mai târdii şi nu de o dată în tâtă lungi- 
mea, ei.
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: După acest examen şi ; înainte de deschiderea cavi- 

tăței toracice, examinăm diafragmul la ce înălţime se gă- 

sesce în raport cu costele. Apoi întoreendu-ne la gură 

şi gât ne vom da semă de organele din aceste regiuni. 

Pentru acesta, se face o incisie mediană pe gât care să 

pornâscă de pe mijlocul buzei inferidre până în drep- 

tul furculiţei sternale. Secţiunea buzei se face de odată 

cu a maxilarului inferior, trecând. prin. dreptul simfisei 

lui. Apoi din dreptul fie-cărei comisuri a gurei până 

în dreptul fie-cărei urechi, tragem în afară încă, câte o. 

incisie pe obraz și în urmă deschidend cele două. ra- 

muri ale maxilarului inferior, punem în evidenţă cavi- 

tatea, bucală şi faringiană. Vom proceda apoi la exa- 

menul lor cu cel al mucâsei dacă există vre-o echimoză, 

rană sai corpi străini pe ele, precum de asemenea, și 

limba dacă e sati nu cchimozată, dacă are vre-o rană, 

“starea, friului ei, care după cum am mai vorbit, pote 

fi un obstacol la sugereu copilului (anchiloglosă), etc. 

In urma acestui examen, căutăm prin disecție de 

a scâte una din ramurile maxilarului inferior, pentru 

a ne convinge dacă cele patru alveole dentare există, 

şi sunt bine separate între ele. Pentru acesta se taecu 

- “fârfeca, sati mai bine cu cuțitul marginea gingivală a 

maxilarului şi în urmă, cu vârful cuţitului, căutăm de 

a scote dinţii ce se găsesc în ele. Cu modul acesta vom 

putea examina dacă. cele patru alveole sunt sai nu 

separate între ele. 
Disecând după aceea organele gâtului şi dându-ne 

în acelaş timp semă de existenţa vre-unor. semne de 

violenţă, ca: extravasate de sânge, rupturi musculare 

saii a, vaselor, etc., vom aplica o legătură strânsă pe 

trachee, dedesubtul laringelui. 

Scâterea organelor gâtului se face impreună cu 

cele toracice după ce a fost aplicată o legătură și la 

esofag. 
După ce timusul, plămânii şi inima au fost scose 

împreună, îi examinăm mai întâiii pe suprafaţa lor ex-
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ternă. Avendu-se în vedere casurile de murţi subite la 
care hipertrofia timusului pote da loc, vom examina 
cu atenţiune acest organ, din punctul de vedere al volu- 
mului săi. (Vedi tabloul de greutăţi, pag. 669). In stare 
normală acest organ are v culdre albici6să, palidă și 
compus din doui lobi cari și ei la rândul lor se subdi- 
vid în lobuli. El e constituit din aceleaşi celule ca şi 
ganglionii limfatici și splina. Avendu-se în vedere, după, 
cum am spus mai sus, casurile de morţi subite la care 
pote da nascere, precum și relaţiunile funcţionale și fi- - 
siologice ce există între acest organ şi cele-lalte ale 
economiei, vom căuta de a ne da, semă de presenţa 
diferitelor lesiuni al căror sediti pote fi. Ast-fel vom 
nota absenţa congenitală, atrofia sat hipertrofia, pre- 
senţa sifilisului, tuberculoza, mărirea sa, de volum în 
casul unor boli infecţi6se şi toxice. Medicul legist, qlice 
D-l Peppino Targhetta în tesa, sa!) pâte trage, din sta- 
rea timusului la copii şi în special la cei de ţiţă, con- 
clusiunile următâre: 

| a) Dacă timusul e atrofiat el trebue să conchidă 
„că copilul a murit pentru că a fost hrănit insuficient 

saii cu o alimentaţiune ce nu-i convenea, afară, dacă 
nu era hidrocefalie sai atrepsic. 

5) Dacă timusul e hipertrofiat, medicul trebue a. 
incrimina, timusul de a fi causat mortea. 

Acestă, morte subită este datorită unui fenomen 
de inhibiţiune, al cărui punct de plecare trebue să fie 
nervii sensitivi ai traheei. Mărirea, bruscă a timusului 
deja hipertrofiat, este causa care produce impresiunea, 
necesară, producţiunei reflexului inhibitor. 

După examenul timusului începem cu cel al plă- 
mânilor. Notăm volumul care e sciut că la copiii cari 
nu aii respirat, nu umple complect cavitățile pleurale, 
apoi dacă, acopere saii nu inima. Acest examen trebue - 
făcut fără a-i atinge cu degetele și mai înainte de a-i 

  

') «Etude sur la, Thymus, au point de veu de la Mâdicine Legale».
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scole afară; odată scoși, îi vom examina întocmai ca 

şi pe cei ai adultului, notând culbrea, volumul, echi- 

mosele sub-pleurale, plăci de emfisem, putrefacţia, etc. 
Facem după aceea examenul inimei pe loc, ară- 

tând mărimea, ci, presenţa. echimoselor şi a conţinutului 

cavităţilor ei. După secţionarea ei de la bază, vom exa- 

mina, dacă gaura lui Botal, ce se găsesce pe peretele in-. 
terauricular e sati nu complect astupată. De şi so dice că 

acestă gaură în momentul nascerei sati puţin mai târ- 
iti trebue a [i complect închisă, cu tote acestea, ea stă 
deschisă (incomplect) încă aprâpe o lună după nascere. 
Examenul acestei găuri se va , face privind'o prin auri- 

“culul stâng. . 

Docimazia pulmonară hidrostatică. Inţelegen prin d 

cimazia hidrostatică a plămânului, operațiunea prin care 

căutăm a afla greutatea specifică a plămânului în raport 

cu a apei. Prin ea ne dăm semă dacă un copil a res- 
pirat sati nu, după cum plămânul plutesce sai nu. 
Pentru a face acestă operaţiune, procedăm ast-fel: 

După ce sa scos organele gâtului (limba, traheea, 
esofagul) împreună cu cele din cavitatea toracică, aşe- 
dându-se câte o legătură la basa gâtului spre a închide 
traheeca şi una la esofag, tăem cu cuțitul organele gă- 
tului de d'asupra legăturii. (Examenul limbei, faringe- 

lui, laringelui, traheei şi al esofagului, înlăturate prin 

secțiune, se pote face mai înainte saii după docimazie). 
După aceea apucăm organele torac:ce (plămânii, inima 
și timusul) din dreptul legăturii şi le dăm drumul în- 
trun vas plin cu apă rece, la temparatură ordinară și 
destul de mare pentru ca organele să nu atingă pere- 
ţii lui laterali. 

Odată aruncaţi în apă, trei lucruri.se pot în- 
tâmpla: 

1) Sai să plutescă cu lâte la suprafaţa apei; 2) sau 
să stea sub suprafaţa ei, adecă între două ape, și al 3) 
să se ducă la fund. | 

In primul cas e natural ca “plămânul; pentru a
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putea ţine de odată, la, suprafaţa apei, inima și timusul, 
trebue să, conţină o mare cantitate de aer. In al doilea, 
Şi al treilea, cas cantitatea de aer ce o conţine plămâă- 
nul e mult mai mică sati pâte să nu conţie de loc. 

Pentru a ne convinge că aerul a pătruns în tâte 
părţile plămânului, după cum trebue să se întâmple 
atunci când respiraţia sa stabilit pe deplin, nu avem 
de cât de a separa fie-care plămân de inimă Şi timus 
Și Je a-i arunca, din noii în apă. Cu acestă ocasie ne 
“vom da semă din noii de cantitatea de aer ce o con- 
țin,. după modul de plutire. După cum în unele casuri 
de respiraţie incomplectă, nu toți lobii plămânului şi 
pote nici unii lobuli să nu fie plini de aer, vom căuta, 

“de a face acestă probă docimazică cu fie-care lob 
separat, și chiar cu lobulii cari ni se pare că nu 
conţin aer. 

E mai ușor dea ne convinge că copilul a respi- 
rat saii nu, când porţiuni de plămân plutesc complect 
saii se duc la fund, de cât în casul când stati între 

- două ape sai plutesc incomplect. 
Cum în unele bucăţi de plămâni ce se duc în fun- 

dul apei pot exista regiuni mici pline cu aer, în urma 
respiraţiunei incomplecte sati vice-versa, într'o bucată 
de plămân ce plutesce complect să fie regiuni neaerate, 
se recomandă de a tăia cu fârfecele din aceste bucăţi 
porţiuni cât se pote de mici. Cu chipul. acesta, după 
cum părticelele se vor duce la fund sai vor pluti, vom 
deduce în consecinţă, . i 

E bine ca tot-dauna acâstă probă a docimaziet 
să fie complectată şi prin următrea operaţiune anume: | 

“se ia bucăţi de plămân (de 2—3 ctm.) şi se string între 
degete sub suprafaţa apei; dacă respiraţia nu a avut loc, 
adică, dacă, aerul nu a, pătruns în plămân, atunci ori- 
cât am stringe saii am strivi bucăţile de plămân, nu 
ese la, suprafaţa apei nici o bulă de aer sati dacă se 
întâmplă să iasă câte-va, apoi ele sunt isolate şi de 
mărime mai mari ca, o gămălie de ac. Aceste bule pro-
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vin: de pe canalele bronchice unde aerul a pătruns cu 

ocasia când am secţionat plămânii sai bucăţi din ei. 

Din contra, dacă respiralia a avut loc, atunci în urma 

strîngerei fragmentelor pulmonare sub apă, se formeză 

la suprafaţa ei un mare număr de bule forte mici, 

aprâpe una de alta, constituind o spumă forte fină. 

Aceste vesicule corespunde cu alveolele pulmonare. 
Prin urmare, din proba docimaziei am putea trage 

următârele conclusiuni: Dacă plămânul plutesce, copi- 

lul a respirat. Dacă un sinyur plămân, un lob săi nu- 

mai porțiuni plulesc,.alunci el a. respirat incomplect și 

în fine, dacă plămânul se duce la fund, copilul nu a 

respirat. De aci sar. crede că lucrurile ar merge forte 

hine şi că docimazia ar constitui o forte bună probă 
asupra respiraţiunei noului născut. 

Cu tâte acestea o mulţime de împrejurări ce vin 

să complice acestă probă a docimaziei, fac ca conclu- 

siunile de mai sus să-şi piardă une-ori din valore, si 

“prin urmare de a face Gre-cari restricțiuni. Vom trece 

aci în revistă aceste cause pentru a le avea tot-deauna, 

îni vedere cu ocasia facerei unei docimazii pulmonare. 

Aceste cause le putem împărţi în două grupe: 1) cele 

cari fac ca plămânii să plutescă şi 2) cele cari fac a 

se duce la fund. 

]. Causele cari fac ca plămânul să plutescă 

a) Putretacţia. Se scie că plămânul unui copil care 

nu a respirat are o suprafaţă netedă, compactă, de un 

roşu brun, ce aduce cu a ficatului. Pe acestă suprafaţă 
se v&d lobuli pulmonari neacraţi și bine separați între 

ci de țesutul conjunctiv intralobular. Plămânii cari ai 

respirat, din contra, aii o culbre rosă-palidă, marginele - 

lobulare sunt de asemenea circonscrise de nisce linii 

ce-i fac a, se distinge între ci, însă, spaţiurile închise de 

aceste linii sunt pline cu bule de aer fârte fine; care
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sunt mai bine v&dute cu o lupă. Acesta fiind aspectul 
unui plămân care nu a respirat, și a unuia carea res- 
pirat, se înțelege de la sine că e uşor de a-i diterenţia 
atât cât acest examen e făcut puţin timp de la mârte. 
Cum însă mai tot-deauna în casurile de pruncucidere 
avem a face cu cadavre ce ai intrat deja în putre- 
facţie, atunci chestiunea devine una din cele mai grele. 

Dintre tâte causele cari inlluenţâză proba doci- 
_maziei, putrefacţia e cea mai seri6să, putendu-ne ade- 
„sea face să greşim. Acestă putrefacție care umple plă- 
mânul cu gaze, e une-ori uşor de a o distinge de 
aspectul unui plămân care a respirat. Ea este caracte- 
rizată priri formarea, la suprafaţa plămânului şi mai 
ales printre spațiurile interlobulare a unor vesicule ce 
ating mărimi mai mari ca a, gămăliilor de ace, câte 
odată ajung şi la aceca, a unor bâbe de mazăre, pole 
şi mai mari. Afară de acesta aceste bule nu sunt uni- 
forme, ele variază ca mărime forte mult, formând nisce 
grupe mai mult sai mai puţin întinse. Chiar macros- 
copicesce aceste vesicule de gaze se disting de cele fine 
și uniforme ale unui plămân normal. Pe lângă acesta, 
plămânii iai o culdre roșie murdară, pierdându- -Şi acea, 

„cul6re roşu-palidă care o are în stare normală. E sciut. 
că atunci când plămânul a, respirat el intră, mai repede 
în putrefacție, de asemenea, putrefacţia, plămânului stă 
în strinsă legătură cu cea a exteriorului cadavrului. 
Când ea nu sa declarat la exterior, plămânii se con- 
servă încă, bine. 

Aspectul acesta ce-l ia plămânii în putrefacție nu 
se mărginesce numai'la exteriorul lui, ci şi interiorul 
parenchimului săi e năvălit de o potrivă. Ast-fel fă- 
când o secţiune în plămân, vedem numai de cât că se 
scurge din vasele sale un sânge spumos iar parenchi- 
mul e infiltrat de o mulţime “de bule gazose. Graţie 
acestei infiltrări, plămânii aruncaţi în apă plutesc com- 
pleci. Pentru a ne“da acum semă dacă într'adevăr un 
ast-fel de plămân plutesce din causa putrefacţiei sati a
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respirației, procedăm în modul următor: 1) Căutăm de 
a înlătura parte din bulele de aer ce se găsesc la su- 
prafaţa plămânului înţepându-le (bine-înţeles pe cele 
mai mari) și după acesta îl lăsăm să cadă în apă. Dacă, 
se duce la fund, atunci e o probă că el nu a respirat;. 

2) Luăm o bucată din plămân şi o stâreem sub supra-. 

faţa. apei; dacă bulele ce se formeză d'asupra apei sunt 
mai mari ca gămălia de ac și de diferite mărimi, iar 

în urmă, după ce am încetat de a mai strânge bucata . 
de plămân sa dus la fundul ei, am putea “dice iarăși 

că el nu a respirat. | 
Dacă acum din contra se întâmplă ca în urma 

distrugerei bulelor de aer, plămânul să plutescă, dacă 
după ce am strâns sub apă o bucată de plămân şi sa 
format Wasupra ei o spumă fârte fină, iar bucata plu- 

tesce încă, atunci putem dice că plămânul a respirat. 
Un alt caracter pe care am putea să ne bazăm 

de a distinge un plămân intrat în putrefacție de un 
altul care a respirat e indicat de Bouchut numit şi do- 
cimazia optică. 

Dacă examinăm suprafaţa, unui plămân care nu 
a, respirat, cu ajutorul unei lupe observăm că țesutul 
săi e dens, compact, de o coldre uniformă şi fără nici 

o bulă de gaz. Dacă, din contra, acest plămân e intrat 

în putrefacție, atunci se observă o mulţime de bule, 

de diferite mărimi, neegale, ce sunt aşezate în grămedi 
şi mai ales pe lângă spaţiurile interlobulare ; acestă ine- 

galitate e datorită ruperilor pereţilor alveolari prea 

mari, din causa, destinderii lor. Aceste caractere fac ca 

suprafaţa unui plămân ce a respirat, să se deosibescă 
de aceea a unuia care nu a, respirat sau care a intrat 

în putrefacție. Când observăm cu lupa un ast-fel de 
plămân, țesutul săi e lucitor, cu un aspect sponcios, 
iar alveolele sunt pline cu grămedi de vesicule forte 
apropiate unele de altele, mici şi strălucitore. 

Tâte aceste probe de mai sus se fac şi ne pot da, 
resultate satisfăcătâre, atunci când putrefacţia, e la înce-
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putul ci, când nu e prea, înaintată. Când însă plămânii 
sunt excesiv plini cu bule de gaze și aspectul lor e cu 
totul modificat, atunci ne vom feri de a trage conclu- 
siuni positive. 

0) Insuflaţia. Acestă, causă se întâlnesce” mai rar 
de 6re-ce insuflarea, sati respiraţiunea artificială se face 
cu scopul de a redescepta copilul saii de a-l face să 
respire mai curând, şi prin urmare, nu ar avea ce 
căuta în casurile de pruncucidere, unde facerea e clan- 
destină. Cu tote acestea, admiţend că aceste mijloce ati 
fost aplicate la vr'un copil noii născul, se pote ca în 
urma lor plămânii să se umple cu aer şi prin urmare 
proba docimazică să ne dovedâscă că prin plutirea lor 
aii respirat. De aci urmeză că trebue mai mult sati 
mai puţin a cunâsce caracterele distinctive ale unui 
plămân insuflat. In urma, insuflaţiei, aerul nu pătrunde 
de o potrivă în tâte părţile, din care causă unii din lo- 
buli sunt aeraţi, iar alţii încă își păstreză starea, lor 
fetală, adică sunt atelectaziaţi. Ceva mai mult, aerul in- 
suflat intrând cu o putere mai mult sai maj puțin mare, 
rupe din alveolele pulmonare, dând nascore chiar la plăci 
de emfisem interstiţial sati alveolar. | 

Un alt caracter e tras din cantitatea de sânge pe 
care el o conţine. Cum circulaţia începe de o dată cu 
respirația de a, se restabili, e natural că plămânul în 
momentul insuflărei nefiind încă plin cu sânge, să-i dea, 
un aspect ca acela al unei anemii profunde. In casul.. 
însă când copilul a murit în timpul facerei, atunci în- 
tâmplându-se ca plămânii să fie forte zongestionaţi, 

„col6rea lor. pote fi de un roş mai închis. 
Odată, cu acestă insuflare care se face, după cum 

se ştie, fie cu o sondă, fie cu gura, nu se pote ca aerul 
să nu pătrundă și în stomac şi în intestine, în care cas 
aceste două organe pot fi distinse de el. 

c) Congelarea. Când plămânii sunt îngheţaţi, ci pot 
pluti d'asupra apei, de şi nu sunt plini cu aer saii cu 
gaze. Pentru a înlătura acestă causă de erâre, nu avem
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de cât a, lăsa plămânii să se desgheţe în apă şi apoi a 

ne convinge de resultatul docimaziei; iar pentru a ne 

convinge că conţin Saii nu aer, nu avem de cât a-i 

comprima sub apă. 

II. Causele cari fac ca plămânul ce a respirat 

să nu plutescă. 

a) Conservarea în alcool. Plămânii cari ai stat în 

alcool pot să nu plutâscă de și ai respirat. De aceea 

e bine dea, nu întrebuința nici-odată alcoolul ca mijloc 

de conservare al lor. 
| V) Fierberea. Când plămânii ai stat în apă fiartă 

sati ati fost expuşi la flacăra unei lămpi, ei, de şi ai 

respirat, pot să cadă la fundul apei. 
- €) Lesiunt patologice. Diferite regiuni ale plamânului . 

devenind sediul vre-unei hemoragii, pot să-i facă anu 

pluti. In casul acesta de sigur că nu putem admite că 

ei naii respirat, de 6re-ce aerul a putut fi gonit dinal- 

veole de sânge. Tot asemenea în casurile congenitale de 

pneumonia albă a nouilor născuţi plămânii nu plutesc. 
Din tote acestea, dice Budin, am putea conchide 

că: De și docimasia hidrostatică când dă resultate positite, 
probăză într'adevăr că respirația a avut loc; cu tăte acestea 

în unele casuri ea pite deveni insuficientă pentru a permite 

de a recunosce că un copil a respirat. 

In resumat, pentru a face docimazia pulmonară, 

după ce am scos plămânii cu inima și cu timusul, 
procedăm ast-fel: - " 

1. Examinăm cu ochii și cu lupa suprafaţa lor 
externă, (docimazia optică a lui Bouchut); 

2. Introducem plămânii împreună cu inima și cu 
timusul în apă; 

3. Introducem fie-care plămân separat; 
4. Apoi fie-care lob în parte; 
5. Diferite bucăţi separate;
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6. Storcem bucăţi din plămân sub apă. 
In cât privesce docimaziile prin: metbdele lui Plou- 

cquet (1736), Daniel (1780), Bernt (1821), Mocquară (1873), 
nu ne vom mai ocupa de ele, de Gre-ce, de la data 
propunerilor lor şi până adi ne putend încă căpăta 
sancţiunea, unor metâde eficace şi părăsite în acelaş 
timp de mai toţi autorii, ele nu mai ai aqi de câto 
val6re istorică. . 

Inainte de a separă plămânii unul de altul, des- 
chidem traheea şi bronșii, pentru a ne da semă de 
conţinutul lor şi de starea mucâsei. 

3. Abdomenul şi cavitatea abdominală. Din partea 
organelor acestei cavităţi nu ne vom ocupa de cât de 
stomac, intestine şi rinichi, de 6re-ce restul nu diferă 
de autopsia adultului. 

Stomacul. Examenul stomacului la noul născut de- 
vine important din punctul de vedere al docimaziei sale. 

Acestă docimazie se bazeză pe faptul că stomacul 
ca şi intestinele înainte de nascere sunt lipsite de aer 
ca şi plămânii şi că prin urmare numai atunci când 
respiraţia sa stabilit el pâte pătrunde în aceste orgne. 
Breslau, care a propus pentru prima, Gră acestă doci- 
mazie ce îi pârtă și numele, crede că ea are aceeaşi 
importanţă ca și cea pulmonară. | 

Acestă. docimazie se face în modul următor: mai 
inainte de a, scâte stomacul, se pune două legături, una 
deasupra orificiului cardiac şi alta la, pilor. După ce 
lam scos și !am examinat pe cele două feţe ale sale 
din tote punctele de vedere ce ar putea să ne” intere- 
seze, îl introducem într'un vas plin cu apă, lăsându-l 
liber. Cu acestă ocasie observăm dacă plutesce sati nu, 
şi anume cari sunt părţile cari plutesc. Il apăsăm după 
aceea cu mâna stângă în fundul apei și cu ajutorul 
unui trocar sai cu fârfecile se face 0 mică butonieră, 

- în dreptul părţilor care caută să plutescă. Eşirea unor 
bule la suprafața apei în aceste momente e o probă 
că el conţinea aer. In ori-ce cas, când putrefacţia e
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începută, se pote ca aceste gaze să fie datorite ei şi 
prin urmare să constitue o causă de erore. Tot ast-fel 
şi în casurile de insuflare după cum am arătat mai 

sus, când am vorbit de plămân, pote ca aerul să pă- 

trundă, în stomac și chiar în intestine. 
Docimazia stomacului este în ori-ce casun mijloc 

bun de a înlocui sati a complecta pe cea a plămânului. 

După terminarea, acestei docimazii, căutăm a des- 

chide stomacul și a examina conținutul să&ii. Acest exa- 

men are o mare importanţă la nouii-născuţi. El ne 

pote permite de a recunâsce: 1) după aerul ce el con- 

ține, dacă copilul a respirat sati nu şi 2) după substan- 

țele ce le conţine, dacă i sa dat saii nu vre-o îngrijire 

și câte-odată şi causele morţei. Tot în stomac, referitor 

Ja conţinut vom nota, presenţa, mucusului, dacă el este 

sati nu amestecat cu bule de gaz mai mult sai mai 

puţin fine și numerâse, sai dacă există sai nu vre-un 

corp străin, după cum se întâmplă când a fost arun- 

cat întrun medii pulverulent sati licid, etc. 

Intestinele. Ele sunt scose după ce saii aplicat de 

la început două legături la pilor şi rect. După aceea, 

vom face asupra lor același examen identic ca la sto- 

mac. Introducându-le în apă, vom vedea dacă regiunea 

pilorică plutesce şi apoi îi vom face o butonieră pentru 

a ne convinge de existența aerului. In timpul secţionă- 

rei lor de mesentere precum şi la prima, inspecţie ce 

am făcuto pe loc organelor abdominale, ne vom con- 

vinge de existenţa vre-unor invaginaţiuni ale intesli- 

nului subțire, invaginaţiuni ce adesea sunt produse - în 

timpul agoniei, şi cari nu trebuesc luate drept causă 

de mârte, de ore-ce ele sunt cu totul lipsite de vre-o 

inflamație. 

In museul Institutului nostru posedăm un intestin 

subţire al unui copil ce are pe el 6invaginaji: din cari 

unele lungi de 4—5 ctm. 
In fine vom mai nota din partea lor conţinutul și
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„cu deosebire cel al intestinului gros şi din punctul de 
vedere al meconiului, ete. . 

Rinichil. Aceste organe se disting mai întâi de ale 
adultului prin forma 'lui lobulară. Afară de acesta în 
primele săptămâni după nascere găsim în ei nisce in- 
farete urice ce se formâză totdeauna, afară de rari ca- 
suri, mai înainte ca, copilul să fi respirat. Aceste in- 
farcte observate de Prof. Virchow, şi cari se găsesc în tubii 
lui Bellini, se presintă sub forma, unor strii fine gal- 
bene strălucitoare, aședate mai ales în papilele rinichiu- 
lui, având aspectul unui evantaliă. Ele sunt analoge cu 
„masele calcare depuse în papilele adultului de care se 
deosibesce mai ales prin colrea lor icterică. Presența 
acestor infarcte a, fost ast-fel explicată de: Profesorul 
Virechow: «Imediat după nascere, o oxidaţie mai re- 
pede a, ţesuturilor se produce sub influenţa, stabilire 
respiraţiunei. Atunci se formeză produse escremențiale 
printre care şi acidul uric. Acesta se combină cu ha- 
sele alcaline și este excretat prin rinichi, unde negă- 
sind o mare cantitate de apă pentru a se dizolva, se 
acumuieză în tubi drepţi şi apare sub forma de strii 
galbene, în urma combinaţiunei cu materia, colorantă 
a urinei. Mai târdiii urina fiind secretată în mai mare 
cantitate, disolvă o parte din acid și restul îl duce în 
băşică de unde apoi îl dă afară. Dacă examinăm la, un 
microscop aceste infarcte, vedem că ele sunt constituite 

- din nisce cilindrii cari strivindu-se se prefac într'o pul- 
bere fină amorfă ce conţine în ea cristale rombice de 
acid uric amestecate câte-odată cu o cantitate destul de 
mare de bilirubină, fie amorfă, fie sub formă, de nisce 
ace fine cristaline, precum şi cu celule epiteliale ce 
acoper conductele urinifere. 

Aceste infarcte se găsesc de obicei în prima, saii 
a doua di după morte. Ele se disolvă, adesea în licidele 
de conservare a pieselor, în cât e greii de a avea un 
preparat macroscopic al rinichiului cu aceste infarcte. 

In ceea-ce privesce examenul membrelor unui
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noă născut, între alte caractere pe cari trebue a le 
observa e şi căutarea punctului de osificare a lui Beclard ce 

se găsesce în epefisa inferidră a femurului Acest semn 
împreună cu greutatea, talia şi desvoltarea copilului, 

ne permite de a putea determina vârsta sa. 
Pentru găsirea acestui punct operăm asl-fel: se 

apucă cu mâna stângă un picior al copilului, - avend 
camba flexată către câpsă, şi după accea cu cuțitul în 
urma unei secțiuni profunde şi transversale, trecând pe 
d'asupra, rotulei, deschidem articulaţia genuchiului, apoi. 
cu mâna stângă continuând de a ţine femurul în sus, 
facem cu cuțitul o serie de secţiuni cât se pote desub- 
ţiri, paralele şi perpendiculare în extremilatea cartila- 

giului epilisei până ce ajungem la diafisă. Când acest 
punct de osificare există, el se găsesce aşedat în mijlo- 

cul epifisei şi apare pe secţiunile de mai sus sub forma, 
unui punct rotund roşiatic saii gălbuiii opac ce se deo- 

sebesce de restul cartilagiului. Mărimea acestui punct - 

osos la un copil la termen, variază la 1— 5 m.m. și 

chiar mai mare. Se întâmplă rar ca acest punct de 

" osificare să lipsescă la un copil la termen. 
Tot cu ocasia, căutărei acestui punct mai putem 

căuta şi pe acela ce se găsesce în mijlocul osului cal- 

caneii şi care printr'o secţiune longitudinală ce trece 
prin mijlocul călcâiului, cădem tocmai pe el. Acest 

punct are un diametru ce variază până la 10—12 m.m.
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IV. Constatări complimentare. : 

Printre aceste constatări afară de cele ce ati fost deja descrise la adult mai avem de înregistrat une-ori determinarea, vârstei după lungimile diferitelor 6se ale copilului la termen, după cum se vede în tabloul alăturat: 

      
| Guntz | Gold |Langer! Rolet Laza- Filipi | 
      

      

      
Lungimea femurului .|9 cm.| 9.99 | 98 84—8.7| 8.7 | 83 | » tibiei . „ .|8.3 * 17.3—810| 82 7.3—7.8| 7.9 | 6.8 » peroneului. [8.2 [14-- „A 7.0—7.2] 77 | 7.0 
    

Următorul tabloi al lui Gonner indică raportul între lungimea, piciorului Şi greutatea totală: 

  

  

| Lungimea piciorului | Greulatea copilului 
70—12 mm, | 2000 — 2500 gr. 

î5—76 » 2300 — 3000» | 7î—80 » | 3000 — 3500» 80 —82. » | 3300 — 4000» 
    

Prin acestă descriere a, autopsiei noului născut nu am insistat de cât numai asupra acelor organe şi ope- raţiuni cari o fac de a, se deosebi întru cât-va, de aceea, a adultului. Intru cât privesce cele-Talte organe despre care nu sa vorbit, precum Şi de ori şi ce alte opera- rațiuni, ele ati fost omise cu intenţiune, de dre-ce vom proceda, întocmai ca, la autopsia unui adult. 

71760 
56
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Tablou de starea embrionului 
  

  

a noua       

Data Lungimea Greutatea Puncte de osificaţie 

Sfirşitul Oul 0 m,025-0 m,030 Nuclei osos în claviculă. 
primei luni || diametru, lungimea. 

embrionului 0 m,006- 
0 1n,008. 

Sfirşitul lunci|| Out are mărimea || 3—4 gr. Punctele celor dou& maxi- 
a doua unui Oi de gâină, lare, ale 6selor braţului 

lungimea embrionu- și antebraţului, ale copsei 
lut 0 m,025-0 m,030. si ale ileonului, ale prime- 

or şese coste, ale omo- 
platului. ” 

Sfirșitul lunei 13—15 ctm. 100—195 Osificaţiunea occipitalu- 
a treia lui, a parietalilor, a tem- 

poralilor, a sfenoidului, a 
Oselor proprii ale nasului, a 
osului malar, a metacar- 
pienilor, metatarsienilor. a 
falangelor mâinei, a verte- 
brelor dorsale. 

Sfirşitul lunei 16—20 ctm. 200—220 Sacrum, tuberozitatea is- 
a patra, „. chionului, falanzele picio- 

+ | tului, corpul vertebrelor 
cervicale şi lombare. 

Sfirşitul lunei 21—27 ctm. 400—500 Pubis, calcaneum. 
a cincea 

Sfirşitul lunci 23—92 ctm. 800—1000 ||  Sternul. 
a șesea , 

Sfirșitul lunei 33—36 ctm. 1500—2000 | tou puncte ale sternului 
: a, şeptea E sau 3).. 

Sfirşitul lunei 40-—45 ctm. 2000—2500 Ultimele vertebre ale sa- 
a opta cerului. Astragalul. 

Sfirşitul lunei 43—5t ctm. 3000—3500 Puncte de osificaţie ale 
epifizei inferiore, ale. fe- 
murului și aie epilizei su- 
periore a tibiei.   

si 
a fătului la diferite epoci 

873 

  

Starea diferitelor organe 
Greutatea 
medie a 
placentei 

Lungimea, 
medie a 
cordonu- 
lui ombi- 

lical 

  

  

    

Capul şi colona vertebrală, dintr'o bucată. 
Centrii nervoși si circulatorii există, precum și ti- 
catul și corpurile lui Wolir, 

Abdomenul esta închis, afară de deschiderea, 
ombilicală prin care intestinul se sue în cordon. 
Extremităţile apar sub formă de mici tuberculi, 
diviziunea membrului superior în braţ şi ante- 
braţ sale indicată precum și diviziunea degetelor 
mâinel. 

Pielea începe să se caracterizeze. Ochil sunt 
acoperiţi de pleope; punctele lacrimale există. 
Anusul este deschis. Articulaţiunile degetelor de 
la mâini şi piciore sunt vizibile. 

Pielea se acoperă de păr fin și începe a fl du- 
biată cu ţesut adipos. Membrele inferiore sunt 
tot aşa de lungi ca cele superiore. Unghiile sunt 
formate. Sexul se distinge bine. Se găsșesce meconiu 
gălbui la începutul intestinului subţire. 

Materia sebacee apare, părul se desvoltă. Me- 
'coniul ocupă o _mare parte a intestinului subţire. 
Vezicula biliară există şi conţine mucus gălbui. 

Unghiile iau o consistenţă cornâsă. Meconiul 
apare În marele intestin. Ombilicul, care s'a de- 
pariat din ce în ce mai mult de pubis, este încă 
a 0m,03 sau 0m,04 de punctul care corespunde 
mijlocului lungimei corpului. 

Pledpele încep a se întredeschide. Testiculele 
sunt în inelul inghinal; cea, mai mare parte a in- 
testinului gros conţine meconiu. i 

Membrana pupilară dispare, circonvoluţiunile 
cerebrale sunt indicate, Unghiile ating extremi- 
tatea degetelor la mâini și piciore. 

Substanța sebacee este abundentă, unghiile 
depăşesc extremitatea degetelor la mâini, nu şi la, 
piciore. Perii capului au 0 lungime de 0m,02— 
V m,03. Cordonul  ombiiical se inseră cn forte 
uțin de desubtul mijlocului lungimei corpului. 

Testiculele sunt scoborite în scrot, de obicei. 

institutul Medico-Legal din Bucuresci. 

40 ar. 

80 gr. 

150 gr. 
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375 gr. 

450 gr. 

500 gr.   

15 ctm. 

25 ctm. 

35 ctm. 

40 ctm. 

45 ctm. 

47 ctm, 

50 ctm.    
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EXAMENUL MEDICO-LEGAL ŞI AUTOPSIA 
UNUI:COPIL NOU-NĂSCUT) 

PRUNCUCIDERE 
  

Autopsia [ăcută ÎQ..eeree 190...... 
Copil dle Se mea . Vresta viefei intra-uterine: 
Nâseul la... 
Mort la 

   

  

Felul morfei : 

I. Constatări preliminare 
1. Informaţiuni şi circumstanțele de fapt 
2. Examenul locului da facere 
3. Vestmintele şi rufăria. 

greuiate 
imensiuni 

forma. 

lungime 
extremităţi 

( 
Placenla ) 

L 

| Porțiunea placentară ) divisiunea, 
) 

t 
( 
) 
) 
L 

4. Anexele a cordonului contextura 
ligatura 
noduri 

corion 
vilosităţi 
amnios. 

Membranele 
( 

II. Examenul extern 
lividităţi (sediii, dimensiuni), 
putrefacțiunea. 
7alia Lungimea supra-ombilicală 
Greutalea corpului 

[ circonferinţa 
diametrul occipito-trontal , 

j » »  bregnalic 
) » »  mentonier 

1. Semnele morțel ţ 

Craniului 

>» bi-temporal 
» - Bi-parietal 

circonferinţa, 
lărgimea umerilor 
diametrul-bi-costal 

>» sterno-vertebrat 

U 

L » bi-iliae 
( 
) 

( 
[ 
| 
! 
) 
| 
4 

2. Măsurarea 1 Torucelui 

lungimea umerusului 

  
batn emi- Î» femurului 

: » . piciorului 
lungimea 

Porțiunea | ligatura. Examenul extremi- 
ombilicală a tâței, starea vaselor ombili- 
cordonului | cale. E secţiune, ruptură, U 

smulcere, etc. 

') Foe de examen Medico-Legal a Prof. Lacassagne.
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3. Pielea 

4. Conformaţiunea | 
generală. Maturitatea 

5. Căutarea lesiu- 
nelor traumatice în unele 

regiuni. 

Il 

colorea 
epidermul 
stratul de sebum 
tulei (peri rudimentari) 
perii (lungimea, și culorea) 
unghiile (lungime, consistenţă); la mini, 

la piciore. 
diferite erupţiuni 
echimose punctiforme a conjunctivelor 

Aspect, grăsime 
Sclerotica, cornea- 

pupiiele 
pleopele 
nasul 
buzele 

arcadele dentare 
limba: 

scrot 
testicule 
himen 

4 buzele mici 

Oreficiile naturale _
 

=
 

( 
1 

organele genilale externe 4 
” 1 

vicii de conformaţiune 

fontanele 
gât (şanţuri false) 
torace şi sinuri 
abdomen și anus 

In casurile de răniri se spune: se- 
diu!, dimensiunile, adâncimea, instrumen- 
tele care le-aii produs, etc. Disecarea strat   LU cu strat a regiunei. . 

|, Examenul intern 

Se incisâză pe linia mediană de la barbă la pubis trecând 
prin stânga ombilicul 

1. Deschiderea ab- 
domenului ” 

2. Gura şi gâtul. 
Secţiunea maxila- 

rului pe liniamediană. 
Disecarea gâtului 
printr'un lambcii 

drept şi stâng. Se des- 
face pe linia mediană. 
Se deschide gura după 

ui. 

Starea peritoneului 
Siluaţiunea J în drep 

diafraymului  » » 
- „= Jilolant 

după înțepătură 1 „eflotant 

UL Slomarul (2 ligaturi: la carâia şi pilor) 

tul câstei a 4-a saii 5-a 
» G-a » 3-a : 

mucâsa buzelor și a obrajilor 
punete strălucitore (perle) pe bolta palatină 
imba 
faringele 
forte legătură sub laringe 
col6na cervicală 
vasele gâtului   comisurele labiale.



  

  

3. Cavitatea 
toracică. 

Disecarea 
lambourilor 
laterale.Sec- 
țiunea, câste- 
lor cu forfeci 
iară. Se ri- 
dică. plastro- 
nultăindcla- 
viculele în 
mijlocul lor. 

4. Docimasiile 

r 

  Docimasia stoma- |! 

D
o
c
i
m
a
s
i
a
 

p
u
l
m
o
n
a
r
ă
 

ST7 

Aspectul exterior al toracelui 
Toracele deschis 
Pleorele și fontinutul lor 

: / Col6re - 
Timus 1 greutate 

col6re 
situațiune 
„dimensiunea mediastinului anterior Plămânii petele lui Tardieu 
consistenţa 
plăci de emfigem 

“ putrefacţiunea 
pericardul și conţinutul s&ă =

 

  
suprafaţa 
petele lui Tardieu 

: : diam. longitudinal 
S > dimensiunea (“*,, transversal 

. - | Sânge 
i culore 

pe loc conținut ! cantitate 
: _u | cuagulat 

deschisă / necuagulat 
Pe ventricul 
mima dr-4 auricul. 
inima ventricul 

L stângă | auricul 
( aoria, - 

„ | arlera pulmonară 
după » ia a. nalul arterial 

ridicare ) ca ! gaura lui Botal (vădută prin auriculul 
(stâng); - 

Col6na vertebrală dorsală. 
Docimaşia optică: starea plămânului examinat 

cu ochiul liber sati cu lupa. 
. 1. i si - Aus Docimasia hidrosta- | imensiune (0-( yămânii :că (cet doui nlăminn | tală(intrun vas lică (cei doui plămâni) | cu apă curată | Cad la 

sunt ridic. dinpreună, < Lenținuti ! fund 
cu tracheea și inenţi- j sana . ră a teperatura | plămânii 

nuți de ligatură). | ordinară).  ( plutesc. 
Deschiderea tracheci muc6âsa 

și a bronchiilor cu for- - spumă 
feca, mică. 1 conţinut caractere. 

; Plămânul 4 descriere 
Separarea celor doui | drept greutate 

plămâni plămânul escriere 
stâng greutate. 

f plămânul 4 cade la fund 
ai anţială rept putesce . 

Imersiune parţială ) plămânul 4 cadela fund 
U stâng . 1 putesce 

f aspect : Fragmentarea 
fie-cărui plă- cade la fund 

mân putesce   L „( compres. compl. făcută sub apă. 
ț bule de aer sau nu , 

cului (deschis sub! &SPectul muedsei > - grunjos alb, lapte, 1i- 
apă) L conţinut ( Chid colorat şi shspect.
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| 
5. Abdomenul 7 

6. Capul 

Incisiune 
transversală 
dela oureche 
la alta. (Se 
deschide cu 

forfecele 
tari).   

Vasele omvilicale (calibru, gradul ; arlere 
de obliterare). 1 vene. 

Lsofi ayul . 

( greutate 
Ficatul 4 culsre , 

4 țesutul hepatic. 

Splina 4 greutate 

„+, ( greulato 
Riniela aspect 

( inlarctuse 
Băşica (urina). 

Organele genitale interne 

( duodenul (valvulele conivente). 

( conţine gaze sai nu 
| Boselurile colonului 
) Lungime 
i Meconiu (aspect, cantitate). 

Col6na vertebrală abdominală. 

Intestinul gros 

In
le

st
in

el
e 

P
a
 
S
p
 

Pielea capului 

; sediu 
0-, e Bose sevo-sanguinet olum 

diametru 
Fontanelele € starea periostului 

gradul de osificare' 
lacuna 

Exhimoze | crăpături fine 
epicraniene;+ ( situaţiune 
osele capului. | dimensiune 

4 aspect (făcute în timpul vicței 
4 U sati după morile). 

dura-maler și sinusul longitudinal superior. 

Fr
ac
tu
ri
 

consistenţa 
starea circomvoluţiunilor 
substanţa cenușie 

» albă 
sânge revărsat la suprafaţa sa. 

Crecrul 

m
m
 
=
 

măduva alungită 
baza craniului 
«docimasia olică.
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—
 

dimensiuni , , 
punclul de osificare, (epifisar) 
diametrul acestuia. : 

Femu» 

m
r
.
 

7. Membrele Stern 4 câte puncte osâse are? 
(Incisiuni ) profunde în ) „Muzilarul ş separarea, alveolelor 
i , inferior foliculii dentari. părţile moi. fe c a 

Osilicarea). , ( calcaneu 
: astraga 2 ., p Do Puncte complimentare ţ osul mare 

Le * osul cu cârlig. 

1V. Constatări accesorii. 

Starea măduvei 4 a. 

Docimasia. olică 4 | 

Punctele osise ale diferitelor se 4 

f a țesutului pulmonar . 
| Framenul microyrafic, a conţinutului bronchic , 
. a corpilor.str&ini din căile aeriene. 

Feamenul chimic, 4 a substanţelor sati licidelor suspecte cu- 
(făcut de un specialist) lese din stomac. 

V. Conclusiuni. 

1. Copilul e un noii-născut ? 
2. Cite sâptămâni sau câle luni de vieaţă intra-uterină 

aro el? ! 
A respirat sai nu ? 

„ Cât timp a trăit el în viaţa extra-uterină ? 
Este viabil și bine conformat ? 

( este născut mort? 
Cari sunt cauzele morței | a murit înainte sai: după 

facere ? 
Mortea, este naturală ? I s'au dat îngrijiri? 

» » accidentală? 
» » consecința unor violenţe? 

În acest caz, cum a fost omorit? 
8. De cât timp este mort (câte ore, dile sai s&plămâni) ? 

CI
 

> 
Ș 

a 

PĂCU În ananas 190..... 

Semnălura.



Redactarea raportului Medico-Legai 

Raportul este actul cel mai important al medicinei 
legale. EI se pâte defini ast-fel: Actele dresate în urma 
cererei unei autorităţi judiciare saă administrative de 

către unul sai mai mulţi medici însărcinați să provedeze 

la examinarea unui (apt, să constate tăle circumstan[ele 

și să deducă conclusiunile. Tourdes dice că, raportul este 

«relaţiunea detaliată a unui fapt medical și a consecințelor 

sale, în urma însărcinărei dată de un magistraby. 

“Scopul raportului e de a da justifiei cunoscința 

aprofundată a unui fapt. Veracitatea, realitatea, îngri- 

jirea, ordinea, precisiunea, limbagiul, rigovea conclusiunilor 

„trebue să caracterisese ucest act. 
In general, raportul asupra faptelor observate, tre- 

hue făcut chiar atunci când se face autopsia, pentru 

că după cum dice Orfila: «afacerile complicate asupra 

căruia e nevoe de a medita în tăcerea cabinetului, nu 

provin de cât din încheerile ce trebuesc trase din fapte, - 

iar nu din faptele însăși; la acestea, meditările nu pot 

nici să adaoge, nici să schimbe nimic, în acelaș timp, 

redijarea, raportului la faţa locului, are avantagiul că 

face pe expert să verifice părţile acelea asupra cărora 

a rămas 6re-care îndoială». 
Direcţiunea serviciului nostru sanitar, resumeză 

în mod admirabil modul cum trebue redactat un ra- 

“port medico-legal, după cum se pâte vedea la pagina 

638, pentru care motiv nu ne mai repetăm aci. Un . 

raport medico-legal se compune din următorele cinci 

părţi :
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Protocolul sati Preambulul ; : 
Istoricul afacerei ; 

Descrierea faptelor ; 
Discutia lor; 
Conclusiunile. OI

 
09 

NO 

1. Protocolul. Un Protocol trebue să coprindă tot-d'a- 
una: Numele, pronumele și titlurile medicului însărcinat cu 

facerea autopsiei, calitatea şi titlurile magistratului care 
ne-a însărcinat cu facerea expertizei, numărul adresei 
cu care am fost însărcinaţi (în cas când ne-a invitat 
verbal, telefonic sai telegrafic, vom spune acâsta, în 
locul adresei), vom menţiona obiectul expertizei sai 
întrebările la cari trebue a răspunde, data, locul şi 

ora când am procedat la facerea autopsiei, depunerea 
jurămentului şi arătarea persânelor cari mai erati faţă 

„(dintre cele ale justiţiei sati administraţiei, medici, etc.) 

Ceea-ce caracteriseză un raport este -misiunea lui oficială 
şi jurâmentul. 

Dacă medicul acceptă misiunea ce i se încredin- 
țeză, atunci trebue înainte de a proceda la expertiză . 

să facă înaintea Procurorului saii a ofițerului judiciar 
care la chemat, jurământul de a rosti arătările şi pă- 
rerile ce ar avea, pe a luiondre şi consciinjă, după cum 
cere articolul 43 pr. pen. 

Acestă, formalitate este esenţială, căci medicul ia 

prin acest jurăment ce-l dă, caracterul de autenticitate 
pe care legea o atribue raportului să. 

Dacă jurămentul nu sar da, procedura nu ar fi 
absolut nulă, dar raportul nu ar avea de cât valârea 
unei simple informaţii ; jurământul însă învestesce pe 

- medic momentan cu caracterul de ofițer public şi dă, 
raportului autenticitatea legală. 

După cum se vede, legea dă jurământului exper- 
tului o mare importanţă. Tată un model de cum trebue 
făcut acel proces-verbal de depunerea jurământului :



PROCES-VERBAL 

190... LUNG „near ete 

Noi, 

Constatăm că astăzi D-l Dr... nenea a depus 

jurământul ca ezpert, conform. Art. 43 proc. penală şi a 

procedat la autopsia cadavrului 

în presența năstră, comunicându-ne conclusiunile sale ce 

Sai consemnat în osebit proces-verbal. 

De cele ce preced am încheiat presentul proces-ierbal, 

semnat de noi și de D-l Medic expert, D-rul : 

  

  

  

Semnătura magistratului. 

Semnătura medicului. 

Medicul depunând jurământul pe onore și con- 

sciinţă, lucrâză cum crede el mai bine. El indeplinesce 

o datorie publică și în cas de turburări şi violență, el 

este pus sub protecţiunea următorelor articole din codul 

penal: 

Art. 153. Ultragiul făcut prin cuvinte, gesturi sati ameninţări 
în contra ori-cărui funcţionar public, precum şi în contra ori- 
cărui cetățean însărcinat cu un serviciii public sai municipal sau 
agent însărcinat cu forța publică, în exerciţiul saii cu ocasiunea 
funcţiunei sale, se va pedepsi cu închisore de la /5 «file prin le 
«ouă luni sai cu amendă de la 20—100 lei. 

Art. 185. Atacurile prevădute la art. 184, lovirea unui func- 
ționar în exerciţiul funcţiunei, de vor fi făcute în contra unui 
împiegat saii ofiţer ministerial, contra unui agent al forţei publice 

saii în contra unui jurist ori alt cetăţean, însărcinat cu un ser- 

viciii public în timpul exerciţiului serviciului s&ii sati cu ocasiu- 

nea acestui serviciii, se vor pedepsi cu inchisore de lav lunii 

până la un an. 

Medicul este în drept să refuze acest mandat? Juris- - 

prudenţa sa pronunţat în cas de flagrant delict că, 

mandatul nu pâte fi refuzat. Sancţiunea art. 389 din 

codul penal, paragraful 11, pedepsesce cu o amendă 
de 10—15 lei pe cei ce nu vor da ajutorul ce li se va
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cere la întâmplare, de innecăciune, de aprindere, de 
tâlhărie, jefuire, flagrant delict, clamâre publică sati 
alte asemenea nevoi. 

E, adevărat că asemânarea făcută între contra- 
venţiile enumărate în acest paragraf şi refusul medi- 
cului de a.da concursul săă, pare puţin cam forţată. 
Mai -mulţi jurisconsulţi cred că nu e justă și că în rea- 
litale legea nu prevede nici o pedepsă contra medicului 
care nu primesce misiunea pe care autoritatea judiciară 
le-o dă. 

| Alt-ceva e de a da un ajutor manual şi alt-cova 
de a da un ajutor sciinţific. 

In fapt însă, acest articol 389 (375 din codul penal 
frances), a, fost aplicat de mai multe ori în Franţa în 
contra medicilor cari nu ati răspuns chemărei ce li 
saii făcut de către justiţie şi Societatea de Medicină- 
Legală din Paris, a primit acestă interpretare a arti- 
colului în cestiune. De alt-fel, trebue să recunâscem că 
nu e tot-dauna ușor chiar pentru magistrați de a 
aprecia, dacă cutare cas particular intră în clasa fla- 
grantelor delicte, a clamorei publice sati alte asemenea. 
nevoi; ast-fel că, în Gre-cari circumstanțe, medicul nu 
pote şi în mod exact, dacă refusul săi este sati nu de 
natură de a atrage după densul o condamnare. Cu tâte 
acestea, în afară de aceste casuri, medicul are tot-d'a- 
una dreptul să refuze mandatul ce i se dă; oblisaţiunea 
morală resultă însă din privilegiul pe :care medicul îl 
are şi el nu trebue /ără un motiv să refuze justiţiei 
serviciile pe care e apt a i le da; iar pe de altă parte 
nu se pote constrânge un om să facă us de sciinţa lui, 
căci un raport mnedico- legal obţinut ast-fel, se înţelege 
de la sine că are puţină “valdre. Acestă dificultate nu 
sar presenta de alt-fel nici-odată atunci când un per- 
sonal medico-legal special ar exista. (Medicii de oraş, ju- 
deţ şi de plasă la noi sunt obligaţi conform m articolelor 
41, 52 şi 95 din Legea sanitară). a 

2. Istoricul afacerel. Acestă parte a raportului co-
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prinde o dare de scmă pe scurta faptelor așa cum 
„ele sa, întâmplat. In el trebue să fie concentrate tote 
împrejurările faptului, pentru că ori-căruia i-ar cădea 
în mână un raport medico-legal, să vadă de la început 
despre ce e vorba. Afară de acesta, aceste raporte 
sunt trimise tot-Vauna de către justiţie Consiliului sa- 
nitar superior pentru a le aproba; ori onor. Consilii 
trebue să ştie despre ce e vorba în acest raport, de 

Gre-ce judecătorul afară de rare casuri, îi pote trimite 

întreg dosarul afacerei. 
Prin urmare, un raport medico-legal trebue să fie 

de sine stătător, el trebue să -pregătescă pe cel care 
Pa luat, să-l citescă de la, început despre cele ce se tra- 
teză în el. 

Istoricul acestei afaceri îl culegem fie din telegra- 

mele: saii procesele-verbale cu cari suntem anunţaţi 

de către d-nii comisari, fie din dosarul judecătorilor 

de instrucţie cari sunt datori a ni-l pune la dispoziţie. 

Jurisconsulţii cei vechi respingea pur şi simplu acestă 

cerere; ei vedeaii într'ânsa un fel de control, pe care 

medicul căuta să şi-l însuşâscă şi ci se mai temeaii 

ca medicul să nu fie prevenit și prin urmare influențat 

prin acestă cunâscere prealabilă a faptelor causei. 
Sunt întradevăr expertize în cari medicul, absolut 

fără nici .o informaţie prealabilă, pote rezolva. lesne 
problema. In multe casuri însă, o direcţiune trebue dată 

cercetărilor sale. 
Judecata, și imparţialitatea va păzi pe medic de 

ori-ce influenţă. EI va şti să facă tot-d'auna o deose- 
bire esenţială între faptele pe care cl le-a constatat și 
între informaţiile ce i sati dat. De alt-fel, acestă ces- 
tiune a comunicărei pieselor din dosar este rezolvată 
în fapt. Atât în Franţa cât şi în Germania şi la noi 

“se pune la disposiţiunea medicului-legist, tot ce-i pote 
procura deslușirile necesare descoperirilor adevărului. 
Scopul fiind comun, justiţia are tot interesul să înles- 
nescă misiunea expertului.
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3. Descrierea faptelor. După informaţiunile pe cari 
medicul le-a cules fie din ancheta pe care însuşi a 
făcuto, fie mai ales din dosarul judecătorului, pentru 
alcătuirea, istoricului afacerci, urmeză începerea autop- 
siei. Cu acestă ocasie medicul adună tâte datele medi- 
cale pentru complectarea celei de a treia parți a ra- 
portului stii, anume descrierea, faptelor. 

Un raport va avea cu atât mai multă valăre, cu 
cât descrierea, obiectelor de examinat va fi mai com- 
plectă şi mai detaliată; nu trebue însă să se trecă 
peste Gre-cari margini. 

În cele două articole 66 şi 67 din Instrucţiile Con- 
siliului Sanitar ce se găsesc la pag. 639, se arată într'un 
mod destul de clar cum trebue redactată acestă parte 
a raportului. O regulă generală pe care vom urma-o 
in descrierea, faptelor e de a trece tot-dauna de la 
general la. particular. Păstrarea acestui principii înles- 

„nosce forte mult sarcina unui începător şi-l face ca 
să-și dea, repede sema. de totalitatea descricrei faptelor. 
(Acestă, regulă însă trebue păstrată nu numai pentru 
autopsii, dar în tâte raportele medico-legale, ori-care 
ar [i obiectul expertise). 

Ceca-ce însă distinge competința și sagacitatea 
medicului, este că în ori-ce cas concret, el va şti: do a 
observa, ceea-ce este saii ceea-ce va fi mai important 
pentru instrucţie şi din acest punct de vedere el nu 
trebue să arate numai resultatele positive ale observa- 
țiunilor sale, ci să semnaleze la cas de nevoe urmele 
şi semnele cari putând fi bănuite ati lipsit în casul 
de faţă. - 

Ceca-ce merită :mat ales de a atrage atenţiunea . 
d-lor studenţi, este că, în descrierea stărilor patologice 
nu trebue să se întrebuinţeze termeni cari exprimă 
în mod sumar diagnosticul patologic saii anatomo-pa- 
tologic, ci să arate semnele în detalii şi să le descrie, 
arătându-le caracterele cari le deosihese. 

Să nu se uite că raportul trebue, pe cât e posibil,
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să fie: ințeles de tribunal, pentru care e destinat, de 
aceea în redacţiunea lui trebue să se evite pe cât seva 
putea, întrebuințarea termenilor tehnici. 

4. Discuţiunea faptelor. Acestă parte a raportului 
pâte fârte adesea să, lipsescă; ast-fel când din descrie- 

rea faptelor. putem trage nisce conclusiuni precise, 
atunci discuţiunea faptelor nu mai este necesară. Din 
contra, când ele sunt de aşa natură în cât conclusiu- 
nile nu pot decurge direct din ele, atunci vom căuta 
ca printr'o discuţiune, analizând şi comparând faptele 
între ele şi în acelaş timp ţinend socotelă de circum- 
stanţele cari ai “precedat sati aii însoţit casul despre 
care e vorba, să-i dăm valorea cuvenită. Discuţiunea 
faptelor e indispensabilă în consultaţia medico-legală, 
unde el are a discuta faptele din raprtele supuse apre- 
cierei lui, să discute conclusiunile și să, le respingă dacă 

ele sunt contrare sciinţei. 

5. Conclusiunile. Conclusiunile raportului trebuesc a 
fi tot-d'auna, motivate. Argumentaţiunea se face pe te- 
meiul semnelor. constatate şi a relațiunei acestor semne 

cu circumstanţele particulare ale casului. Acestă argu- 
mentare a conclusiunilor motivate trebue făcută cu o 
perfectă logică şi corectitudine sciinţifică şi pe cât e de 
posibil ast-fel redactată în cât să fie înţelesă de laici 
pentru care e destinată. De aceea ele vor fi formulate 
în limba obicinuită şi înţelesă de toţi. Termenii tehnici 
vor fi tradușşi în limba vulgară. 

Din punctul de vedere. sciințific, argumentarea va 

procede după circumstanţe, fie pe calea, positivă, fie pe 
cea negativă, adică pe calea exelusiunei, dar tot-d'auna 
întemeiată pe principii şi experienţe . sciinţifice cunos- 
cute. Un raport cu conclusiuni precise e de un mare 
serviciti pentru justiţie şi pentru acest motiv medicul 
-legist trebue să redacteze cu precisiune conclusiunile 
de care e:de părere. Dacă acesta nu e tot-d'auna po- 
sibil, causa provine de la natura însăşi a faptelor, şi 
fic-care din medicii: legişti își aduc aminte de câte
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"oră sunt nevoiţi să se mulţumescă cu probabilităţi și 
să lase în suspensiune unele Gin chestiunile cari îi sunt 
puse. Medicul trebue însă să-și reamintescă că el este 
independent, că în 6re-care măsură el este singur ju- 
decător şi că nu trebue să se adreseze de cât cuno- 
scinţelor şi consciinţei sale pentru soluţiunea, cestiuni- 
lor ce-i sunt puse. . | - 

Dacă în cursul cercetărilor sale medicul legist” 
simte Gre-care îndoială, vede că nu se pote pronunţa, 
atunci e o datorie pentru el ca, lăsând ori-ce amor 
proprii de o parte, să apeleze la menit maj compe- 
tenţi de cât el asupra, acelor chestiuni speciale pentru 
a-l lumina. 

Medicina nu pote să tragă tot-d'auna, conclusiuni 
cu 0 rigore tot așa de precisă ca matematica. Ea nu 
e o sciinţă ci din contra, o artă care este continuă pe 
calea desvoltării şi prin urmare gradul pe care acestă, 
artă a ajuns precum şi natura faptelor arată margi- 
nele până unde o argumentare precisă pote să fie făcută. 

Dincolo de aceste margini începe domeniul apre- 
cierei motivelor, care pledeză pentru sati contra unei 
hipoteze, adică argumentele de probabilitate de la care 
medicul legist nu trebue să se sustragă. 

„EI pâte intra în acest domeniii cu atât mai mult, 
cu cât raportul lui nu angajeză nici pe judecătorul de 
instrucţie nici pe juraţii, cari trebuese să-şi facă, convin- 
gerea din examinarea, liberă şi consciinciâsă a tuturor 
argumentelor presentate pentru sai contra. 

In ori-ce cas, medicul se va, feri de a, trage con- 
clusiuni positive, atunci când premisele nu sunt în mod 
clar stabilite și iarăşi să nu cadă într'un defect contrar, 
slăbind forţa conclusiunilor raportului săi, printr”o 
alegaţiune sfiicisă a tuturor posibilităţilor ce se pot 
închipui. | 

Medicul va răspunde direct la tâte chestiunile puse 

71760 . ” 57
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de judecător şi pote chiar adăoga de la elori-ce crede 
că pote să lumineze justiţia. 

El nu trebue în nici un mod să se ocupe de ma- 
nifestările opiniei publice, care tot-Vauna e gata să con- 
damne cu cea mai mare uşurinţă. Medicul nu trebue 
să uite că el îndeplinesce misiunea cea mai delicată și 
cea mai importantă ce se pote închipui, că el are în 
mâna lui libertatea, viața și ondrea concetăţenilor săi. 

Dacă în drept este de netăgăduit că opinia medi- 
cului legist nu este o hotărâre, că juraţii şi judecătorii 
sunt liberi să nu admită conclusiunile lui, nu e mai 

puţin adevărat că în fapt şi în cele mai multe casuri, 
opiniunea medicilor dicteză hotărârile procesului. (Le- 
grand du Saulle). 

Responsabilitatea experților. 

Legislaţie | 

Codul Penal. Art. 444 (modificat ast-fel prin legea de la 20) 
Febr. 184). Ori-ce funcţionar din rândul administrativ saă jude- 
cătoresc, ori-ce agent saii însărcinat al unci udministrațiuni pu- 
blice, care va fi primit sai va fi pretins daruri sait presenturi, 
sati care va fi acceptat promisiuni de asemenea lucruri, spre a 
face saii a nu face un act privitor la funcțiunea sa, fie și drept, 
dar pentru care n'ar fi determinată de lege o plată, se va pedepsi 
cu închisâre de la doui până ln treci ani şi cu amendă îndoită a va- 
lirei lucrurilor primite sait făgiiduite, fără ca acestă amendă să 

potă fi mai mică de cât 100 lei, iar banii saii darurile ori valorea 
lor se vor lua pe sema ospiciilor sau caselor de bine-facere ale 
localităței unde s'a comis miluirea. 

Ei nu vor mai putea ocupa funcţiune publică și vor pierde 
și dreptul la, pensiune. 

Cu aceeași pedepsă se va pedepsi şi ori-ce arbilru sait ezperl 
numiţi sait de către un tribunal saă «de pivţi, care va fi acceplai 
promisiuni saii primit daruri sai presente pentru a da o decisiune 

saă emite o opiniune favorabilă uneia din părți. 

Avi, 2857. Veri-care va da mărturie mincinoasă, în materie 

criminală, sai în contra acusatului, saii in a sa favâre, se va 

pedepsi cu reclusiunea.
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Dacă însă, acuzatul, din causa unei asemenea mituiri, se va fi osândit la munca, silnică pe timp mărginit, pedâpsa va fi reclu- siunea, de la 4—10 ani; iar dacă osânda acuzatului a fost munca silnică pe totă viaţa, martorul mincinos se va osândi la munca silnică pe timp mărginit. 
Art. 258. Ori-care va da mărturie mincinâsă în pricini co- recţionale ori în contra acusatului ori în favorea lui, se va pe- depsi cu maximul închisorej. 
«ir. 289. Ori-care va da mărturie mincin6să în pricini po- lițienesci, se va, pedepsi cu închisorea de la o lună până la șâse luni, 

«iri. 290. Cel ce va da mărlurij mincin6se în pricini civile, se va pedepsi cu închisârea. 
Art, 291. Martorul mincinos care va f primit ori-ce fel de mită, ori rtsplătire infiinţată, sau promisă, se va pedepsi cu reelu- siunea, de va fi pentru pricini corecţionale saii civile, iar de va fi pentru pricini poliţienesci, cu închisorea de la un an până la doui. Către acestea, ceea ce va fi primit martorul mincinos, se va lua pe sema ospiciilor. 

In principii, raportul unui expert nu este alt lucru „de cât un document destinat ca să lumineze tribuna- lele. Acest document pote fi primit sati respins de tri- 
bunal. 

Medicii fiind însărcinaţi cu o expertiză de către 
un ofiţer al poliţiei judiciare, căruia legea îi dă acest 
drept, rapârtele lor fac credința pentru tot ceea-ce ci 
ati puterea, şi datoria, ca să constate. 

De asemenea, raportele lor fac credinţa, până la 
înscrierea în îals, în tot ceea ce experţii spun că sa 
petrecut în cursul operaţiunilor lor; tribunalul însă 
când constată că un raport este necomplect sai nere- 
gulat în formă sati în fond, nu ține socotelă de dânsul 
şi pote numi alţi experţi. 

Suni însă experții responsabili legabnente de grese- 
lile lor saii neglijențele grave De cari le săvârșesc în înde-. 
plinirea misiunilor ? 

La acestă întrebare, Legrand du Saulle răspunde 
că în general experţii nu pot să se sustragă de la ur- 
mările gravelor greşeli ce ei le-ar comite. Primind mi- 
siunea pe care magistraţii le-ati dat-o, ei trebue să se
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întrebe dacă sunt capabili să o îndeplinescă şi dacă nu, 
ei trebue să refuze. 

Dacă experţii ai lucrat întrun mod evident vițios, 
părțile pot să le intenteze acţiune pentru ca. să-i facă 
să suporte cheltuelile de expertiză, care devin inutile 
din causa greşelei lor. 

Dacă experţii comit o greșală contra onestităței, 
primind saă pretindend daruri sait promisiuni - pentru a 
da, o decisiune sati a emite o opiniune favorabilă uneia 
din părţi, atunci ei cad sub loviturile art. 14% din Co- 

dul Penal. 
Dacă experţii comit valsuri în raportele lor, atunci 

aceste raporte falșe se asimileză cu mărturiile minci- 

n6se și după cum falşurile ai fost comise în materie 
“criminală, corecțională, poliţienescă sai civilă, li se 

aplică pedepsele din articolele 287, 288, 289, 290 și 291 
din Codul Penal. 

In justiţie nu putem baza concluziunile nostre tot- 
dauna pe fapte sciinţifice cari pot fi distruse mâine. 
Medicina, Legală ca și Medicina nu este o. sciinţă propriii 
disă. Sciința este o adunare de cuvinte adevărate și si- 

gure, un grup de adevăruri cari rămân pentru tot- d'a- 

una. Arta este o metodă care se pote perfecționa și 

modifica. 
Sciința progreseză prin studii şi experienţă, — 

Arta, se pertecţioneză prin empirism, metodă şi obser- 
„vaţiune. Medicina Legală, care este o artă, se baseză 

„Și ea pe regule saii procedee care arată aplicarea sci- 
ințelor ca: fisica, chimia, biologia în cercetările justi- 
ției și de aceea în epoca nostră Medicul Legist trebue 
să fie în acelaş timp savant şi artist. 

Procedeul de: urmat în cas de otrăvire. 

Din causa diferitelor lesiuni ce otrăvurile provocă, . 
„precum şi din causa localisărilor lor în anumite organe, 

se cere ca odată cu constatarea acestor lesiuni anato-
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mice, să le complectăm şi cu o analiză chimică. Pen- 
iru aceste motive urmeză, că trebue nu atât de a mo- 
difica procedeul general al autopsiei cât mai ales dea 
fi atenţi în urmărirea, sati căutarea substanţei otrăvi- 
tore care adesea e singura probă de valâre Şi deci- 
sivă a unei ast-fel de autopsii. 

Regulele de urmat în casurile de otrăvire, sunt 
aprope identice cu cele ale ori-cărei autopsii, cu Gre- 
cari modificări în ceea-ce privesce datele pe cari tre- 
bue să le culegem înainte de a face autopsia precum 
şi modul de conservare a diferitelor organe şi conținu- 
nuluri ce vor forma obiectul unei analise chimice. 

O autopsie în casurile de otrăvire se compune și 
ea tot din patru părți şi anume: 1) Constatările Preli- 
minare; 2) Izamenul kztern; 3) Ezamenul Intern; 4) Con- 
statări Complimentare. 

1. Constatări Preliminare. 

„Inainte de a face autopsia, medicul legist va căuta 
de a căpăta 6re-cari date asupra împrejurărilor în care 
sa întâmplat mortea individului, date care îl vor că- 
lăuzi în cercetările sale si în drumul pe care va tre- 
bui să-l urmeze în cursul autopsiei. 

Aceste constatări preliminare se vor referi la: 
a) circumstanțele faptului ; b) victimă; c) la acusat; d) la 
adunarea diferitelor obiecte. 

a) In ceca-ce privesce circumstanțele faptului, vom 
căuta de a ne informa dacă, otrăvirea a avut loc din 
întâmplare, în urma unei mese, a unei. băuturi, în urma 
administrărei vre-unui medicament, etc. ; apoi dacă lua- 
rea otravei sa făcut pe ascuns, cu voință, cu de-a sila 
cum se întâmplă la copii, Vom căuta a ne informa 
dacă otrăvirea, se referă numai la o singură persână 
sati la mai multe de odată; dacă otrava, a fost admini- 
strată de odată sati de mai multe ori ; dacă nu a fost 
introdusă cu ocasia vre-unui tratament; dacă nu i sa 
administrat vre-un antidot.
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În fine vom cerceta care a fost efectul otrăvei, ce 

simptome a presentat, dacă ele aii apărut numai de- 
cât, care aii fost cele d'intâiti precum și ultimele simp- 
tome pe care le-a presentat înaintea morţei, dacă a 
avut dureri, convulsiuni, şi dacă mersul accidentelor a 

fost acut, sub-acut sati cronic şi timpul când a murit. 

Vom căuta de a lua tâte informaţiunile pentru a 
cunosce caracterele faptului și de a nc da semă dacă 
e un accident, sinucidere, crimă, simulaţie, etc. Tote 

aceste elemente ne sunt adesea de cea mai mare va- 
lore, putând a avea o valore decisivă. De aceea e bine 
de a cere voe une-ori magistratului instructor de.a 
întreba, ca specialişti ce sunteţi înşi-vă, pe martori asu- 

pra acestor informaţiuni. 
V) Din partea victimei. Ne vom informa de antece- 

dentele sale, modul lui de traiă, dacă urma sai nu 
vre-un tratament, dacă i se făcea injecții cu vre-o sub- 

stanţă 6re-care narcotică, causa sinuciderei, dacă nu a 

fost. din greşală, adică vre-un accident înşelându-se 

asupra naturei vre-unui medicament pe care îl urma 
saii a dosei, etc. 

c) Din partea acusatului. Ne vom informa asupra 

causelor care Pai determinat, anume ce interes sati 
profit a urmărit sai a putut trage în urma otrăvi- 
rej. Dacă nu urmărea, vre-o moştenire, dacă nu bănuia 
vre-un adulter, în fine care e profesia, şi cum 'şi-a pro- 

curat şi administrat otrava, etc. 
d) Adunarea diferitelor obiecte. Cu ocasia. acestor 

constatări preliminare, medicul va aduna de la faţa 
locului şi va. pune la o parte ori-ce obiecte care crede 
că-i va putea servi pentru o analisă ulteridră. Pentru 
acesta, cu ocasia perchiziţiunei domiciliare ce se va 
face, fie de el, fie după cum se obișnuesce de judecă- 
tor sati comisari, se vor aduna: 1) alimente, bău- 

turi, etc. ce aii putut servi ca vehicul otrăvei, 2) obiec- 
tele ce ati fost în contact cu corpul victimei, în special 
acele obiecte pe care se găsesc urme de pete, vărsă-



593 

turi ca: hainele, lingeria patului, etc.; 3) resturile de 
vărsături, materii fecale, urină, ce se vor găsi. 

2. Examenul Extern. 

Acest examen pâte să ne dea indicaţiuni forte 
precise în unele împrejurări. Vom nota. cu acestă oca- 
sie semnele morţei, presenţa rigidităţei, locul ci, inten- 
sitatea şi durata, persistenţei, cunoscut fiind că în unele 
ocasiuni, cum de exemplu în otrăvirile cu stricnină, 
apare forte repede şi durâză forte mult. De asemenea 
ne vom reaminti că unele substanţe otrăvitâre ati in- 
fluenţă asupra mersului putrefacției, grăbind”o sai din 
contra întârziind'o. Din acest punct de vedere vom 
nota dacă ea sa declarat repede sati mai târzii, în ce 
parte a corpului a început. Apoi diferitele alterațiuni 
ale pielei, erupţiuni, etc., după cum e de exemplu în 
erupțiunile pielci ce se v&d în unele casuri de otrăvire 
cu sublimat. 

In ceea-ce privesce acest examen, el se va face 
în acelaşi mod după cum sa arătat la pag. 662. Pen- 
tru acesta vom ţine s&mă de atitudinea cadavrului, ex- 
presia figurei, starea pupilelor, examenul diferitelor re- 
giuni ale corpului şi în special al orificiilor naturale. Vom 
examina buzele, gura, limba, obrajii, pe care adesea, după 
cum se scie, lasă diferite lesiuni în urma trecerei unor 
Substanțe corosive care ai distrus epiteliui sai mucâsa 
acestor regiuni. In fine, vom nota lividităţile cadave- 
rice, coldrea pielei, cum e de exemplu în casurile de 
otrăvire cu oxid de“ carbon, atitudinea mâinilor şi a 
degetelor, dacă nu păstrâză încă între ele Gre-care 
substanțe, etc. 

3. Examenul Intern. 

Dacă din constatările preliminare Și examenul ex- 
tern am căpătat convingerea sai bănuiala existenţei
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vre-unei otrăviri, atunci mai înainte de a începe au- 

topsia, trebue a lua Gre-cari precâuţiuni în vederea 

unei analise chimice. Pentru acesta va trebui să ne 

aprovisionăm de mai înainte cu borcane pentru con- 
servarea, organelor sati a licidelor destinate analisei 
chimice. 

Vom păstra ca regulă generală ca: organele ce «ii 
fost scose din cadavru şă [ie trimise chimistului fără a le 
spăla sai a mai adăoga ceva pentru conservarea lor. Va- 

sele vor [i de sticlă, de capacitate ca 1—2 litri şi largi 
la gură. Ele vor fi cât de curate, dacă se pâte chiar 
şi noi. In cas că ele aii mai servit, atuncile vom spăla 
bine cu apă destilată sati cu o soluţiune slabă de acid 

clorhidric sati apă alcoolizată. Fie-care borcan va fi bine 
astupat cu câte un dop noii de plută sai mai bine. de 
sticlă. 

In cât privesce numărul bhorcanelor, vă recoman- 
dăm de a părăsi vechiul obiceiti de a se trimite în 1.—2 
borcane tote organele, după cum primim dilnic în la- 
boratorul Institutului nostru. Cu cât veţi avea un nu- 
m&r mai mare de borcane, cu alte cuvinte cu cât veţi 
pune fie-care organ în câte un borcan separat, cu atât 
mai mult asiguraţi succesul unei analise chimice. Nu 
e vorba numai de a găsi otrava, dar e necesar dea 

. Sci. în care organ era mai mult acumulată, în care nu 
Sa găsit de loc, etc. De aceea vă rugăm cu insistență 
de a păstra ca regulă, dacă se pote, punerea fie-cărui 
organ în câte un borcan separat. Dacă însă nu dis- 
punem de cât de un mic număr de borcane, atunci 
faceţi cel puţin ca stomacul, conţinutul săi, urina, sân- 

gele, intestinele și conţinutul lor să, fie în câte un vas 
separat, saii dacă voiţi în fie-care vas a pune stoma- 

cul şi conţinutul s&iă; intestinele cu conţinutul lor; ri- 

-nichiul, bășica şi urina; plămânii şi inima; ficatul și 
cu splina; creerul cu măduva, etc. Nu veţi uita de a 
lua. şi vro porţiune ca de vr'o 2—300 grame de muşchi 

de pe câpsă sau piept, precum şi o bucată 'de os din
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femur sati mai ales din 6sele largi ale basinului, mai 
cu sâmă în casurile de otrăvire cu arsenic, plumb, 
sulfat de cupru etc. Tâte organele, după cum am spus, 
vor fi introduse în vase fără, a le spăla, sati a adăoga 
vre-o substanţă ca alcool, ţuică, etc., după cum ai 
obiceiul unii din domnii medici, în speranță de a opri 
putrefacţia. Singurul mijlole de conservare e frigul. 

Ast-fel pregătiţi, începem la. autopsie, făcând. mai 
întăi un examen pe loc al tuturor organelor din cavi- 
tatea, toracică și abdominală, după ce aceste două cavi- 
tăți au fost deschise. Cu ocasia „scoterei organelor 

„gâtului, vom examina cavitatea bucală, și foringiană, 
dându-ne socotâlă prin ajutorul hârtiei de turnisol dacă 
substanțele saii pereţii acestei cavităţi sunt sai nu acide, 
alcaline sai neutre. De multe ori constatăm presența 
diferitelor substanţe, cari prin mirosul, coldrea și as- 
pectul lor, ne permit a le recunâsce uşor ; ast-fel, res- 
turi de chibrituri, părticele de pastile de sublimat, 
esenţă de oţet, acid fenic, nitric, etc. 

Ajunși la tubul digestiv, vom păstra aceeaşi regulă 
ca, la tote autopsiile, anume de a pune câte două, legă- . 
turi la orificiul cardiac, piloric și la rect. Une-ori vom 
fi nevoiţi de a scote esofagul cu stomacul împreună, în 
care cas vom renunţa, de a, mai pune pensele la cardia. 
In urmă secţionând între fie-care din cele două pense sai 
legături, vom scote separat stomacul şi intestinele, golin- 
du-le în câte un vas. După golire, deschidendu-le, le 
vom examina suprafața lor internă, precum şi con- 
ținutul. | 

In tote casurile de otrăvire, e cunoscut că cel mai 
mare rol îl jocă tubul digestiv. Din acest punct de 
vedere examenul săi trebue făcut cu multă atenţiune, 
mai ales atunci când ele aii determinat 6re-care le- 
siuni. Se ştie că cea mai mare pârte din substanţele 
caustice ingerate, determină pe limbă, faringe, esofag, 
stomac, etc., lesiuni întinse ale mucoselor, lăsând,o urmă 
de trecerea. lor. Tâte gradele de inflamație de la simpla
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hiperemie, echimose, hemoragii, congestiuni, cauteri- 

saţiuni, ulceraţiuni, până la perforări ale pereţilor 
stomacului se pot întâlni. Ele însă vor fi bine diferen- 
țiate de cele ale putrefacţiunei, de care une-ori cu grei 
se pot distinge. Acelaş lucru îl vom observa și din 

partea, intestinelor. Adese-ori pereţii stomacului şi ai 

intestinului sunt îngroșaţi, edematiaţi, iar suprafaţa lor 
internă e acoperită cu un gros strat de mucus, ce aco- 

peră de multe ori diferite pulberi otrăvitore ca arsenic, 
cantaridă, etc. 

Ixamenul conţinutului va fi făcut de asemenea 

cu atenţiune. Prin mirosul lui putem determina natura 
substanţei toxice. După ce a fost vărsat într'un borcan, 
cl va fi bine astupat pentru a conserva mirosul. In cas 
că mirosul a dispărut, nu avem de cât de a agita bine 
borcanul și el va apare din noii. Acelaş miros se pole 

constata şi din partea altor organe, cum de exemplu 
plămânii, creerul, etc. 

Tot în conţinutul stomacului sai a intestinelor, 

vom căuta, de a urmări existenţa unor urme de plante 
care adesea constitue un element de diagnostic sigur 
precum şi a altor pulberi. 

Din partea, celor-Palte organe, vom nota existența 
diferitelor lesiuni patologice ce aparțin unor anumite 
casuri de otrăviri, cum de exemplu degenerescența 
grăsosă saii granulosă a inimei, ficatului, rinichilor, 

precum şi congestia plămânului și a creerului, etc. 
Primele lesiuni le găsim mai ales în cosurile când 
mortea nu a avut loc numai de cât. 

După ce autopsia a fost terminată si după ce sa 
luat porţiuni din fie-care organ, medicul în presența 
magistratului, va proceda la închiderea cadavrului. 

Nu vom lua din organe de cât numai porțiuni 
sau jumătăţi din ele, având grija de a, lăsa restul pen- 
tru vro contra-expertisă, care din nenorocire, după 
cum se ştie, se cam fac destul des și nu o dată ci și 
de câte 3—4 ori!?
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De asemenea să căutaţi de a înlătura grăsimea, 
şi mai ales la intestine da le scote cu mezenterele, 
pentru că grăsimea, îngreuiază analiza, chimică. 

VE veţi feri în tâte casurile de otrăvire, după cum 
am mai dis de a întrebuința, ori-ce substanță toxică 
desifectantă, fie pentru a vă spăla pe mâini, fie pentru 
a arunca pe cadavru după cum cu regret am constatat 
din partea unor D-ni melici. 

De multe ori, autopsiile pentru casurile de otră- 
vire se fac după ce cadavrul a fost îngropat. Cu acestă, 
ocasie, vom nota tot-d'auna, numele cimitirului, locul: 
unde vine mormântul, forma, lui, lungimea și adânci- 
mea gropei. Veţi fi tot-d'auna față la desgropaie, ob- servând aspectul sati starea pământului, dacă e com- 
pact, grăunţos, negru, galben, umed, uscat, dacă are saii nu insecte. Ajunşi cu desgroparea până la cosciug, 
veţi nota starea în care se găsesce. Apoi scos afară, 
veţi începe examenul cadavrului, In asemenea casuri 
nu veţi mai scâte cadavrul afară din cosciuc.. Proce- 
dând apoi la luarea diferitelor părţi din cadavru, după 
cum sa arătat; nu veţi pierde din vedere a lua por- 
țiuni din cosciug şi anume din părţile cari ai fost în 
direct contact cu cadavru, precum şi din păment și 
anume de dedesubtul cadavrului Şi de la 6re-care depăr- 
tare de lângă el, tâte acestea în vederea unei analise 
chimice. Chimistul pete f Şi el chemat de a asista, căci 
se pole ca să facă în unele câzuri de otrăviri Gre-cari 
analise imediat, pe loc, cu ocasia, desgropărei, şi când 
distincţiunea, între organe nu se mai pote face se va lua resturi din ele, din dreptul locului unde bănuim că se aflau, cum de ex. din dreptul ficatului, splinei, ete. 

Când e redus în schelet nu avem decât de a lua 
câte-va 6se din cranii, 5—6 vertebre, tibia, temur, 
humerus (câte unul de fie-care), păr, etc. 

După terminarea autopsiei, veţi închide cosciugul în faţa magistratului sati a delegatului, legându-l de. vr'o câte-va ori cu sfâră şi punându-i câte-va peceţi
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cu ceră, purtând inscripţia D-vostră sati a autorităţei 
care va însoţit. Acâsta în vederea unei noui contra- 
expertize. 

După terminarea autopsiei și aşezarea “organelor 

în borcane, urmâză închiderea, lor. Pentru aceea după 
ce dopul a fost bine aplicat şi acoperit. pe asupra cu 
o bucată de hârtie de pergament, muiată în apă, cu o 
sforă dublă ce trece de jurul împrejurul gâtului bor- 
canului, precum și transversarea peste dop și hârtia 
de pergament, se leagă ast-fel ca închiderea să fie bine 
asigurată. Capetele store care trebuesc lăsate tot-d'a- 
una mai lungi, vor fi fixate şi ele cu câră pe o bucată 
de hârtie. Pe una din feţele ei, vom aplica o pecete 
cu ceră ce ea aparţine fie autorităţei care vă înso- 
țeşce fie a D-vâstră. | 

Pe cea-laltă față opusă stampilei, va figura No. 
dosarului, data. autopsiei, numele magistratului care va 
însoţit sati chiar și al medicului. 

In .fine fie-care borcan va avea pe el o etichetă 
pe care va sta scris: numele şi pronumele niortului, 
data autopsiei şi conţinutul lor. | 

„NE veţi feri de a: închide borcanele numai cu 

dopu. peste care apoi adăogaţi un strat de câră, după 
cum am observat la mulţi din domnii medici, magis- 
traţi sati comisari însărcinaţi cu închidere lor. Nu tre- 
bue a, acoperi cu câră tâtă suprafaţa dopului, de dre-ce 
cu ocasia, scoterei lui se întâmplă ca. să cadă înăuntru 
fragmente din ea, fragmente care din causă că sunt făcute 
mai tâte cu o basă metalică şi mai ales din motivul că: 
conţine arsenic, ar putea prin presenţa ci să, jeneze ana- 
liza, chimică. 

De aceea e mai bine de a acoperi dopul cu o 
bucată, de hârtie de pergament după cum am dis mai 
sus, scăpând ast-fel de acest inconvenient. 

Pentru a asigura transportul lor la, distanță se 
aşedă într-un coș, într'o ladă de lemn sai de tinichea.



899 

4. Constatările. Complimentare 

Partea cea mai importantă din aceste constatări 
complimentare o ocupă analisa chimică a diferitelor 
organe, obiecte sati licide adunate cu ocasia unei ase- 

“ menea expertize. 
In cât privesce analiza chimică, se va ţine ca re- 

gulă de a nu se întrebuința de o dată tote organele, 
ci numai o parte din ele, lăsând un rest pentru vo 
contra-expertisă și chiar acesta, la rândul ei, dacă se 
pote, trebue de a lăsa, încă vr'un rest pentru o a treia 
analisă făcută de experţi din primele două comisiuni 
reunite. In casurile îndoi6se, vom fi nevoiţi de a re- 
curge şi la experiențe pe animale, cari aă o fârte mare 
importanţă. Alegerea animalelor depinde de felul otrăvoi 
cu care voim a experimenta. Ast-fel pentru otrăvile cu 
efect asupra inimei, vom lua brâşte, peniru gaze ne 
vom servi de porumbei, pui de găină. In ori-ce cas, 
pentru a ne apropia mai mult de organismul omului, 
vom recurge la animale mai mari, câini, cobai, etc. 
Experiențele le vom face cu lichidul ce Pam scos din 
stomac sau cu cel obţinut prin destilarea organelor, 
sati prin substanța, otrăvitâre însăși, etc. 

Introducerea, otrăvei se va face prin căile respi- 
ratori, prin gură, rect, injecții, etc. | 

Experienţa se va termina prin constatarea lesiu- 
nilor anatomice ce se pot găsi, după ce mai întâi sa 
constatat simptomele pe care animalul le-a presentat. 
înainte de a muri. _ | 

Aceste experienţe trebuesc făcute în faţa medicului, 
ajutând ast-fel pe chimist cu cunoşcințele sale medi- 
cale, în special cu cele fisiologice, care pâte să-i lip- 
sâscă. Ceva mai mult, medicul care pâte a, asistat pe 
bolnav în timpul vieţei, care a, făcut chiar autopsia, 
pote lua parte la analisa chimică, dând diferite infor- 
maţiuni chimistului, care.îi vor fi f&rte necesare în 
cercetările sale, precum şi în formularea conclusiunilor.
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Legislațiunea 

Articolul 231 care definesce otrăvirea, determină 
ast-fel care sunt elementele constitutive ale acestei 
crime : 

Voința de a causa mortea, atentatul la zia[ă reali- 
sal saii cercat cu un început de executare, întrebuințarea 
unei substanțe capabilă de a produce mortea, ori-care ar 
fi modul de administrare. 

Diferite cestiuni în care medicul legist pâte inter- 
veni, ţin de aceste condițiuni caracteristice. 

Intenţiunea de a da moriea este .probată prin 
împrejurările faptului, prin situaţia persânelor, prin 
martori. 

Expertiza în aceste casuri nu ar interveni de cât 
pentru constatarea stărei mintale. Sunt exemple de 
manii criminale, ce împing pe individi la, otrăviri mul- 
tiple. 

Cestiunea. premeditărei' nu este pusă prin natura 
chiar a faptului, ea este ncseparată de voință. Cumpă- 
rarea, preparea substanțelor, amestecarea lor cu ali- 
mente, băuturi, condiţiunile materiale ale faptului, re- 
cunoscute de expert nu lasă nici o îndoială în acestă 
privinţă. 

Tentativa, este suficientă pentru a stabili culpabi- 
litatea, dacă a fost un început de executare şi dacă - 
faptul nu şi-a îndeplinit efectele sale de cât graţie unor 
împrejurări independente de voinţa autorului. 

Chestiunea, dozei a fost de asemenea discutată. 
Dacă se constată că a avut intenţia, ca să omore, dacă 

a voit să administreze o substanţă otrăvitâre, e o crimă 

chiar dacă dosa otravei a fost insuficientă pentru a 
cauza moartea. 

După o altă interpretare, cantitatea, nefiind sufi- 
cientă pentru a causa moartea, cazul ar intra în pre- . 
viziunile Art. 245 care dice: Ovi-cine za cauza altuia 
0 bila sai 0 încapacilate de lucru, dând cu voință şi cu
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ori-ce chip substanţe. care fără a [i de natură a causa 
mortea sunt vătămătore sănălăţei, se va pedepsi cu în- 
chisorea de -la 1 lună până la 2 ani și cu amendă de la 
50—2500. 

Trebue prin urmare în ori-ce expertiză de a apre- 
cia pe cât este cu putinţă cantitatea şi natura substan- 
ței descoperite. : 

Dacă individul, avend voinţa să omoare, a ames- 
tecat din întâmplare otrava cu un vehicul, care i-ă 
neutralizat efectele, tentativa. de otrăvire cu tote acestea 
există şi e asimilată cu crima. Crima există chiar când 
sa dat prea puţină otravă sati că întâmplarea i-a ne- 
utralizat efectele. 

Dacă omoritorul căindu-se dă imediat un antidot 
Și reușesce a neutraliza efectele otrăvei este fără îndo-: 
ială în acest fapt o circumstanţă atenuantă, însă ten- 
tativa de otrăvire este cu tote acestea. sigură și este 
supusă pedepsei : otrăvirea „involuntară este pedepsită 
prin articolele 248 şi 249 C. P. . 

Art. 248. Ori-care din nedibicie, din nesocotință, din 
nebăgare de semă, din neîngrijire săii din nepăsirea ve- 
gulamentelor va sătârşi omor fără voe, ori va fi fost cauza 
netoluntară de a se săvârși omorul, se va pedepsi cu îi- 
chisdre de la 3 luni până la 1 an și jumătate și cu 
amendă de la 96 până la 500 lei. . 

Art. 249. Dacă din una din causele precedente uov fi 
resultat numai râniri ovi loviri, închisorea va fi de la 15 
dile până la 2 lună și amendă de la 26 până la 250 lei. 

Disposiţiunile Art. 248 se aplică erorilor comise în 
prescripțiunile medicale și preparaţiunile farmaceutice, 
când mortea a fost consecinţa, acestor răniri, ' 

" Vândarea, cumpărarea Şi întrebuințarea substanţe- 
lor otrăvitâre este regulată de regulamentele poliţiei 
sanitare şi pedepsită în anume cazuri, 

Art. 368. Cel care va otrivi cu voință pești în bălți, 
heleștae ori avusuri, se va pedepsi cu închisărea de la.o 
lună până la 2 ani şi cu amendă de- la 96—100 lei.
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RAPORTE MEDICO-LEGALE 

| - Rupteva uterului în timpul facerei. — AMortea: mamei și a copilului. Responsalilitate medicali, - 
Prof. M. Minovici și Prof, G. Bogdan 

Sub-semnaţii doctori în medicină M. Minovici, pro- fesor la Universitatea din Bucuresci, medie legist pe: lângă tribunalul ]ltov și G. Bogdan, profesor la Univer- sitatea din Iaşi, medie legist pe lânsă tribunalul Iaşi, numiţi ca experți prin ordonanța No. ...... din Ianuarie 1900, de -către d-l judecător de instrucţie de pe lângă tribunalul Fălciă și invitaţi de a-l însoţi şi a ne trans- „porta în comuna Răducăneni din acel judeţ, pentru a face autopsia femeci Niţa Stoica, moârtă în urma unei faceri și de a stabili cauzele morţei sale, a, copilului precum și conduita şi responsabilitatea d-lui doctor Li- „Yescu, medicul spitalului Răducăneni care a asistat a- cestă femee la facere. Astădi, 25 Ianuarie, transpor- tându-ne în localitate însoțiți de domnii judecător și procuror, după ce am depus jurământul cerut de lege și am luat cunoscință de actele consemnate în dosar precum şi alte informaţiuni culese de noi din gura celor cari erati interesaţi în cauză, am procedat la facerea acestei expertize, constatând: următorele: 
Mai înainte însă de a descrie faptele constatate de noi, relativ la cadavrele femeei și al copilului, credem necesar de a expune tote detaliile culese de la, personele cari ati: avut un rol în acestă: afacere Și în special 
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detaliile date de d-l doctor Livescu, căruia "i-am cerut 

şi ne-a presentat un memoriii mai înainte de a face 

autopsia cadavrelor, în care d-sa înregistreză totă ob- 

servaţia clinică a femei din momentul Chiemărei sale si 

până la morte. 

Memoriul domnului doctor Livescu 

Domnul Livescu, doctor în medicină de la facul- 

tatea din Bucuresci (1897), fost intern în serviciile d-lor 

doctori Obregca şi Turbure şi extern în serviciul d-lui 

doctor Florea Theodorescu, fost medic secondar (6 luni) 

a spitalului din Bârlad «Elena Beldiman» şi actual- 

„mente medie provizor al spitalului Răducăneni, de la 

-1 Septembre 

Ne declară: In diua. de 16 Noembre 1899, către 

sâră, am fost chiemat în satul Răducăneni la femeia 

“Niţa, Stoica. Mergând la, domiciliul acestei femei, găsesc 

acolo pe mo3 din localitate, care 'mi spune că se allă 

lângă, gravidă cam de pe la orele 10 sati 11 diminţa, 

că acestă femee'este multipară. cu sarcina la termen, 

că la, venirea sa, colul era, puţin dilatat, punga apelor 

ruptă, copilul mort, în presentațiune occipito iliacă stângă 

anteridră la strimtorea superidră, contracţiunile ute- 

rului puternice, ajutate şi de sforțări voluntare ale femeei, 

contracţiuni cari ati slăbit în urmă, fără ca angajarea 

părţei foetale să "înainteze: facerea a început în cursul 

nopței precedente. 

La sosirea mea, cam pe la orele 6 sera, găsesc pe 

gravidă, culcată în pat, intro pronunțată neliniște și 

anxietate, pulsul fe equent și mic, genă respiratorie, faţa 

palidă, extremităţile reci. 

, Prin întrebări aflu că a mai avut trei faceri cari 

Saii efectuat cu dificultate, mai cu semă cea, dintăiui. 

Procedând la examinarea femeci, constatăm lipsa. 

bătăilor cordului foctal şi a sullului foetal, apoi exca- 

vaţiunca, liberă, colul dilatat, punga apelor ruptă, li-
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(uidul în parte scurs, iar în fossa iliacă dreptă ca parte 
foetală ce se prasintă, o tumoră rotundă, ce pare a fi 
capul fătului. | 

Fătul însă neangajat, se bucură de puţină mobi- 
litate la strimtorea, superidră. Contracţiunile uterului lip- 
sesc cu totul și nu r&mân de cât sforțările voluntare ce 
în neliniștea, sa, femeca le repetă. | 

Prin exploraţiunea, basinului, căpăt impresiunea 
unei, strîmtori a lui fără a întâlni vro diformitate per- 
ceptibilă. Prin ficțiuni pe abdomen și injecţiuni anti- 
septice calde în organele genitale ale femei, încercăm 
redeștep!area contracțiunilor uterine, fără reuşită însă. 

Inerţia uterului, precedată de mult de ruptura . 
membranelor şi scurgerea în parte a liquidului, nean- 
gajarea fătului la strimtârea superioră, impresiunea, 
de strimtorea basinului si starea generală a femeei, 
făcându-mă se întrevăd necesitatea unei intervenţiuni 
pentru terminarea, facerei, pe de altă parte însă lipsa, 
totală de curăţenie a patului și camerei unde so alla 
pacienta, nepermiţendu-mi o intervenţie acolo, și fii- 
cendu-mă se mă îngrijesc chiar de urmările unci fa- 
ceri normale în asemenea condițiuni, m'aă fiicut să spun 
pacientei și celor din jurul ei că extracțiunea copilului 
nu o pot face pe loc şi îi sfătuese se aducă pe pacientă, 

„la spital. In lipsă de altă trăsură, pacienta a fost trans- 
portată într'o căruţă cu boi, cu tâte precauţiunele po- 
sibile, la spital, unde a, fost instalată în camera de 
reservă a femeelor. | 

Pe la orele 9 sâra, procedând din noi la examenul 
pacientei, mă asigur încă odată de lipsa bătăilor cor- 
dului fetal și a suflului uterin, și constat din noă starea 

„de anxictate și neliniște a femeei, frequenţa, şi micimea 
“pulsului, jena, respiratorie. Colul dilatat lasă se pătrundă, 
mâna, şi recunosc de astă-dată, o presentaţiune transver- 
sală în posiţiune cephalo-iliacă dreptă, dorso-posteridră, 
umârul drept fiind partea care se presintă la strimtârea 
superidră. Lipsa totală a contracţiunilor uterine per-
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sistă şi injecţiunile calde, antiseptice vaginale și intra- 

uterine, nu pot să le redeştepte. In noua exploraţiune 

a basenului, în lipsa unui pelvimetru, cu ajutorul indi- 

catorului drept pe unghiul sacru vertebral, calculez pe 
cât posibil lungimea diametrului antero-posterior, care 
'mi dă resullatul aproximativ de 9 em. Incercând prin 
manopere combinate externe și interne, versiunea ce- 

phalică fără reușită, nu persist prea mult în aceste 
manopere, de tema unci rupturi a uterului. 

Starea generală a pacientei însă și condiţiunile în 
care se presenta facerea, mă hotărăsc la o intervenţiune 

mai activă şi în presentaţiunea fătului, în inerția ute-. 

rină, în dilatarea colului și chiar în strimtorea base- 
“nului, găsind indicaţiunile versiunei podalice pe de o 
parte ; iar pericolele unei embriotomii, la care trebuiam 

se adaoe lipsa instrumentelor speciale necesare acestei 
operaţiuni, făcendu-mă să îndepărtez pentru moment, 

acestă din urmă operaţiune, cu atât mai mult cu cât 
facerile anterioare a acestei femei, de și efectuate cu 

dificultate, copii la termen, ati putut străbate basinul 
gravidei, mă hotărese pentru versiunea podalică, r&- 

mânend ca în cas de nereușită, în limitele mijlocelor 

de care dispuneam, să practic embryotomia. 

Ast-fel, pe la orele 11 noplea, asistat de mâșă și 
de sub-chirurgul serviciului, după evacuarea vesicei 
urinare şi a rectului, pătrundeând fără greutate cu mâna - 
în interiorul uterului, găsesc cu ușurință piciorele copi- 

„ului şi reuşesc se le aduc odată pe amândouă conti- 

nuând cu încetul extragerea trunchiului, întâmpinând 
oro-care dificultate la degajarea membrelor superiore, 
pe care însă reuşim a le degaja prin întroducerea de- 
getului. In timpul facerci versiunei, o mică quantitate 

de liquid sanguinolent se scurge. 
Capul copilului însă sa oprit la strimtorea supe- 

ridră și cu tot sprijinul ce presenta corpul copilului 
prin tracţiuni și apăsarea încercată prin pereţii abdo- 
minali asupra lui, nu descinde de loc și rămâne cu fața
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în. simfiza, sacro-iliacă dreaptă, occiputul înainte ; încer- 
când atunci prin ridicarea, corpului copilului şi intro- 
ducerea mânei pe sub dânsul, pentru a produce flexiunea, 
capului nu putem pătrunde în de ajuns cu mâna între 
capul copilului și peretele basenului, pentru a apuca 
prin. gură maxilarul şi a face tracțiuni asupra lui. 

Tâte încercările manuale nereușind, starea gene- 
rală rea, a pacientei accentuându-se cu totă administra- 
țiunea unei poţiuni tonice, pulsul devenit filiform, pa- 
cienta având o sincopă, din care reușim a o redeştepta 
îndată, după ce i se fac injecţiuni subcutanate de ether 
și de cafeină, încercăm, fără, reușită .şi aplicarea for- 
cepsului pe sub corpul copilului. — Atunci în lipsa unui 
perforator, prin ajutorul instrumentelor ce aveam la 
îndemână (bisturii, fârfeci, trocar) încerce perforaţiunea 
craniului, pătrundend prin ceafa copilului, încercări pe 
cari elevaţiunea capului fetal şi tema de a, leza părțile 
maternele, le fac zadarnice. - | 

De 6re-ce versiunea, este practicată cam de 3 ore, 
tot de atâta timp compresiunea, părţilor maternele de 
tre f& durând, starea generală a pacientei, arătată 

maj sus, silindu-mă& la terminarea „cât mai curând a, 
facerei, sleindu-mi tâte încercările de extracţiune a ca- 
pului fetal şi pe lângă aceste adăogându-se şi un oedem 
al părţilor genitale maternele, mă văd nevoit a practica, 
detroncaţiunea (pe la orele 3 sati 4 către diuă) în spe- 
ranţă că cel puţin lipsindu-mi piedeca ce-mi o făcea; 
corpul copilului, să pot străbate, fie cu mâna fie prin 
instrumente, pentru. a extrage capul. Tot-odată gân- 
dindu-mă la posibilitatea necesităţei. unui perforator şi 
a unui Chephalotrib, trimit pe bărbatul pacientei cu o 
scrisore la d-l dr. Kernbach la Huşi, rugându-l să-mi 
trimită un perforator şi un Cephalotrib, credend că la 
spitalul din capitala, judeţului se vor. găsi aceste instru- 
mente ce ue lipsea nouă. | 

După detroncaţiune introducând mâna în uter pentru 
apucarea, capului fetal, întâlnim pe peretele lateral stâng
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al uterului placenta în parte deslipită și un liquid san- 
guinolent negricios în uantitate ca de 400 până la, 500 
grame se scurge din uter. 

Apucând capul cu mâna, avem sensaţiunea unui 
cap mare bine osificat şi aducendu-l la strimtârea su- 
peridră, un ajutor menţinendu-l prin apăsare prin pereţii . 
abdominali; cu mâna introdusă în gură, exercităm trac- 

țiuni repetate care nereușind, apelăm la, forceps, nepu- 
tincios și el a extrage capul. 

Incercările de perforaţiune cu instrumentele ce 
avem la îndemână, nereușind şi sub amenințarea că 
persistând în aceste din urmă încercări cu instrumente 

neapropriate, putem leza părţile maternele, starea ge- 
nerală a pacientei, arătându-ne sleirea puterilor sale, 

ne face să o lăsăm în linişte, până la sosirea instru- 
menlelor cerute la Huși. — Ast-fel după ce i se mai 
repetă injecţiuni subcutanate cu ether și cafeină, pe la, 
orele 5 saii 6 diminâţa pacienta încredințată pazei unei 
'infirmiere, este lăsată în linişte. —— La visita, de dimineţă 
pulsul abea, perceptibil, iliform, jena respiratorie aceiasi, 
fața palidă, i se scote urina, i se administreză o po- 
țiune tonică din noi, se fac încercări de alimentaţiune 

cu lapte. | 
“Pacienta nu a avut ve&rsături nici sughiţuri în tot 

timpul cât i-am dat ajutorul mei. — Pe la, orele 3 sati 
4 după ameză, venind la spital d-l medic al plăşei Po- 
doleni, căruia expunendu-i împrejurările în care sa 
presentat casul şi mijlocele întrebuințate, după cererea, 
sa şi v&dend că întârdie omul trimis la Huşi, lam condus 

lângă pacientă, unde d-sa a încercat extracția, capului 
rămas în uter; încercările sale ai fost prin tracţiuni 
manuale, asupra, capului fixat la strimtârea superidră, 
prin aplicaţiuni de forceps, și încercări de a perfora 
craniul, cu ajutorul instrumentelor ce posedăm. Aceste 
încercări nu au reuşit și femeia a sucombat în acelaș 
timp cu terminarea, lor.
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Declaraţia d-lui Vlad Petre medicul plăşei Podoleni 

In diua de 17 Noembre fiind în inspecţie prin plasă, am trecut prin comuna Răducăneni pe la orele 5—6 s6ra ; ajungând la primărie un domn Vasile Gheor- . ghiu, avocat, mi-a comunicat că, la spitalul rural sa făcut o operaţie asupra unei lăuze, tăind un copil. 
Pe când vorbeam cu acest domn, a venit la pri- 

mărie și mâşa comunei Şi mi-a comunicat acelaş lucru. Ea m'a rugat, să merg şi ei la spital și m'am dus, în- soțit de moșă. Ajungend acolo pe laorele 6, impreună cu d-l doctor Livescu, m'am dus în cameră, unde se alla lăuza şi după ce am cerut voce -ca, să intervin și ci, am intervenit introducând mâna Şi apucând capul de vertebrele cervicale și pe când căutam ca să leg cu un laţ de sforă vertebrele, femeia a avut o sincopă mor- 
tală şi imediat a încetat ori-ce intervenţiune. 

Declaraţia femeei Maria Anton, mama mârtei 

Fata mea, Niţa Petre Anton P. Stoica, de 28—29 anj. 
„Măritată de 9 ani, a născut 5 Copii, din care cel dintâiiă 

. Mort, iar cel din urmă nu "la putut nasce; trei ase- 
menea i-a făcut cu mare greutate, unul din cei trei a 
murit după o jumătate de an. 

In noptea de 15 spre 16 Noembre, a apucat-o du- rerile de facere, iar dimincţa, sa scurs apa. — Bărbatul 
sc sa dus după m6șă, câre a, venit la orele 10 dimi- 
neţa. M6şa a puso în pat, a examinato și a stat cu ea până pe la 5 p. m. când moșa i-a spus, că copilul - 
nu vine bine şi sa chemaţ doctorul. Bărbatul sa, dus după doctor, care a venit pe seră, care, după ce a examinat-o, a, spus, ca să o aducă la spital, căci nu pote să-i facă nimic acasă. Atunci pe la orele 9 am dus'o la spilal, unde peste vr'o oră a venit şi doctorul, care sa închis într'o odae cu mMOŞa și personalul spita- lului, unde a stat până la 12 ore, iar pe la orele 4 m'a
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chemat în odaea lăuzei şi mi-a spus că a tăiat copilul 
și % a lăsat capul înăuntru. | 

In aceiaşi di pe seră ea a murit. 

Declaraţia domnei Adela Gheorghiu, M6şa comunală, 
_.diplomată din Iaşi 1890 

Esta de 5 ani moşă in Răducăneni. A fost m6şă 
“ particulară în Roman. Densa ne spune, că în dimincţa 

dilei de 16 Noembre, a fost chiemată la femeea Niţa 

Stoica, care o apucase durerile de facere în timpul 
nopței. La sosirea sa pe la orele 10—11, examineză 
femeia şi găsesce că colul este dilatat, punga apelor 
ruptă, iar liquidul scurs. Femeia la, început avea con- 
tracţiuni forte, însă nu mult timp după acesta ele a 
încetat cu desăverşire. Femeia piergend puterile, avend 
o mare neliniște, pulsul mic, extremităţile reci, corpul 
acoperit cu sudori reci. — Copilul se presintă cu capul 
în poziţia întâia, însă nu sa pulut angaja şi vădend 
tote acestea, a trimis ca să chieme pe d-l dr. Livescu. 
Apoi confirmă în totul cele relatate de d-l dr. Livescu. 

Declaraţia femeei Eva a lui Dumitru Comoraşu. 

M6şă fără diplomă, de 40 ani în com. Răducăneni 

Ea declară, că este mâşa mamei și a fetei şi că 

tâte facorile fetei ati fost forte grele; din 5 copiii, cel 

dintâi "l-a tăcut mort, alți trei forte greii (2—3 dile), 
iar pe acesta din urmă n'a putut să-l facă și că ea 
nepricepându-se ce să facă, nu sa amestecat la ultima 

facere. 
Confirmă însă în totul spusele celor-lalţi. 

Autopsia cadavrului femeei Niţa Stoica. 
Examenul Extern ! 

Cadavrul femeci Niţa Stoica se găsea în sala de. 

autopsie a, spitalului rural din localitate, unde din or- 

dinul Domnului Judecător de Instrucție -a fost adus
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după ce fusese deseropat de la Cimitirul Catolic din 
vecinătate şi transportat pe o targă la spital. Ea era, 
îngropată de la 19 Noembre. 

Cadavrul era aședat întrun cosciug de brad cu 
fundul de trestie și îmbrăcat cu creton roșu cu flori. 
La deschiderea sa "1 găsim întins cu capul pe o pernă 
mare, albă și cu mâinele pe abdomen, ţinend în cea 

dreaptă o cruce de ceră galbenă. Cadavrul femeci 
„este îmbrăcat cu o cămaşă de pânză de casă brodată 
cu fluturi, o rochie de lână de colsre albastră, un șorţ 
brodat pe pâle cu flori roşii și verdi, cu pantofi în pi- 
ciore, cu mărgele la gât, încinsă cu un brâii tricolor 
şi purtând pe cap o naframă de borangic, iar la drepta 
Şi la nivelul umărului să se află corpul copilului săi 
decapitat, a cărei descriere o facem mai Jos. 

Cadavrul este al unei femei bine constituită și 
desvoltată, având talia 1 m. 63, şi versta de 29 ani. 
Părul capului de colâre castanie deschisă, formeză 
două codi şi breton pe frunte lăsându-se cu ușurință a 
fi smuls în şuviţe. Gura întredeschisă, cavitatea, bucală 
acoperită cu un strat cremos de colsre galbenă, dan- 
tura incomplectă și uzată. Putrefacţia fârte înaintată și 

" caracterizată, prin macerarea epidermului care se ri- 
dică în mari lambouri, mat ales pe spate şi părţile la.- 
terale şi externe ale câpselor, prin reţeua vân6să de un 
roşu murdar ce se desemnâză sub pielea de pe torace 
și membre, care dă tegumentelor un aspect marmorat 
Şi prin pergamentarca feței, a urechelor şi a pielei de pe mâini. Cavităţile orbilare sunt aprâpe g6le şi globii 
ochilor distruși, întrâga faţă are aspectul unei momâi. 
Pe cadavru nu se găsesce nici o insectă. sai resturi de 
insecte. O mare parte din figură, torace (împrejurul 
mameldnelor) şi pe mâini se găsesce un deposit de 
mucegai alb (oidium albicans) ce dati acestor regiuni 
aspectul unor bureţi albi. 

Mamelele bine desvoltate, mameldnele proeminente 
Şi înconjurate cu-o aureolă pismentată negrici6să în
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care se observă hipertrofia tuberculilor lui Montgom- 
mery, lasă prin presiune să se scurgă un licid turbure 
gălbuiti. 

Abdomenul balonat, pe linia sa mediană se observă 
o linie pigmentată, (linia brună) și care se întinde de 
la muntele lui Venus până dincolo de ombilic ; precum 
și numerdşe ve ergcturi, unele recente de colre roză 
violacee, altele vechi sidefii,: ce se întind până pe păr- 
țile superiore ale câpselor. Palpaţia abdominală, făcută. 
la nivelul regiunei hipogastrice, permite a constata în | 
drepta, şi în stânga liniei mediane în ambele fose iliace 
2 tumori moi și depresibile ce nu se pot bine limita 
(uterul şi capul copilului). Circomferența abdomenului 

„luată la 6 cm., sub ombilie e de 102 cm.; iar cea de 
de la nivelul trocanterilor 107 cm. 

Organele genitale externe bine conformate, pubi- 
sul acoperit cu puţin păr. Buzele mari, sunt puţin pig- 
mentate, tumefiate şi infiltrate cu gaze. Pe buza cea, 
mică din stânga se găsesce o mică tumoră de mărimea 
unei alune, plină cu gaze, resultatul unei delatări vâ- 
nose (varice). Urmele himenului se v&d sub forma unor 
mici muguri mamelonaţi (carunculi mirtiformi). Fosa, 
naviculară împreună cu furculiţa şi perineul, nu pre- 
zintă, nici o ruptură. 

Examenul Intern 

Capul şi cavitatea cranienă 

Pericraniul infiltrat cu puţină serositate, se ridică 
uşor. Osele calotei bine conformate, sunt intacte, ase- 

menea și ale basei. Ele ai o grosime între 5--6 mm. 
Suturele neosificate, meningele subțiri, încă se mai dis- 
ting, iar creerul e ramolit, redus de volum şi trans- 

format într'o pulpă mâle de colâre verde-cenușie, așa, 
în cât ambele substanţe cerebrale precum și nucleii 
centrali nu se mai pot distinge.
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Toracele şi cavitatea toracică 

Osele toracelui intacte ; la ridicarea plastronului sternal se observă că plămânul drept prezintă ade- renţe vechi pleurale, ce se întind până pe părţile pos- teriore ; cel stâng e liber. Ambii plămâni sunt reduși de volum, puţin aeraţi, din care cauză nu umplu com- plect cavitățile pleurale. In cavitățile pleurale însă găsim ca vr'o 500 cc. de un licid de transudare turbure roşietic (datorit putrefacţiei). Suprafața externă a plămânilor a un aspect marmorat și o coloraţiune cenușie-verclue, jar pe secţiune ati o colâre roșie deschisă, (anemiaţi), nu crepită sunt puţin elastici Și la presiune nu lasă să se scurgă nimic. 
Trachea și Bronchele sole, mucâsa lor e de un POŞU murdar, asemenea, şi a esofagului în interiorul căreia găsim un limbric. | 
Inima. Pericardul conţine câte-va picături de un licid limpede roşietic. Inima de mărimea pumnului, ca- vitățile sunt g6le. Nimic de remarcat patologic din partea, valvulelor şi al orificiilor. Suprafaţa endocardu- lui e de o colsre roşie murdară, datorită putrefacţiei. - Mușchiul inimei e mâle, flasc, friabil şi palid. 
Aorta intactă, suprafaţa ci de o coloraţiune roşie- vişinie, nu presintă nimic patologic. Coronarele per- 

meabile. 

Abdomenul şi cavitatea abdominală 

Nici o urmă de violenţă în musculatura peretelui abdominal. 
Stomacul turtit, mucâsa sa e acoperită cu un lichid sirupos de coldre galbenă-cenușie ce exală un miros cadaveric. Pereţii să sunt subțiaţi, aprâpe transparenţi, 

de un aspect marmorat și de o coldre cenușie-verdue. 
Intestinul subțire, puţin destins prin gaze. Mucâsa, lui aceperită cu un subțire strat de materii alimentare. digerate, de colâre cafenie deschisă, e ridicată, pe alo-
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curea de numerose flictene gazose, iar intestinul gros 
conţine către sfârşitul săi puţine materii fecale semi- 
solide, de o colore castanie-verdue. 

Mesenterul şi epiploonul încărcate cu grăsime. 
Splina puţin mărită, cântăresce 200 gr., e lobulată 

pe margini, capsula puţin îngroșată; volumul săi e 
represeritat prin diametrele 16, 8 și 2 cm. Pulpa de un 

roşu deschis, este ramolită. 

“Ficatul cântăresce 1500 gr., lungimea sa e de 24 cm., 
iar lăţimea de 17. Faţa sa antero-superidră presintă 
vechi aderenţe fibrese de diafragm (perihepatită). Su- 
prafața de secţiune are o coloraţiune brună-verdue, e 
“puţin umedă, prin presiune nu lasă să se scurgă ni- 
mic. Parechimul săi e infiltrat cu numerose bule ga- 
zose, dându-i aspectul unui burete. Venele porte gtle, 
asemenea şi conductele biliare. 

Visicula Viliară conţine ca 2—3 cc. de bilă brună 
închisă. 

Rinichi sunt puţin mici, ei ati lungimea, lărgimea 
și grosimea Jepresintate prin 11, 6, şi 1!p cm. Capsulele - 
se desface uşor, ei sunt moi, flasci, la secțiune ati o co- 

loraţiune uniformă, ambele substanţe din cauza putre- 
facţiei nu se mai pot distinge. 

Bășica uvinară g6lă, mucâsa intactă. 

Organele genitale interne 

La deschiderea, cavităţei abdominale, găsim uterul 
deplasat și aşedat în fosa iliacă stânsă; iar în cca 

drâptă, capul copilului acoperit ca cu o scufă de către 
placentă, și câte-va chiaguri de sânge (vezi fig. 28%). 

Uterul pirifom şi turtit dinainte înapoi, e mărit de 
volum. Greutatea sa împreună cu a vaginului și a vul- 
vei e de 1330 gr. (Sunt păstrate în muzeul Institutului: 
Medico-Legal). Pe marginea sa dreptă cu 3 em. mai 

“sus de orificiul colului care e șters (vezi fi. 285) şi până. 
în apropierea trompci, se găsesce o ruptură lungă de
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16 cm. la partea externă și 14 cm. la cea internă, 
avend marginele neregulate sdrenţuile, în zig-zag echi- 
mozate şi infiltrate în lături cu sânge și bizotăle din 
afară înnăuntru. Cele 2 foi ale ligamentului larg cores- 
pundlător sunt desfăcut rupte şi deslipite pe o intindere 
de î8 cm. (fig. 286). Faţa inter nă a uterului neregulată, 
presinlă mici rădicături, mai cu semă către fund Și 
spre stânga sa, unde e acoperit cu resturi placentare și 
puţin sânge cuagulat ce se ridică în lambouri, lăsând 
să se vadă locul inserțici placentore. Uterul măsâră 

  

Dr. N, Minorici, 

Fi. 230. 

22 cm. în diametrul vertical şi 17 în diametru transvers. 
Musculatura e de un roșu cărămidiii, semănând cu a 
carnei : spălate, mâle și friabilă, el are o grosime între 
—3 em. Colul e șters, buzele sale sunt moi și subţiri, 

nu presintă împrejurul lor nici o leziune. 
Vaginul are 12 cm. lungime, ce forte dilatat, cutele 

sale sunt. aprâpe şterse, are o coloraţiune cenuşie-ver- 
due, nu presintă nici o urmă de:violenţă. | 

Placenta cântăresce 400 gr. Diametrul săi e de 19 
cm. şi circonferenţa de 60 cm. Ea e puţin subțială,
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având către centru 8—10 mm. grosime (normal 2—3 cm). 
Pe faţa sa fetală presintă mai multe regiuni uscate, 
aprope pergamentate, ce corespund cu lipsa mai multor 

  
Fig. 257, 

cotiledone de pe faţa sa. uterină. Amiosul translucid e 
rupt neregulat pe margini, încât nu se pâte precisa
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locul ruperilor membranelor. Faţa uterină a placentei 
de un roșu spălăcit, spongiosă și neregulată, este for- 
mală de mai multe cotilidâne, din care unele sunt lipsă 
(vezi fig. 287-285 litera cJ. Unele din aceste cotilidâne 

|. 

îi 

/ 

  
- 

Ă E * 

Fig. 258. 

po. ai o coloraţiune roșie închisă si sunt infiltrate cu 
sânge cuagulat.
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Cordonul ombelical lung de 19 em. şi cu inserţia cen- 
trală, e aprâpe uscat şi turtit, avena forma unci pan-. 

  

Dr. N. Minovici, 

Fig. 259. — Strâmtârea superidră. 

  

br AN. Minovici. , 

Fig. 290, — Strâmtârea înferioră., 

glici. Extremitatea sa fetală, e nereglată și sdrenţuită 
„(Smulsă). EI este nelegat. 

7100
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: Ovarele de mărimea 2-3 cm.. suprafaţa lor ncre- 
gulată, preserată cu mici cicatrice triunghilare, ati o : 
colorațiune albă-gălbue. La secţiune se observă în 
cel stâng corpul salben al sarcinei, care are o mărime 
de 1 cm. 

Basinul. Osele sale sunt intacte, nu însă normale, 
conformate după cum se va observa mai jos. Tâte ar- 
ticulaţiunile sunt puţin mobile. Măsurătârea. diametrelor 

externe (pelvimetria externă) făcută, se constată că ele 

sunt. mai mici ca cele date de un basin normal, după 
cum se pole vedea în tabloul ce urmeză și fig. 
289-290: 

- Normal - 
1. Diametrul sacro-pubien (Baudeloque) 18,4. 20 
2, » bi-spinos 17,5. 4 
3, » hi-iliac 225. 28 

De asemenea mesurătârea făcută asupra strimto- 
rilor superidră, inferidră și a escavaţiunei, se observă 
micşorarea unor diametre în raport cu dimensiunile 
diametrelor corespundătore ale unui bazen normal, după 
cum se pote vedea în tabloul ce urmeză: 

Diametrele Amteroposterior Oe Transversal 

Strimtorea superioră  AA'8.5 11 0011.5 12 TT'12 18 
Escavaţiunea. 10.5 12 MM 12, 1242 
Strimtorea inferioră 9 9 — TT'9 10 

In afară cu micsorarea diametrelor» acestui basin 
faţă cu unul normal și care până la un punt ar co- 
respunde unui basin mic (basin mic justo-minor) mai 
constatăm că apofisa, transversă stângă a, ultimei ver- 
tebre lombare (a 5-a) (vezi fig. £ 291) care e aprâpe de 2 
ori mai mare ca cea opusă, presintă pe faţa sa infe-. 
ferioră, o suprafaţă articulară care împreună cu alta |
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analogă ce se găsesce pe faţa superidră a aripei stângi 
a sacrului, formâză o articulaţie suplimentară. 

Coldna vertebrală e intactă, ea nu sa deschis. 

  

Dr. X. Jlinorici. 

Fig. 291. — Articulația sacro-vertebrală suplimentară. 

Autopsia Copilului. 

Examenul Extern 

Cadavrul copilului se află in același cosciug cu al 
femeci Niţa Stoica. EI este al unui noi născut de sex 
masculin, având capul separat de corp de desubtul 
celei de a 5 vertebre cervicale. Corpul săi e îmbrăcat 
cu o cămaşă de pânză de casă, cusută cu arnici POȘU 
pe pole și mâneci şi o pereche de ciorapi castanii ce 
se întind până la genunchi. | 

__EI este al unui copil forte bine desvoltat, corpul 
sâii fără cap mă&sdră 43 cm. și cântăresce 2500 grame. 

Putrefacţia înaintată şi caracterizată prin coloraţiu- 
nea verde murdară a intregului abdomen şi prin macera- 
rea. epidermului, care se ridică în mari lambouri de pe 
spate, torace şi picire, unde se ridică cuciorapii. Pe dife- 
rite părţi, ale corpului, din causa dispariţiunei epider- 
mului, pielea e pergamentată; iar în unele regiuni, se ob- 
servă mari insule de un mucegai alb (oidium albicans).
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Atât unghiile de la mâini cât şi de la picidre, de- 
păşesc buricile degetelor, ele sunt macerate şi se smulg 
forte uşor. Organele genitale externe sunt reduse la o 
membrană pe cale de pergamentare, în interiorul că- 
ruia nu se pote constata presența testiculelor. Sfincete- 

rul anale deschiz cât o piesă de 50 bani. Cordonul om= 
belical inserat puţin mai jos de mijlocul corpului, are 
o lungime de 1 cm,, e turtit, avend forma unei panglici 
pe cale de a se usca, iar extremitatea sa liboră e nc- 
regulată (smulsă). Tegumentele corpului sunt dublate 
de un bogat ţesut celulo-adipos; iar musculatura e de 

un roşu palid şi infiltrată cu serozitate. La secţiunea 
extremităților inferidre ale femurelor precum și a cal- 

cancelor, se observă punctele de osifacțic:ale lui Beclard, 
ce ati mărimea între 3 şi 5 mm. 

Examenul Întern 

Capui şi cavitatea cranienă |, 

D::pă cum sa descris mai sus la autopsia mamei 
(fig. 284), capul s'a găsit în cavitatea abdominală a cada- 
vrului femeej, în foza, iliacă drâptă, cu fața indreptată 
spre partea externă şi sectionat neregulat, transversal, 
dedesubtul celci de a 5-a vertrebre cervicale. 

„EL nu mai păstreză forma ovoidă, e cu totul di- 
format și turtit în sensul diametrului transversal (pi- 
parietal). 

Pericraniul e sbârcit, formeză mai multe cute și 
presintă unele regiuni pergamentate, iar” altele ma! 
macerate, lăsând în acelaşi timp a se observa câte-va 
escoriațiuni lineare  (sgârieturi de unghii, instrumente 
etc.), capul este acoperit cu peri 'castanii lunui de 
1—2 cm., care se ridică cu înlesnire împreună cu epi- 
dermul. 

Prin palpaţie făcută, asupra tegumentelor e capului, 
se constată că osele, atât ale craniului cât și ale feţei 
sunt deslocate, mobile, din' care causă întregul cap e 
cu totul diformat.
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Comisura drâptă a gurei e spintecată, formâna 
o ruptură lungă de 3—4 cm., ce se întinde în jos și 
înăuntru bărbiei, de asemenea și pe ambii obrazi, 6e- 
desubtul pleâpelor inferiore se observă câte-va escoria- 

- țiuni lineare. 

Maxilarul inferior, arc S alveole separate. 
Diametrele capului luate după ce tegumentele sale 

ai fost umplute cu iută, pentru a-și recăpăta forma pe 
care a avuto la, început (6sele fiind scâse cu cea; mai 

R = OA 
NA nr , NTŢ     ATi A 

Dr. X, Ainoriei, 

Fig. 292. — Parietalul drept, mărime naturală. 

mare ușurință, pe la basa gâtului) se observă o mărire 

a lor în raport cu ale unui copil la termen; ast-fel: 
Diametrul longitudinal (antero-posterior) A P, 15 

cm. Normal 1l!p. 
Diametrul transversal (BP) 12!» cm. Normal 9!. 
Osele craniului sunt mai mari ca ale unui copil 

„la termen, în special parietalele (fig. 292—293) a, căror 
mărime e de Si cm. Comparate cu altele aparținend
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mai multor schelete din Muzăul Institutului Medico- 
Legal corespunde, cu ale unui copil născut de mai multe 
zile (20—30). Osele sunt intacte, afară de parietalul drept 
care prezintă o plesnitură lungă de 3! em. ce se în- 
tinde dinapoia unghiului postero-inferior în sus și în- . 
nainte (fig. 292). Substanţa creerului e mole, difluentă, 
în mare parte dispărută, având o culsre cenuşie- 
verdue. 

Po a Not pm ea - 1 asa, | A Pa m 

  

Dr, A. Minovici. . 

Fig. 293. — Parietalul stâng, mărime naturală. 

Toracele și cavitatea toracică 

, Ambii plămâni sunt bine conservaţi, ci sunt re- 
duși de volum din care cauză 1/2 din cavitățile pleu- 
rale sunt gole. Suprafața lor de un roșu-cărămidiă nu 
lasă să se deseneze biue lobulii pulmonari. Scufundaţi 
întrun vas cu apă, se duc la fund, asemenea. și bucă- 
țele din ci. La secţiune consistenţa e puţin mărită sunt



cam cărnoşi, nu crepită nici nu sunt elastici la pre- 
siune (sunt atelectasiaţi). 

Inima. Pericardul gol. Cavităţile inimei gâle, nimic | 
de remarcat din partea orificiilor şi valvulelor. Gaura 
hotală persistă. Miocardul e mele, flase şi de colâre 
verde murdar. 

Abdomenul şi cavitatea abdominală 

Esofagul și stomacul sunt. gle. Stomacul e puţin 
destins prin gaze, mucâsa, ramolită şi de un TOzU- 
palid. ” 

Intestinele subțiri g6le; iar către sfârșitul intestinului 
gros se găsesce meconium, quantitate ca 50 grame. 

Splina mică, mâle, pulpa difluentă şi de o colâre 
roşie deschisă. 

Ficatul are o colâre cărămidie închisă, își păstreză, 
puţin consistenţa, suprafaţa de secţiune e netedă și pu- 
țin umedă, din vasele porte nu se scurge de loc sânge. 
Există punctele de osificație la stern şi clavicule. Do- 
cimazia hepatică negativă. 

Rinichii înconjurați de o bogată atmosferă celulo- 
grăs6să, capsulele se desfac uşor, suprafaţa, lor lobulată, 
are volumul representat prin 5, 2' şi i cm. La sec- 
țiune ambele substanţe din cauza putrefacţiei nu se 
mai disting bine. 

Rezumat şi discuţiunea faptelor 

„Din cele ce preced rezultă că femeea, Niţa Stoica 
multipară se afla în luna lui Noembre 1899 la, sfârşitul 
unei a cincea, sarcini şi că în ziua de 16 ale aceeași 
luni a fost apucată de durerile unei faceri la termen. 

Ea avusese încă, alte 4 sarcini anteridre şi din de- 
"poziţia mamei şi a moşei care o asistase la tâte face- 
rile, reese că ca, avusese tote facerile dificile, căci unul
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din copii Pa făcut mort, iar cei-Valţi 3 cu mare greu- 
tate, mai tot-V'auna. după 2—3 zile de munci. 

In ziua de 16 Noeimbre dimincţa fiind apucată de 
durerile facerei, chiemă pe m6şa satului care o mo- 
şise la cele-Valte faceri, precum și pe mâșa comunală, 
care constată că punga apelor se rupsese deja și lăsase 
să scurgă ca. un litru de licid pe scândurile odăci. Pre- 
sentarea la început era occipito-iliacă stângă anteridră, 
iar după câte-va ore de sforţări,. capul nu se angajase 
de loc, ba din contra presentarea cefalică se transfor- 
"mase în presentarea trunchiului umărului drept. M6şa 
comunală văzând această presentare anormală, chiemă 
pe D-l Dr. Livescu, Medicul spitalului, care examinând 
femeea, constată o facere anormală și dispune trans- 
portarea femeei la spital, care tocmai pe sâră a fost 
transporlată, într”o căruţă cu boi, , 

La, examenul femeei (9 o.e sera) D-l Doctor con- 
'stată din noi că copilul este mort. Neavend nici o 
speranță în 'o versiune spontanee, de ore-ce liquidul 
amniotic era scurs, uterul inert, cercă să facă, versiunea 
cefalică fără rezultat, apoi cu mare greutate face ver- 
siunea, pelvienă după tâto regulele artei, însă când să 
degajeze capul găsesce un mare obstacol atât din par- 
tea bazenului care presintă o strimtâre, cât Şi din partea 
capului copilului, care avea un volum anormal. In aceste 
condițiuni, după ce cârcă fără rezultat prin tote mij- 
l6cele ca să extragă capul, se decide să facă detrun- 
chiarea, care o face cu destulă greutate. 

R&mânca acum să extragă capul. Tote mijlocele 
de care dispunea at fost încercate pentru acest scop 
mai întâii cu mâna apoi în diferite rânduri cu for- 
cepsul, dar fără rezultat, capul copilului fiind prea 
mare iar bazenul strimt. Nu rămânea de cât dea face 
cefalotripsia sati craniotomia, dar în arsenalul de in- 
strumente al spitalului nu se atlaă nici un cefalotri) 
sati vre-un alt instrument apropriat, cu care să facă 
acâstă operaţiune şi se decide să trimiată la Huși pe
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bărbatul femei, călare ca să aducă de la spitalul co- 
munal de acolo un cefalotrib. Totă nptea de 16 spre 
17 și totă ziua de 17 sa făcut, diferite încercări pentru 
extracţiunea capului atât de D-l Doctor Livescu cât si 
de D-l Dr. Vlad Petre, medicul plăşei Podoleni, care se 
găsea din întâmplare în inspecţie. In acest timp femeca 
pierduse o quantitate de sânge considerabilă, puterile o 
părăsise, instrumentele de la Huși nu mai soseau, dis- 

tanţa între Huși şi Răducăneni fiind de aprope 45 klm. 
Ast-fel că la un moment dat, pierde cunoscința, sudori reci 

îi acoperă fața și corpul,şi more în sera de 17 Noembre. 
In to acest timp, D-l Dr. Livescu cu „personalul 

săi nu părăsise bolnava şi nu încetase un singur mo- 
ment de a face tot ce putea şi tot ce ştia pentru ter- 

minarea, cu succes a acestei faceri. | 

Cari aă fost cauzele morței copilului ? 

Cari aii fost cauzele morţei fe:neei ? 

Cave este partea de responsabilitate a D-lui Dr. Livescu? 
Respunsurile la tâte aceste întrebări rees întrun 

mod clar şi evident din descrierea tutulor faptelor ce 

preced și pentru a răspunde ne vom dispensa de de- 
talii inutile, ţinendu-ne cu scrupulozitate de faptele 

constatate, fiind convinși că acesta este metoda cea 

mai bună în tote felurile de expertize medico-legale şi 
este mai imperios indicată în afaceri unde experţii 

„trebue să se pronunţe asupra unor cestiuni care inte- 

veseză medicina, şi medicii şi în care ori-ce digresiune - 
sciințifică, riscă de a părea inspirată de un alt interes, 
de căt acela al adevărului şi al dreptăţei. 

1. Cari ai fost cauzele morţei copilului? 

Ele ai fost strimtârea, bazenului femeci, contfor- 

maţia anormală a capului copilului şi presentarea trans- 
versă a fătului. Am v&dut de la început că copilul se 
presenta cu capul, însă angajarea neputendu-se face, 
presentarea cefalică sa transformat în presentarea 
trunchiului. Se scie din Obstretică că facerea spontance
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este atât de rară și-atât de periculesă pentru copil și 
mamă, în presentarea trunchiului, că medicul mat cu 
semă chiemat la, timp, trebue să intervină, având şanse 
să scape atât pe mamă cât și pe copil. 

In casul de faţă atât medicul cât şi moşa ati fost 
chiemaţi, dar la venirea lor ati constatat că copilul era 
mort deja şi prin urmare nu le rămânea de cât să 
scape pe mamă. 

Consultând faptele publicate de diferiţi autori, vedem 
că, presentările trunchiului expune femeia la muncă 
durerosă și fârte lungă, copilul la o presiune fârte vio- 
lentă, ast-fel că mortea sa este mai tot-d'auna conse- 
cința. Intr'o statistică a lui Velpeau din 137 copii, 125 
aii murit. In casul de față facerea a început în timpul 
nopței, membranele sai rupi repede, liquidul probabil 
scurs, tot, capul neputând să se angajeze din causa 
contracţiunilor violente, copilul a alunecat şi transformat 
presentarea cefalică într'o presentare transversă, 

Când medicul a constatat, acâstă presentare, co- 
pilul era deja mort și nu mat rămânea prin urmare de 
cât a se gândi la mamă, extrăgeni copilul prin ori-ce 
mijloce. | 

Este adevărat că de la începerea durerilor de 
facere și până la venirea medicului, a trecul mai multe 
ore şi sar putea dice că copilul nu murea dacă se in- 
tervenea mai repede, dar acesta nu se scie, căci mai 
întâiă medicul a fost chiemat prea târdiii şi apoi după 
cum am v&dut nu numai că copilul nu a putut fi scos 
cu nici un mijloc, dar a trebuit detrunchiat și chiar 
asa capul a rămas înnăuntru şi imposibil de scos chiar 
cu forcepsul. 

In resumat copilul a murit neputând fi expulsat 
din cauza volumului anormal al capului săi și a, strim- 
târci basenului mamci. EI era condamnat să mâră în 
aceste împrejurări și numai în casul când medicul ar 
fi fost chiemat la, începutul facerei şi ar. fi găsit copilul 
viă şi ar fi constatat aceste două obstacole, ar fi putut



929 

practica o operaţiune cezariană, şaii simfiziotomia şi să 
scotă copilul, lucru ce nu sa putut aci, de 6re-ce la, 
venirea medicului sa constatat că copilul era mort şi 
nu r&mânea de făcut de cât embriotomia sai lapara- 
tomia, dacă împrejurările ar fi permis. 

2. Care a fost causa morței femeei? 

| Atât din observaţiunea clinică a femeci cât şi din 
constatările nâstre la autopsie, reese că ea a murit în 
urma unei ruperi uterine. 

Care a fost cauza acestei ruperi uterine ? 
Este ea o rupere spontance sati traumatică ? Este 

ea prin urmare 0 ruptură datorită unor cause predis- 
ponente din partea femeei sati datorită manoperilor 
obstreticale ale D-lui Dr. Livescu. 

Mai inainte de a precisa acesta, credem necesar 
să enum&răm causele predisponente şi determinate, mai 
principale, care pot să producă. aceste ruperi și apoi să 
căutăm dacă la acestă femee sa găsit 'ast-fel de cause 
și să discutăm rolul lor în producerea acestoi ruperi 
uterine. 

1. Cause predisponente. Printre causele predisponente 
numărate de diferiţi autori, găsim : Tot ce pete mări 
întinderea, sati. micşora resistenţa, pereţilor uterini: o 
mare cantitate de liquid amniotic, mai mulţi copii, un 
copil prea voluminos; o subțiime extremă a, pereţilor 
uterini care se întâlnesce la 6re-care femeci, fără ca să 
fie posibil de a o explica, o slăbire a pereţilor uterini 
care ţine de cause ca lovituri și căderi, în care casuri 
pereţii se imflameză, se ramolesc sati se ulcereză, ori-ce 
'alteraţiune organică a țesutului uterin, ori-ce obstacol 
care se opune la angajarea fătului, sforțările uterine ne- 
putend să învingă resistenţa, ce găsesce capul la strim- 
torea superidră, în fine tot ce pote împiedica eşirea, fă- 
tului ca: Strîmtorile hasenului, posiţiunile vici6se şi 
viciile de conformaţie ale fătului.
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2. Cause determinante. Aceste sunt externe sati trau- 
matice şi interne. 

4) Externe sati traumatice: Ori-ce contuziune pe 
abdomen, manoperile obstetricale: r&ă conduse, con- 
tracţiunile violente ale mușchilor. abdominali, ori-ce 
mișcare în care uterul pâte fi comprimat. 

0) Interne. Contracţiunile uterine sunt causa deter- 
minată cea mai frequentă a rupturilor uterine, mai cu 
semă în presentările transverse. 

Aceste sunt pe scurt causele mai principale cari 
pot produce. o rupere uterină. 

Să vedem dacă la femeia în cestiune găsim unele 
din aceste cause. a o 

Fără multă ostendlă vedem din cele ce preced că 
la acestă femee se găsesce nu numai o singură causă 
care'i ar fi putut provoca ruperea uterină, dar mai multe. 

Ast-fel găsim: Strîmtorea, basenului, vicii de con- 
formaţie şi prezentare anormală a fătului, facerea pre- 
lungită, mișcări forţate ca acelea ce a făcut în timpul 
transportului întro căruţă cu boi, de acasă, la spital, 
întrebuinţarea. de diferite manopere obstreticale (mână, 
forceps) contracţiuni violente și prelungite, etc. 

In acest concurs de circumstanţe nenorocite, pe 
comptul cărei din ele am putea pune ruperea uterină 
care a. causat mortea acestei femeei? 

Respunsul. este grei. Este cert însă că primele 
cause ati fost obstacolul ce întâmpină eșirea fătului din 
causa strimtorei basenului și a volumului prea mare al 
capului fetal, însă aceste aiă fost ajutate de sigur de cele- 
lalte cause ca, contracţiunile violente și prelungite, pre- 
sentarea transversă a f&tului; ai putut asemenea să fie 
ajutate şi de 6re-care manopere obstreticale. 

Mai întâiă pe uterul femeei, la partea laterală 
dreptă d'asupra colului, constatăm o ruptură care are 
caracterile următâre: lungă la partea, externă de 16 cm.. 
iar la partea internă de 14 cm. marginele acestei rup- 
turi sunt neregulate în zig-zag, sdrenţuite, și bizotate
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din năuntru afară şi echimozate puţin. Pereţii nu pre- 
sintă nici o alteraţie patologică veche. 

Dacă acum consultăm diferiţi. autori ca Depaul 
Dubois, Pajot, Cazeaux, Tarnier, Budin, Acouchori, cu- 
noscuţi de lumea întregă, vedem că de şi rupturile 
uterului pot să se producă pe ori-ce parte a sa, totuşi 
există o Gre-care legătură între sediul rupturei şi causele 
care ai produs'o.: Ast-fel mai deseori rupturele spon- 
tanee în timpul facerei se găsesc pe segmentul inferior 
al organului, din causa, composiţiei anatomice a colului 
uterin și pentru că de sigur de cele-lalte cause ca: con- 
tracţiunile violente şi prelungite, presentarea transversă 

a fătului, ati putut asemenea să fie ajutate și de 6re- 
care manopere obstreticale. 

Cu tote aceste dificultăţi, pentru stabilirea adevă&- 

ratelor cause ale acestei ruperi, vom căuta, basându-ne 
pe caracterele rupturei găsită la, acestă femee şi pe 
simtomele: şi momentele când aii apărut ruperea, .să 

“arătăm ce fel de rupere este acesta, întrun cuvent să 

facem diagnosticul clinic anatomo-patologic și diferenţial 
al ruperei găsită la acestă femee. 

Contracţiunile uterine se concentreză asupra acestui 
punct pentru a expulsa fătul (Teza lui J. Yolly şi aceea 
a lui P. Budin, rezumă asupra acestui punct ultimele 

progrese ale sciinţei — 1873—1878) și că aceste rupturi 
spontanee se produc mai cu scamă la sfârşitul facerei, 

când uterul este mai predispus a se rupe. Aceste rup- 
turi vin mai adesea întrun mod instantanei, fie în 

timpul unei contracţiuni, fie în timp de repaus al or- 
ganului, fie în timpul unei manopere. 

Rupturile produse prin introducerea unui instru- 
ment ca forceps saii ceva analog, mai dese-ori se pro- 

duc pe fundul saii părţile anteridre ale uterului şi aceste 
rupturi aii cu totul alte caractere, marginile: sunt mai 

mult sai mai puţin regulate, diametrul lor intern este 
mai mare ca cel extern, nu sunt bizotate din afară 
înăuntru și mai tot-d'auna se simte de către partu-
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rientă momentul când sa produs și prin urmare și de 
cei din prejur. 

La femeia noastră nimic din tote acestea. Leziu- 
nile anatomo-patologice sunt acele ale unei rupturi 
spontanee, iar nu ale unei rupturi traumatice. . 

| Un fapt important de stabilit pe. lângă modul cum 
sa produs această ruptură, este de a se sci când anume 
sa produs ca. E 

Pentru a răspunde la acestă importantă cestiune, 
împrejurul căreia gravitâză totă acestă afacere, ne 
trebue să precizăm în ce moment anume a apărut 
simtomele, mai mult sati mai puțin caracteristice ale 
unei ruperi uterine. 

Dacă, luiim observaţia clinică a acestei femei, vedem 
atât din declaraţiunile mâşei cât și ale medicului, ur-. 
mătârele fapte. 

Moşa spune că în dimineţa zilei de 16 Noembre 
pe.la orele î0—iî1 când a sosit lângă ea, a constatat 
că durerile de facere durati de cel puţin i0--12 ore,.: 
copilul se presinta cu capul, contracţiunile uterine 
erai forte și cu tâte acestea capul nu se angaja. Nu 

„mult după acestea contracţiunile uterine ai slăbit 
pentru a inceta, definitiv. In acelaş timp femeia cra, 
forte ncliniștită, pulsul mic, extremitățile reci, corpul 
acoperit de sudori reci, fapte care ai determinat pe 
mMoOșă să chieme medicul. In tot timpul cât mâșa a stat . 
lângă femee, ca nu a întrebuințat alte mijloce obstreti- 
cale, de cât simplul examen. prin palpaţie şi tuşeul 

“vaginal. 
La sosirea medicului, pe la 6 ore sâra, găsesce 

pe femee înto neliniște pronunţată, pulsul frequent 
forte mic, jenă în respiraţie, faţa şi corpul palide, aco- 
perite de sudori reci, contracțiunile uterului lipsesc, cu 
totul şi nu ati mai reapărut până la mortea femeei, 
cu î6te.mijlocele întrebuințate. 

Dusă la spital, femeia a presentat aceleaşi sim- 
tome, în plus a mai avut 2—8 sincope, iar ia introdu-
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cerea mâinei în uter nu a simțit nici o contracţiune, uterul 

era inevt, în acest timp femeia a pierdut mult sânge. 
Tot acest cortegiii de simtome ne dispenseză de 

a face un diagnostic diferenţial inutil, căci ele aparţin 
unei rupturi uterine. Este adevărat însă că pe lingă 

"aceste simtome lipsesc altele ca: sughițurile, vărsătu- 
rile, durerea caracteristică simțită în momentul vuperci, 
dar tâte acestea pole că femeia le-a avut, dar înainte 

ca medicul şi moșa să fie faţă, căci facerea începuse 
deja cu mult timp înainte, ca mâşa şi medicul să so- 
sescă lângă femee. Și afară de acesta s'a putut întâmpla ca 
unele simtome să lipsescă, după cum se: întâmplă adesea. 

După cum se constată dar, femeia presenta sim- 
tomele unci ruperi uterine în momentul când a, venit 
„medicul şi prin urmare totul ne face să credem că 
ea a survenit mai înainte ca ori-ce intervenţiune -ac- 
tivă din partea, medicului să fi inceput. ă 

In rezumat, bazându-ne pe elementele observate, 

conchidem că causa morţei femeei a fost o pierdere 
mare de sânge survenită în urma unei ruperi uterine, 
rupere care după cele expuse până aci, pledeză mult 

în favorea unei ruperi spontanee, avend mai cu semă 

în vedere multiplele cause predisponente şi detormi- 
“nante găsite !a femee, precum şi apariţia simtomelor 

unei ruperi mai înainte ca ori-ce intervenţiune activă 
din partea medicului să fi început. Nu scim până la 
ce punct manoperile întrebuințate de m6şă, ati con- 
tribuit la, acestă rupere, ele nefiind de cât externe, de 
Gre-ce în acele momente uterul nu permitea introdu- 
cerea mâinei înăuntru. 

3. Care a fost conduita şi care este responsabilitatea 
D-lui Dr. Livescu. 

Domnul Doctor Livescu a fost chemat în ziua de 
16 Noembre și a sosit lângă femee pe la orele 6 scra 
Ve&durăm mai sus cele ce a constatat la sosirea sa.
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După, ce examineză cu atenţiune femeia, constată că copilul este mort, punga apelor ruptă, apele scurse, co-: pilul ncangajat, strimtârea basenului, inerția complectă uterină împreună cu un cortegiti de simtome ca pulsul mic, frecuent, o mare neliniște, sudori reci, palorea, feţei şi a corpului, etc. După o încercare dea redeş- tepta, inerția uterină - prin injecțiuni calde şi fricțiuni pe abdomen, fără nici un rezultat Și ţinend compt de „condiţiunile higicnice defavorabile în care se găsea, femeia, decide transportarea ei la spital, unde la un! noii examen pe la 9 ore scra, constată iarăși cele de mai sus și în plus o stare generală, care se agravase și o presentaţie transversă a fătului, umărul drept. După noui încercări dea redeştepta, inerția uterină, dar lără rezultat, v&dend starea, generală gravă a femeei, se decide să facă versiunea podalică, pe care o face după tote regulele artei, însă când să extragă capul nu reușesce prin nici un mijloc, el fiind reţinut la, strim- torea superidră şi nu cedeză nici aplicărei și tracțiu- nilor: cu forcepsul lui Tarnier. 
Tote încercările nereușind, starea generală rea a pacientei agravându-se din ce în ce, pulsul devenind filiform și pacienta avena sincope din care este redeş- teptată, prin injecţiuni cu eter și cafeină, se decide a face perforaţia craniului, dar neavând instrumentele „ Necesare, încercă cu bisturit Şi forfeci, dar şi acestea zadarnice, din causă că capul era prea sus, iar pe de altă parte îi era temă de a nu leza părţile femeci. 
Copilul stând suspendat între piciorele mamei de aprope 3 ore, iar pe de altă parte tumefacţia organelor mergând progresiv, se decide a face detrunchiarea pentru a libera femeia şi mai cu s6mă mâna opera- torului de acest obstacol. După ce face detruncaţia, pe la orele 3—4 diminâţa, și prevădend necesitatea unor instrumente care îi lipseaii în spital, ca cefalotrib sută 

cranioclast, trimite pe bărbatul femeei călare la Huşi ca să-i aducă aceste instrumente. In acest timp încercă
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din noii tote mijlocele de a extrage capul, însă fără, 
rezultat și în timpul acesta femeia, sfârşită prin he- 
moragic, sucombă, mai înainte ca bărbatul să, se întârcă, 
cu instrumentele. | 

Ce am putea reproşa d-lui Doctor Livescu în acestă 
afacere, pentru 'ca responsabilitatea să fie angajată și 
să fie caracterizată prin greseli grave, ast-fel cum le cere doctrina și jurisprudenţa. a 
„Drept vorbind, ar trebui să fim prea pretenţioşi 

de a cere unui medic tînăr, care nu Şi-a fiicut din arta 
moşitului o specialitate, mai multă abilitate și mai multe 
cunoscințe obstreticale, întrun cas ast-fel de anormal 
ca acesta, care i sa presentat. Casuri ca acesta în care 
un medic să fie chiemat la, o femee cu o facere începută de cel puţin 20 ore, femee care să aibă o strâmtore a, 
hasenului, copilul un cap disproporționat si o presentaţie 
tranversală, complicată de o rupere uterină, nu se în- 
tâmplă dese în cariera întregă- a unui mamoş. 

Cu tâte acestea pentru a nu eși din rolul nostru | de experţi, vom căuta să discutăm Şi să apreciem 
câte-va puncte în care ar părea la început că respon- sabilitatea d-lui Dr. Livescu ar fi Gre-cum angajată. 

Mai întâiti ce i se impută Doetorului Livescu ? 1 se 
impută că prin lipsa sa de abilitate Şi a instrumentelor, 
a causat mortea iemeci și a copilului săi. 

Din cele ce vădurim, în ccca-ce privesce copilul, 
nu trebue să mai revenim, căci este stabilit că. la ve- 
nirea medicului copilul era deja mort, ne rămâne dar 
să vedem dacă pe lângă causele predisponente și deter- 
minante care ai causat mortoa, femeci, nu a contribuit 
și lipsa de abilitate sati de instrumente ce i se impută, doctorului Livescu. 

Care a fost causa morţei femeei ? Ea a fost o ru- pere uterină și după cum demonstrarăm sponlance. 
J. Jolli a propus de a rezerva numele de rupturi spon- tanee ale uterului, acelora care survin în afară de ori-ce .Violență exteridră, și de. ori-ce intervențiune obstotri- 

7 1700 
60



936 

cală, de ori-ce natură ar fi, manopere saii administrare . 
intempestivă de substanţe destinate a provoca expul- 
siunca fetală, şi care sunt rezultatul singurei contrac- 
țiuni uterine mai mult saă mai puţin ajutată de cause 
predisponente variate. | 

Dar dacă este demonstrat că coţilul era, mort în 
momentul când a, venit medicul și că ruperea uterină 
care a, causal mortea femeei era anteridră, ori-cărei 
intervenţiuni active din partea medicului, adică se Pro- 
dusese tot înaintea venirei medicului lângă pacientă, 
ce se pote imputa. medicului ? | 

Tocmai acesta este punctul ce trebue să facem să 
reiasă, pentru că aci se discută responsabilitatea medi- 
cului, dacă în condiţiunele în care sa, presentat femeia 
a, făcut sati nu tot ce a trebuit pentru ca să o scape, 

Mai întâii pentru ca, medicul să fi făcut tot ce 
trebuia, ca să scape acestă femee, era. absolut necesar 
ca să stabilâscă la, venirea, sa diagnosticul unei rup- 
turi uterine. | 

Făcut-a; sai nu medicul acest diagnostic ? Nu. Era 
dificil de făcut. Da, în împrejurările în care sa pre- 
sentat acestă femee. Ce trebuia, să facă medicul dacă 
ar fi stabilit diagnosticul unei rupturi uterine ? Odată 
ruptura produsă, indicarea cea mai urgentă era de a 
termina cât mai repede posibil facerea. 

Dacă, copilul este încă întreg saii în părţi în uter, se 
pote aprâpe tot-d'auna, reuşi, să se termine facerea prin 
căile naturale. Forcepsul nu trebue aplicat de cât în 

„casuri rari, când capul este fixat, în cele-lalte casuri 
trebue făcută versiunea. | 

Dacă copilul nu pâte fi scos prin căile naturale și 
dacă el este încă în viaţă, laparatomia este singurul 
mijloc indicat. | 

Dacă copilul este mort, cel mai bun lucru de făcut 
în presenţa resultatelor funeste ale metodei expectante, 
este asemenea, de a face laparatomia . şi de a extrage 
copilul. Aceste sunt sfaturile mai tutulor autorilor, ba-
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zate pe statistice, din care reese că mortalitatea cea 
mai mică se observă în casurile de laparatomie. (Trask 
dă următârea, statistică: 78% mor prin tratamentul 
expectant, 68%, dupi facerea -pe căile genitale și numai 
24% mor în urma laparatomiei). 

Acest procedeii este și mai indicat în casuri de 
viciă, de conformaţie a basenului şi a fătului. 

Domnul Doctor Livescu, conformatu-sa acestor indi- 
caţiuni ? Sa conformat în multe puncte fără: ca să scie 
că există deja o ruptură uterină, ci numai de tema de 

a 0 produce în faţa atâtor anomalii ce presintă casul. 

Ast-fel D-sa a făcut versiunea, însă nu a putut 
“extrage capul. A aplicat cu multă prudenţă întrebuin- 
țarea forcepsului și D-sa, spune că de frica, unci ruperi 
uterine nu a insistat mult asupra aplicărei forcepsului. 
A încercat să facă. perforaţia cu instrumentele ce avea 

la îndemână, neavând un perforator, dar tot de temă 

de a nu produce o rupere uterină a renunțat la aceste 

“instrumente, trimeţând: după un perforator, de 6re-ce 
nu se găsea în arsenalul de instrumente al spitalului. 

Ce mai trebuia să facă D-l Doctor Livescu pentru 
a'şi împlini complect misiunea sa ? Să facă laparatomia. 
De. ce nu a făcuto? Pentru că nu constatase la fomee 
tâte simtomele 'caracteristice ale unei ruperi uterine. 

Care sunt aceste simtome ? 

In timpul unei puternice contracţiuni femeia, simte 

o durere violentă, săgetătore şi se face imediat o schim- 
bare în posiția fătului. Femeia este apucată de o jenă, 
în respiraţie, sudori reci, frison, pulsul forte mic și fre-: 
quent, sughițuri, vărsături, sincope şi se manifestă sem- 
nele unei hemoragii interne. Apoi contracţiunile se 
opresc de-odată (cu tâte că sunt casuri când ele per- 
sistă), sângele se scurge prin vagin când orificiul uterin, 
nu este astupat de capul copilului. | 

__ In alte casuri cele mai multe din aceste simtome 
lipsesc. Ruperea se face cu simptome puţin manifeste 
și suprimarea contracţiunilor uterine este aprâpe sin- 

*
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gurul semn care isbesce Gchii. Este fârte remarcabil . 
de a vedea cum o lesiune atât de gravă” determină . 
câte-odată puţine turburări subite. 

Femeia, nâstră a presentat tâte simptomele carac- 
teristice ale unei rupturi uterine? Nu. Afară de puls 
care cra mic, frecuent şi care trebuia să atragă aten- 
țiunea, medicului, cele-Palto, ca hemoragia, era tărte 
puțină la venirea medicului, căci facerea, începuse deja 
de multe ore și este probabil că ruptura s'a făcut puţin 
câte puţin, căci dacă se făcea de-odată, fătul trecea 
tot în abdomen și acâsta ar fi atras mai bine aten- 
(iunea medicului atât prin „posiţia fătului cât și prin 
marea cantitate de sânge ce sar fi scurs de-odată în 
momentul ruperei. Afară de aceste, alte simtome carac- 
teristice ca, durerea în momentul ruperei, frison, sughi- 
țuri, greţă, la acestă femee at lipsit și medicul a con- 
siderat simtomele observate ca nisce simtome care 
se intâlnesc în facerile prea prelungite şi care epuiseză 
forțele, adică mai cu s&mă turburări ale stărei generale. 
Dacă însă medicul" ar [i-diagnosticat ruperea și ar fi făcut 
„Laparatomia femeei, ar fi scăpat? Acesta nu 0 scim. 
Ceea-ce este însă positiv, e că dacă medicul sar fi mul- 
țumit cu un tratament expectant, femeia nu avea nici O 
şansă să scape. E | 

Pe de altă parte medicul v&dend starea generală 
gravă a, femei, a căutat să o menajeze prin -tote 
mijlocele, ferind'o de manopere obstetricale tocmai 
pentru că-i era temă de a provoca o ruplură și în acest 
scop pentru a nu întrebuința prea mult forcepsul sati 
alte instrumente, trimesese să-i aducă un: perforator 
pentru a face perforaţia capului, iar cl nu sosise când 
femeia murise. Lipsa acestui perforator care era pute 
singura. șansă de scăpare a femeei, trebue imputată D3c- 
torului Livescu ? Noi credem că nu. Care din medici 
posedă întregul arsenal de instrumente trebuinciâse 
tutulor specialităţilor medicale și mai cu semă din me- 
dicii tineri? Este adevărat că un medic, la ţară mai 

. .
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cu s6mă, trebue să se gândescă să aibă instrumente nece- 
sare în casuri care cer urgenţa, dar în casul nostru 
medicul a făcut tot ce a putut şi pentru o mai bună 
îngrijire a transportat femeia la spital şi în acest cas 
spitalul trebuia să posedă, instrumentele necesare, iar nu 

"medicul, care nu se găsesce ca. medical acelui spital de 
cât de 2 luni şi jumătate, în care timp trebuia pe lângă 
organizarea interidră ce cerea acel spital să dea, aju- 
torul medical bolnavilor din spital şi la trei mii locuitori 
aflaţi în comună. Ast-fel că dacă acestă femec sar 
„pretinde că a murit din causa lipsei unui perforator, 
acestă lipsă nu se pote imputa medicului Livescu, ci 
acelora care sunt obligaţi de a înzestra spitalele cu 
instrumentele trebuincidse şi mai cu semă acelor care 

sunt obligaţi ca să vegheze dacă spitalele sunt înzes- 
trate cu tote necesarele, pentru a corespunde obliga- 
țiunei ce 'şi-o iaii vis-â-vis de bolnavii cari îi primesc, 
bolnavi care intră cu convingerea, că vor găsi în spital 
ajutorul datorit. 

In resumat, pentru noi conduita D-lui Dr. Livescu 
de la început şi până la sfârşit a fost aceea a unui 
medic care posedă cunoscințele suficiente în arta obstre- 
ticală, căci D-sa a făcut tot ce a putut şi tot ce a sciut 
ca, să scape femeia şi dacă presenţa unui perforator 

ar fi mărit şansele de scăpare ale femeei, lipsa sa nu 
se pote imputa Doctorului Livescu. 

- Conclusiuni 

N Din cele mai sus descrise și răspundând întrebă- 
rilor ce ni sai pus, sub-semnaţii conchidem : 

1. Causa „morţei femeei Niţa, Stoica, a fost o pier- 
_dere mare de sânge survenită în urma unei ruperi 

uterine spontanee produsă în timpul facerei şi anteridră 
interveni:ci active din partea medicului. 

2. Causele morţei copilului ai fost imposibilitatea 
de a, eși din pântecele manei, din causa viciului de :
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conformaţie a basenului care era prea strimpt și a 
capului copilului care era prea mare, precum și a pre- 
sentărei 'sale anormale. ' | 

3. Conduita d-lui Doctor Livescu de.la, început şi 
până la sfârşit a fost aceea a unui medie care posedă 
cunoscinţe suficiente în arta obstreticei, căci d-sa a 
făcut tot ce a putut şi tot ce a sciut ca să scape femeia, 
şi nu-l găsim de loc resposabil. 

  

Asasinat în urma unor răni multiple cu cuțitul. 

— Personal — 

Istoricul Afacerei 

In diua de 23 Octombre 1903, pe la orele 6 p. m. 
numitul Vasile Arghir, domiciliat în Bucuresci, strada 
Șerban-Vodă No. S8, a fost ucis prin mai multe lovituri 

„de cuţit de un individ necunoscut. 
Transportându-ne imediat anunţaţi de către D-nul 

„Prim Procuror la fața locului am găsit cadavrul sus 
numitului întrun antreu căzut cu faţa în jos. 

Dupe un examen sumar care a, fost consemnat de 
D-nul Judecător al cabinetului 2, înw”un anumit proces- - 
verbal, cadavrul a fost transportat la Institutul Medico- 
Legal de către Comisariatul Circ. IN, unde în diua de 
24 Octombre 1905, i sa făcut autopsia. 

Autopsia 

A) Examenul Extern 

Imbrăcămintea. Cadavrul se găsesce îmbrăcat cu ur- 
mătorele vestminte: Un palton, haină, vestă, cămașă, 
cravată, flanelă, pantaloni, ismene, ciorapi, ghete și 
un. brâi albastru.
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Imbrăcămintea de pe faţa anterisră a, corpului 
e îmbibată cu sânge (cadavrul a fost găsit cu faţa 
în jos). 
„Pe primele 6 obiecte, se găsesc un număr de 9 

tăeturi regulate, făcute cu un instrument înţepător şi 
tăetor. Cinci din aceste tăeturi corespund cu nisce 
răni, ce se găsesc pe gâtul și pieptul cadavrului, răni 
ce vor fi descrise la semnele de violență; iar patru 
nu ai atins corpul. Aceste tăeturi, din care unele se 
suprapun iar altele nu, sunt: 

4. Pe palton ce e de stofă nâgră, cu guler imitație 
de Astrahan, se găsesc un număr de cinci tăeturi li- 
neare, al căror sediti şi direcţie se pote vedea în fig. 224. 
Mărimea, lor variază de la 20—25 mm. Cele dintâiui 4: 
tăeturi interesâză paltonul în tâtă grosimea lui, afară 
de cea de la numărul cinci, care a atins numai stofa. 
fără căptuşelă. Afară de acâsta tăeturele 1, 2 şi 3 co- 
respund cu 3 răni ce se găsesc: pe cadavru, 'iar tăetu- 
rile 4 şi 5 nu at similare pe el. | 

„+ 2. Pe haină (fig. 224) care e de stofă cenușie, se 
găsesc un număr de 4 tăeturi. Cele notate cu numerile 
2, 3 şi 4 corespund cu cele de pe palton, notate cu 
aceleaşi ţitre; iar cea notată cu 6 nu corespunde cu. 
nici una pe palton. Ele păstrâză aceiași mărime şi formă 
ca, şi precedentele. Din aceste 4 tăeturi, 3 şi anume: 2 
6 şi 3 corespund cu câte o rană ce se găsesce în dreptul 
lor pe cadavru, iar a 4-a, nu corespunde. 

3. Pe vestă (fig. 224) făcută din aceiași stofă ca, şi. 
haina, se găsesc un număr de 5 tăeturi; cele notate cu 
țifrele 4, 3 şi 6 corespund cu cele de pe haină şi palton, 
iar 7 şi 8, sunt făcute aparte şi nu ai similare pe nici 
una din obiectele de îmbrăcăminte și nici pe cadavru. 

Vesta are lipsă 2 nasturi, care prin firele lungi 
de aţă neagră ce atârnă, par a, fi rupţi de curând. 

4. Pe câmaşă care e de pânză albă, cu pieptul scrobit | 
Și cu cerculeţe, se găsesc 3 tăeturi, din care 2 corespund. 
cu cele de pe vestă; iar cea, de a treia nu are similară.
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Câte-şi treile aceste tăeturi corespund la 3 răni ce se 
găsesc pe cadavru în dreptul lor. 

5. Pe gulerul cămășei se găsesc 2 tăcturi, ce păstreză 
aceiași formă, direcţie și mărime, ca, și cele de pe gu- 
lerul paltonului notate cu ţifrele 1 Şi 2. Ele coincid cu 
2 răni ce se găsesc în dreptul lor pe gâtul cadavrului. 

6, Pe flanelă se găsesc 3 tăeturi identice cu cele ce 
ati. fost descrise pe cămașă. 

7. Pe cravata ce are o colâre violetă, Şi o formă 
nod de marinar, se găsesce o tăctură verticală ce mă&- 
soră 28 mm. corespundând perfect cu cea de pe pieptul 
drept al cămășei, precum Şi cu rana ce se află în 
dreptul lor pe cadavru. Pe restul îmbrăcăminte care 
e puţin usată, nu se mai observă nici o tăetură sati 
ruptură. | 

In resumat, tăeturile de pe haine ne arată să cele 
aii fost făcute în urma a, 9 lovituri, din care 5 ai atins 
în același timp şi corpul, producendu-i cele 5 rănţ ce 
se gășesc în dreptul lor, iar 4 ai atins numai îmbră- 
cămintea. 

Cadavrul numitului Vasile Arghir aparţine unui 
bărbat forte bine constituit Şi desvoltat, musculos, ro- 
bust, avend vârsta de 30—40 ani, greutatea 73 gr. 
Talia 1m,75, ă 

Rigiditatea cadaverică este dispărută. Putrefacţia, 
nu este începută. Pielea corpului palidă, avend o colâre 
galbenă subicterică. Pe părţile declive nu se vede nici 
o urmă de lividitate, cadaverică.. Pledpele sunt între- 
deschise, corneele transparente. Pupilele puţin dilatate, 
cea drâptă e puţin mai mare. Tetă fața e acoperită cu 
sânge ce sa scurs din nas şi gură. Prin cele-Palte ori- 

„ficii naturale nu se scurge nimic. |. 
Semne de violenţă. Pe diferitele -părţi ale corpului se 

găsesc următârele semne de violenţă: . 
a) Pe;cap. î. In regiunea parietală stângă, la 15 mm. 

în afara. liniei mediane, se găsesce o rană fusiformă, 
lungă de 17 mm., îndreptată oblic de dinainte înapoi
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şi de la stânga la dre&pta, avend marginile puţin, nere- 
gulate, cea posteridră, bizotată, sângerânde puţin retrac- 
tate şi interesând pielea capului în tâtă arosimea, ei 
până lo, os. "Țesutul celulo-fibros de sub pielea capului, din 
prejurul acestei răni se găsesce infiltrat cu sânge cuagulat. 

2. Tot pe regiunea parietală stângă a capului, la 
25 mm. înainte și în afara rănei precedente, se gă- 
sesce o altă rană lineară, lungă de 15 mm. îndrep- 

tată paralel cu precedenta, avend marginile regulăte, 
sângerânde, retractate şi interesând pielea capului până 
la os. Ea e dublată de un extravasat sanguin ceva mai 
abundent ca la rana precedentă. Corespundător acestei 
răni pe calotă se găsesce o pierdere de substanță (sgă- 

rietură) lincară, lungă de 3—4 min. şi adâncă de 1—2 mm. 
3. Pe regiunea temporală stângă, se. găsesce o 

rană aprâpe semilunară, cu concavitatea îndreptată 
în jos şi înainte,. măsurând 3 cm. în lungime. Margi- 
nile acestei răni sunt regulat secţionate, sângerânde, cea, - 
superiră bizotată. Ea intereseză pielea capului şi fibrele 
muschiului temporal până la os. Atât în țesutul celular 

subpericranien, cât şi în grosimea, mușchiului temporal 
din dreptul acestei răni, se găsesce un exiravasat de 
sânge > cuagulat, 

„Cu 2 mm. în jos de extremitatea inferidră a. 

rănei  precodente Şi în continuitatea direcţiunei acestei 
răni, se găsesce o altă rană, lineară, lungă de 45 mm, 
cu marginile "regulat secţionate, cea posteridră puţin 
hizotată, puţin sângerânde şi interesând pielea capului 
într'o adâncime de 2-3 mm. Ea este mai mult super fi- 
cială şi nu e dublată de nici un extravasat sanguin în 
țesutul celular subpericranien. 

5. In regiunea, parieto-occipitală stângă, la 3 cm. 
înapoi de mijlocul rănei precedente, se găsesce o altă 
rană lineară, lungă de 1 cm., cu mărginile regulate, 
puţin retractate, interesând pielea capului în totă gro- 
simea ei. "Țesutul celulo-fibros de sub ca c puţin înfl- 
trat: cu sânge cuagulat.



6. Pe tâmpla stângă, la 1 cm. înapoia câdei sprîn- 
cenei, se găsesce o rană lineară transversală, lungă de 

„15 mm., cu marginile neretractate regulat secţionate, cea 
superidră, bizotată. Țesutul celular din prejurul ei este 
puţin infiltrat cu sânge cuagulat. 

7. Pe jumătatea stângă a, buzei superiore a gurci, 
aprope de comisură, se găsesce o rană contusă, neregu- 
lată, de aprope 1cm., cu marginile sdrobite, echimosate 
și interesând-buza, într'o adâncime de 4—5 mm. 

U) Pe gât. 8. Pe faţa laterală stângă a gâtului, la 
2 cm. înapoi şi în jos de unghiul maxilarului inferior, 
se găsesce o rană lincară, lungă de 2 cm., îndreptată 
aprope în lungul marginei anteriâre .a mușchiului 
sterno-cleido-mastoidianului. Ea are marginile regulat 
secţionate, puţin retractate, sângerânde, și intereseză, 
pielea în t6tă grosimea, ei. E însoţită de un uşor extra- 
vasat sanguin în ţesutele lojei submaxilare. 

9. Dedesubtul rănei precedente Și către mijlocul 
feţei laterale stângi a gâtului, se găsesce o altă rană 
fusilormă lungă de 3 cm. paralelă cu marginea an- 
teridră “a mușchiului sterno- cleido- mastoidian, avend 
marginile regulate, sângerânde Şi retractate, cea poste- 
rioră bizotată, şi lasă să se vadă între ele marginea 
antericră a mușchiului sterno-cleido-mastoidianul stâng. 
Acestă rană pătrunde profund sub piele şi interesâză 
şi vena jugulară internă aprope !: din calibrul. ei, 
oprindu-se lângă colâna vertebrală. Un extravasat 
sanguin abundent, infiltră țesutul celular al tecei trun- 
chiului, vasculo-nervos din acestă regiune precum și a, 
mușchilor din vecinătate. ă 

10. Pe ccfă cu 5 ctm. înapoi de rana de mat sus, 
se găsesce o altă rană fusiformă lungă de 3 cm, în- 
dreptată oblic în jos şi înapoi, avend marginile regu- 
late, sângerânde, retractate Și intereseză profund muşcu- 
latura acestei regiuni. * i 

C) Pe torace. 11. Pe fața anterisră a pieptului la 
2 cm. în drepta liniei mediane şi la 4 cm. în jos de
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furculiţa sternului, se găsesce o rană aprâpe fusi- 
formă, lungă de 25 mm., îndreptată puţin oblice de 
sus în jos şi de la stânga la drâpta, cu marginile re- 
gulat, secționate, retractate şi sângerânde. Acestă rană 
ce intereseză pielea, şi musculatura subjacentă în tâtă 
grosimea, lor, pătrunde în cavitatea toracică drâptă prin 
spaţiul al II intercosial, exact pe lângă marginea drâptă 
a sternului. Țesuturile din vecinătatea, ei sunt infiltrate 
cu un extravasat de sânge cuagulat. La mişcările ce 
imprimăm cadavrului se scurge încă prin acestă rană 
sânge licid. 

12. In fosa sub-elaviculară,. stângă, cu 1 cm. sub 
treimea internă a claviculei, se găsesce o altă rană 
lineară, lungă de 20 mm., îndreptată oblic în jos și în 
afară, av end cele-talte caractere identice cu precedenta. 
Acestă rană pătrunde în interiorul cavităţei toracice 
stângi, tăind complect costa a 2-a la 3 cm. în stânga liniei 

| articulare condrosternale. Ea e însoțită de un extrava- 
"sat sanguin în țesutele subjacente. 

13. In fine tot pe fața anteridră a, toracelui, la 4 
„cm. în sus şi puţin în afară de mamelonul stâng, se gă- 
sesce o altă rană lineară, oblică de la drepta la stânga, 
lungă, de 2 cm. Și cu caractere identice cu cele 2 pre- 
cedente. Ca. și ele, ea pătrunde în cavitatea toracică 
stângă și anume prin spaţiul al IV intercostal la S$ em. 
în afara marginei sternale. Ea e însoţită de un extra- 
vasat de sânge cuagulat în musculatura din prejurul ei. 

Pe restul corpului, precum şi pe membre, nu se 
mai găsesce nici un alt semn de violență saii luptă. 

B) Examenul Intern 

a) Capul şi cavitatea cranienă, 

Pe suprafaţa și în grosimea: pielei capului se gă- 
sesc cele 6 răni deserise la examenul extern, care îl 
intereseză, în totă grosimea lui, afară de rana descrisă 
la No. 4. In dreptul acestor răni, țesutul celular sub-
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pericranien, după cum am dis, este infiltrat cu sânge 
cuagulat. In rest, acest ţinut are o colâre palidă, -este 
lipsit complect de sânge. 

„In dreptul rănci descrise la No. 2, se găsesce pe 
tabla externă, a calotei o tăetură liniară, lungă de 3—4 
m.m. Și adâncă de aprâpe 1—2 m.m. E 

| Osele craniului sunt. bine conformate și desvoltate, 
a o grosime mai mare ca în stare normală, variind 
între 5-8 m.m. | 

„ Dura-mater se desface ușor de pe suprafaţa 'os6să. 
a calotei și ceva mai grei de pe aceea a, bazei cra- 
niului. Sinusurile vensse ale durei-mater sunt g6le. 
Meningele subțiri surit mai puţin transparente, aii o 
coldre puţin albici6să, opalină, sunt prea puţin îngro- 
şate, nu intereseză de loc în ridicare substanţa corti- 
cală, iar. vasele meningeale conţin f6rte puţin sânge. 
Substanțele cerebrale sunt forte palide, fără sânge şi 
nu presintă, nici o altă particularitate patologică, care. 
ar putea fi apreciată, macroscopicesce. 

b) Toracele şi cavitatea toracică. 

Pe faţa laterală stângă a, gâtului, se găsesc cele 
3 răni, $, 9 și 10, descrise la examenul extern. Ele in- 
tereseză pielea şi musculatura, regiunei cervicale, de- 
terminând extravasate de sânge puţin abundente. Rana 
No. 9 însă, pătrunde profund spre col6na vertebrală 
și intereseză vena jugulară internă, pe care a secţio- 
nat-o transversal, aprâpe !p. . 

La suprafaţa şi în grosimea peretelui toracic, se 
„găsesc cele 3 răni ce ai fost descrise la examenul 
„extern, şi care tte. pătrund în' cavitatea toracică, 

Plămânii sunt retractaţi, împinși în sus de sân- 
gele ce se găsesce revărsat în ambele pleure. In cavi- 
tatea pleurală dreptă, se găsesce sânge în cantitate de 
1800 gr. compus dintr'un chiag cruoric ce cântărea, 1500 

- gr. Şi ser 300 cje. De asemenea în cavitatea, pleurală stângă
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se, găsesce peste 500 gr. de sânge compus din ser și 
chiaguri cruorice. 

Țesutul mediastinului anterior. este infiltrat cu 

sânge cuagulat, pe el se observă traectul rănci de pe .. 

piept descrisă la No. 11, traect care are o direcţiune 
antero-posteridră, şi interescză plămânul drept, pe- 
ricardul și aorta. : 

Pe marginea anteridră a lobului superior al plă- 
mânului drept, la 2 cm. de la marginea sa liberă, se 
găsesce o rană lungă de 15 m.m. care îl interoscză 
din parte în parte. Parenchimul pulmonar de jur îm- 
prejurul acestui traect e infiltrat cu sânge cuagulat. 

Pe faţa anteridră a lobului superior a plămânului 
stâng și în dreptul rănci numărului 12, descrisă pe to- 
race, se găsesce o rană de 2'cm. ce se continuă înapoi 
și în afară în profunzimea parenchimului pulmonar, 

pe o distanţă de 9 cm. Acest traect este aprope paralel 
cu suprafaţa laterală a plămânului și se opresce aprope 

de pleura viscerală. Parenchimul dimprejurul său coste 
infiltrat cu sânge cuagulat. 

Rana No. 13 pătrundena în cavitatea, toracică, nu 
a determinat nici o lesiune a plămânului.. . 

“Plămânii ati un aspect granitos din cauza unei 
abondenţe antracse, și sunt lipsiţi de ori-ce aderenţe 
pleurale. Parenchimul lor crepită puţin şi sunt r&ă aeraţi. 

„Suprafaţa de secţiune e palidă și complect anemiată. . 
Laringele, tracheia şi osul hioid sunt intacte. In 

ramificaţiile bronchice se găsesce puţin sânge licid. 
Mucosa, laringo-tracheo- bronchică este albă anemiată. 

Inima. pe pericard către baza, sa, se găsesc 2 răni 
suprapuse ce m&soră fie-care 22 m.m. Aceste 2 răni, 

din care unu pe pericardul parietal anterior, iar cea- 
altă pe cel posterior, corespund cu rana No. î1 de pe 
torace, descrisă la examenul extern. 

In cavitatea, pericardică se găsesce un cheag de 
sânge ce cântăresce 150 grame, sub forma unci lame 
cruorice mulată pe inimă. Inima este contractată ; Ca-
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vităţile sale sunt gole, iar sub endocardul ventriculului slâng, printre stâlpi, se găsesc nenumerate echimose 
punctiforme asfixice. Aorta este. îngroșată, -are tunica internă îngroșată, fibrosă Şi presărată cu nenumărate plăci grăsâse, unele confluente, altele diseminate (aor- tită, cronică). Pe aorta ascendentă, cu 3 cm. d'asupra 
inelului cardio-aortie Şi prin urmare în porţiunea, intra- 
pericardică, corespundător celor 2 răni descrise de- pe 
pericard, presintă o rană ce are forma, “unui arc de 
cerc cu concavitatea în jos și care o interesâză, aprope. 
pe 0 1 din circonferința ei. Marginile acestei răni sunt 
forte regulate. Prin acâstă, rană sângele din aortă sa 
reversat în pericard și în cavitatea pleurală dreptă cu 
care pericardul comunică. Valvulele și orificiile sunt 
intacte. Cavităţile inimei nu sunt modificate în dimen- 
siunile lor. Miocardul își păstreză consistenţa şi e puțin 
palid. 

Cc) fibdomenul şi cavitatea abdominală. 

La suprafața și grosimea, peretelui acestei cavităţi 
nu sc găsesce nici un semn de violență. | 

Stomacul, puţin destins de gaze, conţine 3--6 bucă- 
țele mici, care par a fi pulpă de măr, de curând inge- 
rate. Suprafaţa internă are 6 colsre cenușie palidă ; e 
intactă. | 

intestinul subţire este aol, iar în cel gros sc găsesc 
puţine materii digcrate, rnoj,: verdui închise, care. se 
întind în tot lungul colonului până la rect care este gol. 

Pereţii intestinului sunt palizi; elementul limfatie 
intestinal nu e aparent. 

Splina cântăresce 240 grame, are diametrele repre- 
sentate prin 19, Sik, 3.cm.; pulpa are o colsre brună- 
roşietică, și e pe cale de ramolire. Foliculii malpighieni 
sunt aparenți sub forma, unor grăunţi albicioşi. 

Ficatul cântăresce 1440 -8r., m&sdră 28, 20, 6 em. 
„în cele 3, diametre. "Țesutul hepatic arc o colre brună
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palidă, e anemiat; sistemul vaselor sale este gol, consis- 
tența țesutului nu este modificată. 

Vesicula biliară e plină cu bilă nâgră-verdue. 
Rinichi! cântăresc fie-care 250 grame, iar diametrele 

lor sunt represintaţi prin 13, 7, 3 cm. Capsulele fibro- 
elastice se desfac uşor şi fa a interesa, substanţa, cor- 

ticală. Substanțele renale sunt proporţionate, şi ca și 
tote cele-Palte viscere sunt sediul unei anemii extreme. 

Consistenţa parenchinului nu este modificată. 

Băşica urinară conţine 150: grame urină limpede. 
"Col6na vertebrală este intactă; ea n'a fost deschisă. 

Conclusiuni 

| Cadavrul are pe cap, gât și piept 13 răni, situate 
în 'modul următor: 6 pe cap, 3 pe gât, 3 pe piept, şi 

una pe buza superioră stângă. Cele 12 dintâiă sunt pro- 
duse cu un instrument înțepător şi tăetor, cum ar fi 

lama ruptă a cuţitului ce sa găsit lângă cadavru; iar 
cea de la buză a fost produsă prin căderea și isbirea 
de un plan resistent. “ 

Din cele 12 răni numai două ati fost mortale, una 

_la gât unde cra tăiată: vena jugulară internă şi alta pe 
piept care a secţionat artera aortă. 

Pe corp şi membre cadavrul nu are nici un semn 
de luptă; lipsa acestor semne se pote explica în 2 moduri: 

1. Că de la prima dată îi sa aplicat una din lovi- 
turile mortale, ast-fel că cele-talte i-ati fost aplicate, el 
fiind în imposibilitate de a se lupta. 

2. Că individul fiind îmbrăcat cu o haină forte 
grosă, resistenţa, ce o fi pus cu membrele de apărare, 
nu aii putut să imprime pe cle semnele de luptă. 

Prima hipoteză este însă cea mai probabilă, acesta 
fiind susținută și de faptul că. unele din lovituri care 
se găsesc pe creştetul .capului, nu putea fi făcute de 
cât “dacă victima se găsea pe un plan mai jos sa lungit. 

Majoritatea loviturilor ai fost aplicate do la drepta
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la stânga și cu o mare ulcere. Lama cuţitului sa rupl cu. ocazia uneia din loviturile aplicate pe cap. 
Din examenul hainelor reese că numărul lovitu- rilor ce ai fost aplicate, ati fost mâi mare de cât acelea, găsite pe cadavru Şi anume cu 4, ceea-ce pro- beză, că în realitate-i sa aplicat 16 lovituri. 
Cauza morței sale a fost o pierdere mare de sânge survenită în urma tăcrei venei Jjugulare și a, aortei. 

  

aport de contra expertiză făcut cu ocasia unei desgropiri. 
— Persnnal — 

Istoricul Afacerei. | 

In diua de 26 Septembre 1902, un denunţ sc pri- 
mesce de către D-l Prim-Procuror al Tribunalului Ilfov, 
semnat de D... A..., în care se denunţă că o crimă de 
pruncucidere sa săvârșit în comuna C. M., jud. Ilfov, 
unde transportându-se D-l Procuror Iconomu, constată 
următotele : 

O fată din Bucuresci, anume A... C..., rămânend în- 
sărcinată si apropiindu-se termenul de a nasce, pentru 
a ascunde facerea, veni în această comună, C. M., încă 
„de prin luna lulie trecut, unde schimbându-și numele, 

- închiriă o cameră la femeia M.. V..., care făcea, tot- 
deodată și pe mâ3a în sat. 

In n6ptea de 9 Septembre trecut, densa născu un 
copil de sex femenin în presența moşci de mai sus, a 
unei alte femei din sat, precum 'şi a vaccinatorului și a 
soției sale. De mat multe ori inaintea nascerci a, mai fost: 
examinată de asemenea de mo3a comunală care tocmai 
în momentele facerei se găsea cu treburi la Bucuresci, 

După nascerc, care a fost uşoră, copilul alăptat 
de însuşi mama, a fost sănătos timp de o săptămână, 

"după care timp “imbolnăvindu-se, ati fost consultaţi : 
moșele din sat, vaccinatorul, trimițendu-se tot-deodată
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și după medicul plăşei, care însă nu a venit. Copilul a, 

fost bolnav numai două dile, în care timp a presentat 
următorele simtome: nu mai sugea, se îneca şi se în- 
vineţea. Asistenţii spuneai că-e bolnav de fălcariţă. 

In ultimele momente el este botezat de însuşi no- 
tarul comunei, iar după puţin timp înceteză din viaţă 
în noptea de 19 Septembre, ora 2, fără ca în timpul 
bâlei să fi fost examinat de vre-un medic. 

EI a fost îngropat după toate regulele, la cimitirul 
comunei. 

| Faţă de denunţ şi de cele de mai sus constatate 

de D-l Procuror Economu, în diua de 4 Octombre tre- 
cut, adică: după 16 zile dela îngropare, ordonă des- 
groparea cadavrului, chiemând în acelaş timp pe D- 

„Dr. N..., medicul spitalului pe care îl însărcineză cu 
facerea, autopsiei. D-l Dr. N... în urma depunerei ju- 
rământului, procedând la facerea autopsiei, constată 

următârele fapte, pe care le extragem din procesul- 
verbal semnat de D-sa şi aflat la dosarul afacerei. ; 

«dortea copilei Elena a fost violentă și a resultat 

în urma unor contusiună grave ale ablomenului și mai 

"ales în flancuri, contusioniând grav splina și ficatul și pro- 

ducând ruptura ficatului și a „splinei și consecutiv hemo- 
ragiei grave». 

In urmă D-l Judecător de Instrucție Săvescu, find 

însărcinat cu instruirea acestei afaceri, sa transportat 
„în diua de 7 Octombre corent împreună cu D-l Pro- 
curor Titu Magheru în comuna D... C..., plasa Sabarul, 
unde după două ile de instrucţie, lucrurile pledând 
mai mult pentru o morte naturală de cât violentă — 
după cum constatase D-l Dr. X...— D-l Jude de Instrucție 
întrebă prin telefon pe D-l Dr. N... dacă întradevăr a, 
observat lesiunile de mai sus. D-sa răspunde: «Când am 
făcut autopsia era târliit, începuse si înopteze, ast-fel că 

nu prea am pulut distinge bine, mi se pare că am călut. 

dre-caru lesiuni, dar nu sunt sigur». Intrebat dacă cel 
puţin după cum afirmase în. scris văduse splina şi fi- 

71760 o | GI
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catul rupte, D-sa răspunde: i se pare dar nu sant sigur», 
, E In urma constatărilor D-lui Jude de Instrucție, precum şi a acestor răspunsuri din partea D-lui Dr. N.-, D-sa dă ordin numai de cât a se desgropa din noi cadavrul -invitându-ne tot-deodată, printr'o scrisâre pe care ne-o trimite cu un geandarm de a veni să facem autopsia. La ora 3 p. m. am ajuns în comuna C..., unde am fost întâmpinați de D-1 Jude Instructor, Procuror, „de D-l Subprefect şi autorităţile locale și cu “toţii am plecat în comuna S. D. unde era, îngropat copilul și acolo am fost întâmpinați de D-l Dr. N... pe care l-am invitat a, asista la constatările n6stre. 

Procedând 1a, facerea autopsiei, am constatat fap- tele mai jos înserate care, puse în vedere D-lui Medic. N..., a recunoscut că se înşelase și că acum recunosce că mortea a. fost naturală: Şi că-și va formula, conclu- ziunile sale în acest sens iar ca urmare acestor decla- raţiuni D-sa trimite D-lui Judecător în diua de... Oc-. tombre următorele conclusiuni: ” , 
«Revenind asupra primei nostre declavațiuni, făcută D-lui Procuror PFconomu, relativ la autopsia cadavrului co- pilei E. C..., din comuna S. D. dulopsie efectuatii în ziua de -4 Octomlme a. c.. am. Onoavead “a tă face cunoscut că mârtea copilei a fost naturală si a resultat din causa unei broncho-pneuinonii, de care a suferit și dară am fiicut de- "clarația că mâvtea a fost violentă a fost din Causă, că au- topsia am făcut-o noplea la hunina unei lumâniiră și în cea mai mare grabă, din care causii am confundat dre- cari lesiuni produse Post-mortem, cu lesiună produse în tim- pul vieței». 

Desgroparea. 
Cadavrul copilei Elena, fata lui D... GC... şi a A. :C..., se află îngropată în cimitirul comunei «$. D.» în partea de nord a, bisericei. în vecinătatea ulucelor, între alte numerâse morminte ce se giisesc în acest cimitir.
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La sosirea nostră, am găsit cadavrul, din ordinul 
D-lui Judecător de Instrucție desgropat şi aşedat alături 
lângă zr6pă, pe patul de transportat morţii la cimitir. 
Cadavrul era păzit de autorităţile locale. La intrarea 
în cimitir am fost întâmpinați de primul expert, D-l 
Dr. X... care lam rugata fi faţă la constatările 
nâstre, lucru pe care Pa acceptat. Gropa avea forma, 

„unui triunghii de piramidă, ale cărei dimensiuni erat: 
adâncimea 94 cm., lungimea SS şi lărgimea 84. Pă- 
mântul mormântului e. gălbui, uscat şi bulgăros. In 
fundul grâpei printre -bulgării de pământ se găsesc un 
mare număr de mici diptere, din speța Lucilia, Cesar. 

„La capătul mormântului se găsesce o cruce de lemn 
de toiii, pe care sta scrise. următârele caractere 
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Cosciugul e de brad şi învelit într'o pânză de cu- 
lore roză, iar înăuntru e căptușit cu pânză albă. In 
el se găsesce desbrăcat cadavrul numitei. copile într'o 
stare destul de înaintată de putrefacție; iar în jurul 
lui pus în desordine, găsim următorele obiecte, din 

care cea, mai mare parte din îmbrăcăminte. 
Ast-fel: un sculic roz, mai multe cârpe albe, un 

pieptăraş care portă brodat cuvântul «bebe», un şor- 
ţuleţ, o pereche de ghete albe noi de copil mic, legate 
una de alta, un bonet, o pernă, o batistă cu 40 bani, 

dou& monede noui de nichel de 10 și de 5 bani, olu- 

mânare de câră galbenă răsucită în spirală, o rotă 
de panglică albă, un tampon de vată mirosind a acid 
fenic şi mai multe fiori şi plante uscate.



Autopsia , 
A) Examenul Extern: 

Cadavrul E... C.. aparţine unci copile, avend 
talia de 0.30 cm. E fârte bine constiluit și «desvoltat și cu un strat destul de ahondent de. grăsime sub tegu- mente. Nici un vicii de conformaţie externă nu se observă pe el. Cadavrul se giisesce într'o stare de. putrefacție destul de înaintată. Prin cavitățile orbi- „tare, prin fosele nasale Și gură, mişună un mare NU-. măr de vermi. Pielea. obrajilor precum și cea de pe torace, abdomen și a membrelo: superiore e aprope 
pe cale de pergamentare, ca are o coldre cafenie-verdue. şi exală un miros de acid fenic (cadavrul a fost stropit cu acid fenic la prima desgropare); iar pielea de pe membrele inferidre e incă mole, lăsând ca epidermul de pe ca să se ridice în mari lambouri. Capul e puţin diformat și turtit dinainte înapoi, de asemenea, fața e mult desfigurată, nasul turtit, globii ochilor înfundaţi, sbârciţi și reduși la jumătate din volumul lor, în cât dati copilului un aspect hidos. Părul capului are o lun-! gime de 3—4 cm., se smulge cu cea mai mare Ușu- rinţă de pe pericran. Unghiile de la mâini și picidre depășesc buricele degetelor. Punctul de. osifâcare a lui Beclard, din extremităţile inferisre ale femurelor, are mărimea unui bob de linte de colore roşie-gălbue, iar cartilajul epifisei de un TOȘu-cenuşiii. De aseinenea punctul de osificare din ambele calcanee sunt aparente şi de mărimea bâbelor de porumb. La maxilarul infe- rior găsim cele 5 alveole dentare în fic-care “4 din care 4 anterire separate, iar a cincea, mare, lungă, nu € încă despărțită. Musculatura, corpului are o co- l6re roşie palidă, spălăcită Și semănă cu aceea a cărnei spălate. Pe cadavru găsim următorele incisiuni prac- ticate la prima autopsie: 
„1 O incisie bi-mastoidiană ce trece prin vertex, separând pericraniul în două lambouri, lambouri ce
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sunt desprinse de os, depărtate mult unul de altul, lă- 
sând să se vadă craniul. Ele nu ati fost cusute; Acestă, 
incisie a pericraniului de la apofişa mastoidă din stânga 
se coboră în jos spre partea laterală stângă a gâtului 
până la claviculă şi se opresce la 3 cm. înăuntrul 
acromeului. 

2. Toracele şi abdomenul ati fost deschise printr'o 
incisie în formă de cruce. Incisia verticală începe de 
la un lat de deget sub furculiţa sternală şi se coboră 

până la pubis; ea e făcută dintro singură tăetură de 
cuţit, interesând de o dată pielea, musculatura şi ster- 
nul pe linia mediană. Pe acestă incisiune verticală cade 
perpendicular o alta orizontală sub falșele coste, la, - 
mijlocul abdomenului. Aceste două incisiuni formeză 4 
“lambouri, nedisecate însă, adică. neridicate de pe coşul 

toracic și care nu ati fost cusute după prima autopsie. 
Prin aceste incisiuni cavitățile toraco-abdominală sunt 
deschise și pot fi explorate. 

3. Pe faţa anterioră a copsei drepte, în lungul 
mușchiului croitor de sub spina iliacă antero-superidră 
până la faţa internă a genunchiului drept, se găsesce 
o incisiune lungă, de 9 cm., profundă până la os.. 

4. O incisie de 6 cm. pe peretele anterior abdo- 

minal, începând de la spina iliacă antero-superidră, 
drâptă şi mergend spre ombilic, tăind ast-fel în dia- 
gonală lamboul inferior drept, resultat din incisia în 

cruce toraco-abdominală, descrisă mai sus. 
5. 0 incisie de 7 cm., oblică în jos şi în afară, pe 

faţa, anterioră a, copsei stângi, începend de. sub plica, 

inguinală, de pe faţa internă, și tăind transversal şi 

oblic fața anteridră a copsei, oprindu-se pe faţa, poste- 
rioră a genunchiului stâng. 

6. In fine pe partea, stângă a spatelor se găsesc 
alte dou€ incisiuni aprope paralele, suprapuse, incepând 
din stânca, liniei mediane a spatelui şi scoborându-se 
în jos şi afară spre partea, laterală stângă a toracelui. 
Prima ce lungă de opt, secunda de 11 cm. Tâte aceste
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incisiuni sunt profunde, intereseză părţile moi până la os; nici una, nu e disecată Şi în nici una nu se desco- peră vre-un extravasat sanguin. Pe faţă, obrajii și îm- prejurul gurei nu se găsesce nici o incisie. Ele sunt forte bine conservate, datorite stropirei cu acid fenic. Aceste regiuni n'a fost de loe explorate, numerâse. secţiuni paralele practicate de noi în aceste regiuni, precum şi pe restul corpului, nu s'a, descoperit nici un semn de violență. 
Tote inciziunile constatate at fost recunoscute de D-l Dr. X... ca, făcute de D-sa. 

B) Examenul Intern 

a) Capul și cavitatea cranienă, i 

Pericraniul este  desfiicut în două lambouri printr'o incisie bi-mastoidiană ce trece prin vertex. Incisia se prelungesce de la mastoida stângă în jos, pe faţa, la- terală stângă a gâtului, spre claviculă Şi se opresce la 3 cm. înăuntrul acromiului stâng. Ea, e profundă, in- tereseză, părțile moi până la 'os. Cele două lambouri sunt deslipite de pe suprafața calotei. Ele sunt în parte „uscate, pergamentate și de colâre cafenie. "Țăsutul celu- lar de sub pericraniu este palid, fără sânge, afară nu- mai de partea, inferisră a lamboului posterior, al căruj țesut e îmbibat cu serosități datorite hipostaselor. Nu se găsesce nici un semn de violenţă, pe pericraniti și în grosimea, lui, 
Craniul este diformat, turtit puţin dinainte înapoi, suturile sunt membran6se, de asemenea și fontanelele- Fontanela anteriră măsâră 12 mm. în lungime. Diametrul. antero-posterior al craniului mă&soră 97 mm., cel bi-parictal 93. Pe frontal se găsesce un în- ceput de ferestruire pentru deschiderea cavităţei. Linia ferestruită e orizontală, făcută pe frontal imediat d'a- supra, arcadelor sprincenelor, intereseză osul frontal în
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grosimea sa pe o lungime de 45 mm. Deasupra acestei 
incisiuni, osul, prin tracțiune, a fost fracturat, o bucată 

a fost dosfăcută lăsând în locul lui o gaură a cărei 
suprafaţă are 22 mm,, iar un alt fragment de os situat 
în stânga liniei mediane, e fracturat dar nedeslocuit. 
Prin acestă gaură se vede în interiorul cavităţei cra- 
nienc; iar prin ea se scurge o pulpă roză, formată, 

„din substanţele cerebrale alterate prin putrefacție. 
Osul parietal stâng e desprins de sutura occipito- 
parietală stângă. Osele craniului sunt bine desvoltate 
și conformate, ele sunt îmbibate de substanţă negri- 

- ci6să sub forma unor pete ce se văd prin transparenţă. 
Ele sunt intacte, afară de lesiunea artificială făcută pe 
frontal la prima autopsie şi descrisă mai sus. Substan- 
țele cerebrale sunt reduse de volum şi transformate 

“ într'o masă pulposă de coldre cenuşie-roză, ce umple 
trei sferturi din cavitatea, cranienă şi care exală un 
„puternic miros de putrefacție. 

Din aceste constatări reese că craniul nu a suferit 
de cât o tentativă de deschidere, iar creerul şi înveli- 

șurile sale nu ai fost explorate la prima, autopsie. 

b) Toracele şi cavitatea toracică. 

Gâtul se găsesce intact, el n'a fost secţionat nici 
disecat. Singura incisie ce o pârtă este situată pe faţa 
laterală stângă a lui şi e continuarea incisiei de pe 
pericraniu ce am descris mai sus. Incisia toraco- 
abdominală, ce începea de sub furculița, sternală şi se 

continua până la pubis, a fost prelungită de noi în sus 
pe linia mediană a gâtului până sub bărbie. 

Organele toracice aii fost se6se la prima, autopsie 
în urma unei secţiuni transversale făculă la 2 cm. sub 

furculiţa sternală, secţiune ce a fost aşa de profundă 
că a tăeat şi colâna, vertebrală între a 7-a şi 1-a dor- 
sală, până la canalul rachidian, ast-fel că organele 
gâtului fiind lăsate pe loc,-aii fost examinate de noi.
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Disecând pielea, musculatura Și organele gâtului, n'am găsit nici un semn de violenţă. Musculatura, gâtului se conservă bine şi are o coldre roză. Limba are vârful | uscat, sbârcit, negru, însă prin secţiunile transversale practicate în grosimea ci, nu descoperim nici un semn de violenţă. Faringele Şi esofagul sunt plini cu viermi. “Deschidem apoi laringele şi tracheea pe care le găsim intacte. Mucesa lor e cenușie murdară, iar traeclul lor permeabil. Pielea și musculatura, de pe faţa anteridră a toracelui n'a fost de loc disecată, disecând'o noi nu am găsit vre-o urmă de violență în grosimea pereţilor, nici vre-o câstă fracturată. Organele toracice ati fost scâse la prima autopsie, aşa în cât la autopsia n6stră găsim cavitatea toracică S6lă, în ea mişună în tote di- recţiile numeroşi viermi, 
Printre obiectele ce înconjoră cadavrul, reuşim a găsi plămânii, din care a mai rămas două mase mici de materie negră-verzue, avend forma aprope a unor membrane și a căror structură anatomică e atât de profund modificată de putrefacție, în cât e de nerecu- noscut. Numai prin configuraţia, exteridră și mai ales prin presenţa ramificațiunilor bronchice reuşim a re- cunâsce aceste 2 organe. De ele ai fost desprinse prin secțiune inima, dar pe care, cu tote căutările făcute, RA n'am reușit a o găsi. 

Cc) Abdomenul Şi cavitatea abdominală. 

Afară de inciziunile sus descrise, musculatura pe- retelui abdominal nu este de loc disecată. D-1 Dr. X.. afirmă la prima aulopsie că a constatat Gre-cari le- siuni în pereţii abdominali, Controlând aceste fapte, am constatat că D-sa nici nu a explorat acestă regiune pe care explorând'o noi, nu am găsit lesiunile ce 'de- Clarase că existat. | 
Musculatura ambdomenului infiltrată pe unele 1o- curi de serozități cadaverice, e incă destul de bine
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conservată, ast-tel că ar fi putut constata extravasatele. 
Peretele toracic în ambii hipohondri, sediul splinei şi 
a ficatului e absolut intact, nu e nici o fractură de 
costă, şi nici un semn de violenţă în, grosimea. acestui 
perete. Tote organele abdominale sunt la locul lor, ele ” 
n'ati fost deplasate sati incisate, afară de rinichiul drept. 
Ast-fel splina, de un volum potrivit, e la locul ei, pedi- 

-culul e intact, capsula splinei e intactă, nu posedă nici 
O soluţiune de continuitate nici o incisie, acest organ 
nu ce sediul nici unui semn de violenţă, pulpa lui di- 
fluentă, vânătă-neagră uniformă. 

Ficatul nedeslocuit, pediculul intact, e redus mult de 
volum. EI e turtit, flasc, are forma unei fâşii cărnose, 

grosă de 4—5 mm. cu un diametru transversal de 14 
cm., ţăsutul hepatic este alterat şi transformat prin 

putrefacție şi redus la o pulpă vânătă-negră. Nu se 
constată pe faţa sa antero-superioră vre-o secţiune. Ea 

este sbârcită, deformată, şi a pierdut aspectui ei normal. 
Stomacul se găsesce aședat la locul lui, e nedeslocuit | 

şi nedeschis, el ce gol și intact. Șuprafaţa sa internă are 
o colâre roşie murdară, datorită putrefacției. 

Intestinele intacte, nedeschise, nedesprinse de me- 
zentere, presintă din distanţă în distanţă pete vinete 
negre datorite putrefacţiei. Ele conţin puţine materii 

moi, brune-negricisse. Mucosa lor nu e sediul nici unci 
lesiuni macroscopice, foliculii şi plăcile lui Pejer nu 
sunt de loc aparente. 

Rinichiul stâng, e nedeslocuit, hilul s&ii intact nu are 

urmele nici unei incisiuni, n'a fost de loc examinat, el 

este înconjurat de o bogată atmosferă de ţăsut celulo- 

grăsos. Capsula fibro-elastică 'se desface uşor. Suprafaţa, 
sa păstreză disposiţia. multi-lobulară. El e puţin redus. 
de volum. Parenchimul are o colâre nâgră-vânătă al- 
terat profund prin putrefacție. 

Rinichiul drept este redus de volum ca, și precedentul, 
el e pe loc, dar are numai capsula deschisă incisală,;
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iar parenchimul renal e nesecţionat. Secţionat de NO, am constatat aceleași caractere ca şi la, precedentul. „ Băşica urinară Sa deschis de NOI, ea, era, g6lă. Organele, genitale interne. se conservă bine şi nu prezintă nimic de notat. 
Col6na vertebrală intactă, (afară de secțiunea, artifi- cială dintre a 7-a şi 1-a dorsală), nu s'a deschis. Secţiuni longitudinale practicate de noi pe diferitele părţi ale corpului Şi membrelor în sensul de a găsi vr'o fractură, osâsă sati extravasat sanguin, a fost negative. 

Conclusiuni 

Din cele de maisus descrise, sub-semnatul conchide: Din causa stărei înaintate de putrefacție în care se găsesce cadavrul copilului Elena, nu ne putem pro- nunţa care a fost cauza, morjei. Nu am găsit însă nici o fractură sati vre-o altă leziune traumatică care să ne indice vre-o mârte violentă, și în special nu am găsit “leziunile declarate ca cauză a morţei de către D-l Dr. X..., care a făcut prima autopsie. 
Ce mai constatăm este că prima autopsie a fost incomplectă, practicată fără nici o ordine, ceva şi mai grav că sa tras conclusiuni din fapte care nu ai existat. 

Strangulare cu mâinile, — Asasinat. 
— Personal — 

Istoricul afacerei 

In dimineţa, dilei de 20 Iulie, a fost găsit stran- Sulat, în locuința sa din strada Carol No. 38, cafegiul Gheorghe Cristescu, | 
Invitat verbal de D-] Prim-procuror, ne-am tran- sportat imediat Ja locul crimei, unde în colţul unei ca- mere mare ce servea de cafenea, pe un pat aşedat “după un dulap, am găsit cadavrul sus numitului cafe-
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giu, EI era lungit în pat, cu faţa în sus, cu mâinile pe 
abdomen și cu picioarele indoite de la genunchi şi 

atârnânde- de marginea patului. Corpul îmbrăcat cu 

cămașe, vestă, ismene, pantaloni și ciorapi, e în plină 
rigiditate cadaverică şi își păstreză încă din căldura, 
sa, către părţile interidre ale abdomenului. Putrefacţia 
e neîncepută, împrejurul gâtului se găsesc mai multe 
sgârieturi după cum se vede pe fig. 158 ce vor fi descrise . 

la examenul extern. Buzunarele pantalonilor sunt întorse 

pe dos; iar lanţul cesornicului atârnat în jos, însă fără 
ceasornic, care a fost furat. 

Cadavrul numitului, din ordinul D-lui prim-pro- 
curor al tribunalului Ilfov, a fost transportat spre au- 
topsie la institutul Medico- legal de către comisariatul 
secției a V-a. 

Autopsia 

A) Examenul extern 

Cadavrul aparţine unui bărbat bine constituit şi 
desvoltat,.avend vârsta de 35 ani, gr. 52 kgr. Talia 

1 m. 61. Rigiditatea cadaverică este dispărută. Putro- 
“facţia începută şi caracterizată prin petele slab colo- 

rate în verde, difuse, ce ocupă fosele iliace ale abdo- 
menului. Pete largi de lividităţi cadaverice se v&d pe 
părţile declive. Pledpele sunt închise. Globii ochilor proe- 

mina puţin afară din orbite. Corneele şi-a pierdut puţin 

"din transparenţa lor. Pupilele sunt egale şi nedilatate. 

Pe conjunetivele bulbare ale ambilor ochi se văd câte- 
va echimoze roşii punctiforme. Prin nas se scurge un 

„licid sanguinolent. Intrega faţă este congestionată. Gura 
„este întredeschisă. Buzele sunt vinete. Limba stă îna- 

poia arcadelor dentare. Toţi dinţii incisivi, canini și 

premolarii maxilarului inferior sunt căzuţi; alveolele 
atrofiate, gingiele sunt cicatrisate. Prin anus sai scurs 

„puţine materii fecale. 
“In jumctatea inferidră a feţei posteridre a antebra-  :
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tului” drept se găsesc două semne de .tatuaje, dintre cari unul represintă o cruce, iar altul abea vizibil, nu se pote descifra. 
Pe partea superiră a spatelui de la un umăr la: altul, se găsesc un număr mare de echimoze vinete, unele puntiforme, altele atingând dimensiunile unor piese de 50 bani Și cari fac puţin relief la suprafaţa pielei. 

| Ca semne de violență găsim: Pe părțile laterale ale gâtului, începend de o parte și de alta a laringelui şi întindendu-se' înapoi până în dreptul regiunilor masto- diene, după cum se vede pe figura de la pagina 302, se găsesc numerose sgârieturi roșietice pergamentate, unele drepte, liniare, altele în arc de cerc, a căror conca- vitate privesce înainte sati în jos, unele isolate, dise- minate, altele confluente superpuse, formând nisce plăci, Forma liniară şi curbelină ce 0 aă mare parte din aceste sgărieturi, corespunde exact cu impresiunile lă- sate de unghiile de la degetele mâinilor. Pe faţa, corespunilătoare ambelor pomete se gă- sesc două sgârieturi, una de formă de are de cerc, pe cea drâptă și alta de mărimea, unui bob de linte pe cea stângă. Pe fața posteridră a umărului drept la vârful acromionului se găsesce o erosiune dreptun- ghiulară aşedată transversal, lungă de 25—30 mm., lată de 7—S mm. pergamentată, de colsre roşietică. Secţiuni practicate pe membrele superidre precum Şi în alte părţi ale corpului nu găsim nici un alt semn de luptă, saii de violență. 

B) Examenul intern 
"2) Capul şi cavitatea cranlenă 

Pe pericraniă nu se găsesce nici un semn de violenţă. In țesutul celular sub-pericranien, se găsesc : mai multe mici echimose punctiforme. Osele cra- niului sunt bine conformate şi desvoltate grose de 4—5:
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mi. sunt intacte. Dura-mater se desface mai greii de pe 
&sele calotei. Meningele subţiri aii vasele pline, turges- 
cente, ele sunt îngroşate puţin către regiunea, scisurei 
interemisferice, în dreptul :cărei meningele rădică cu - 
ele un strat subţire din substanţa corticală. Substanțele 

* cerebrale sunt intens hiperemiate. Vasele nu presintă 
nici o lesiune apreciabilă macroscopicesce. Osele basei 

sunt intacte. 

b) Toracele şi cavitatea toracică 

Plămânii umplu complect cavitățile pleurale. Ei 
presintă, aprâpe pe t6tă suprafața, cu deosebire plămânul 
stâng, aderenţe vechi fibrse: Lobii superiori ai ambilor 
plămâni în mai mult de jumătate din volumul lor din 
spre vârf sunt tari, fibros, ne acraţi şi de o colsre 

roză. Restul de ţesut pulmonar are cul6re roşie-negră, 

e sediul unor focare mari hemoragice, - difuse, care 
infiltră, tot parenchimul pulmonar. Bucăţi de paren- 
chim aruncate în apă, plutesc sub suprafaţă. Consistenţa 
sa e puţin mărită, nu crepită de cât puţin, lăsând la 

presiune să se scurgă sânge negru licid, prea puţin 

„spumos, 
Gâtul. Disecând regiunea anteridră a. gâtului, găsim 

„corespundător lesiunilor descrise la examenul extern, 

mai multe extravazate de sânge ce infiltră țesutul ce- 
lular, subcutanat, sub oponevrotic şi teca celulară a 

trunchiului vasculo-nervos stâng precum şi parte din fi- 
brele musculare ale acestei regiuni. Osul hyoid şi: la- 
ringele prezintă mai multe fracturi, după cum urmâză: 

Osul hyoid. EI presintă o fractură complectă, ce in- 

teresâză mijlocul cornului celui mare drept, precum 
Și desarticulaţia cornului celui mare stâng, la nivelul 
unirei lui cu corpul. 

Laringele. Ambele cârne superi6re ale cartilagiului 

tiroid sunt rupte la baza lor. Extremităţile fracturilor 
și a ţesuturilor din jurul acestor îracturi sunt infiltrate 
cu sânge cuagulat.
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Inelele trachee sunt intăcte. Pe peretele faringelui şi pe epiglotă se găsesc numerâse echimose rotunde, unele punctiforme, - altele. cât bâbele de linte și uşor proeminente. Di a 
Inima. În pericard se găsesc câţi-va cc. de un licid roşietic. In cavitățile inimet se găsesce sânge numai - licid. Endocardul e îmbibat de o colâre roșie, datorită putrefacţiei. Valvulele, orificiele și trunchiurile cardio- toracice sunt intacte. Miocardul e flase Şi brun-roşcat. 

Cc) Abdomenul şi cavitatea abdominală 

Stomacul e dilatat și distins de gaze. El conţine ca, la 5—600 gr. de materii alimentare prefăcute înu”o masă mâle, pulposă, mai mult licidă, de colsre roșie- tică, tulbure ca drojdia, de vin, care exală un miros puternic de acreală Și de vin. In acestă masă se mai pot distinge bucățele mici de ardei, pătlăgele, ete. Pereţii stomacului sunt intacţi. 
Intestinele. In tot lungul intestinului subţire, se găsesc „Materii alimentare moi, digerate și ceva mai consis- tente în cel gros. Rectul gol. In peretele intestinului subțire. pe ileon, la un metru departe de coecum, pe o ansă ce ocupă fosa iliacă dreptă precum şi pe una. din vecinătatea ei, se găsesc două echimose - rotunde de mărimea unor piese de 50 bani caracterizate prin- tun ex!ravazat de sânge negru sub mucesă intestinală, Mai departe se găsesc două rânduri de ulceraţiuni cicatrisate, cu fundul puţin deprimat și neregulat, ovale neregulate cu axul lung transversal şi în dreptul că- rora intestinul pare mai îngust, gâtuit (retresisment). Splina cântăresce 300 Sr, are diametrele repie- sintate prin 14, 9'şi 4 em. Capsula e puţin îngroșată. Pulpa are colârea drojdici de vin, e fibrâsă, trabecu- lară, de. consistență crescută, tare. , Ficatul cântărecse 1580 sr. are diametrele repre- sintate prin 26, 1? şi 6cm. Pe secţiune parenchimul e
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brun-gălbuiă. El își păstreză consistenta, din vasele 
* porte se scurge multi sânge negru 

Vezicula biliară conţine câți-va cm. de bilă gălbue. 

„ Rinichit au greutate de 160 gr. fie-care şi diame- 
trele 11, 6 şi 3 cm. Pe suprafaţa lor se văd numer6se 

stele a, lui Verheyen. Substanţa corticală e redusă la 
aprâpe jumătate din volumul normal (ip: cm.) Pirami- 

dele sunt delimitate de un lisereu mai intens, colorat . 

în roş ca, întregul ţesut renal care e hiperemiat. Con- 
„sistenţa țesutului e crescută, parenchimul e puţin fibros. 

Bagica 1 urinară € golă. 

Concluziuni 

Din cele mai sus descrise subsemnatul conchide: 

Cauza morţei lui Gheorghe Cristescu a fost asfixia 

prin strangularea cu mâinile. 

- Peritonită purulentă traumatică, consecutivă perforărei 
ileonului, în urma: unei contuziuni a abdomenului fără a 
fi manifestată la ezterior prin vre un semn de violenţă. 

— Personal — 

Istoricul afacerei 

In qiua de 28 Iunie, G... T..., conductor al unei tră- 
suri de transportat apă gazesă, a fost lovit cu piciorul 
în pântece în urma unei certe ce a avul cu un client 
al unei cârciumi din comuna Bănesa. 

Transportat imediat la spitalul Filantropia, cu 
tote îngrijirile ce i sai dat, a încetat din viaţă în diua, 
de 30 Iunie, ora 1 p. m. 

Din ordinul D-lui prim-procuror al tribunalului 
Ilfov, cadavrul decedatului a fost transportat la Insti- 
tutul medico-legal în sera de 1 Iulie, iar a doua qi 2 
Julie, i sa făcut autopsia.
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Observaţia clinică 
| Observaţia clinică a decedatului G... T.., a fost cerută de noi serviciului 1 chirurgical din spitalul  Fi- lantropia cu adresa No. 781 din 2 Iulie. 

D-l inedic-primar al acelui servicii, ne-o trimite cu adresa No. 121 din 6 Iulie a.c. | 
Dăm textual conţinutul acestei observaţiuni: 

EFORIA SPITALELOR CIVILE 
Spitalul Filantropia — Serviciul I chirurgical 

  

Domnule Doctor, 

Ca răspuns la adresa D-vostră cu No. 731, din 2 Julie a. c., am onâre a vă comunica următărele: 
Pacientul G... T... a fost internat în cura, servi- ciului ] chirurgical din spitalul Filantropia, în ziua de 29 Iunie a. c,, după vizita, matinală, cu diagnosticul de Contusie abdominală." ” 
Primise, cu o zi maj înainte, în regiunea abdomi-. nală două, lovituri de picior. de la un individ (încălţat cu opinci). 

| 
Examinat la contra vizită de Medicul secundar, i se constată, prezența unor hernii inquinale drepte reduc- tibile şi nedurerâse, cu inelul forte larg, abdomenul nu cra balonat, pulsul 90. și temperatura, 372. La palpaţiu- nea abdomenului, se constată defensă musculară, , Avusese un scaun Puțin sanguinolent, explicabil prin prezenţa unor tumori hemoroidale procedente exul- cerate pe alocuri. Nu avusese nicimaelenă, nici hematurii, “Imediat după intrarea bolnavului, sa dispus apli- carea unci pungi cu ghiaţă pe tot abdomenul, s'a injec- tat un centigram morfină și sa prescris bolnavului la interior pilule cu extract Thebaic. Sa luat dispoziţia ca bolnavul să fie pregătit pentru a doua zi în vederea unci
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laparatomii exploratrice, în cazul când ar apare feno- 

“ mene alarmante peritoneale. Peste noapte, abdomenul 

sa halonat şi devenind fârte dureros. A doua zi de dimi- 

neţă, pulsul era nenumărabil. Bolnavul nu avusese văi- 

sături. Faciesul fărte alterat şi extremităţile cianosalte. 

Intervenţia judecându-se inoportună, nu a mai fost 

tentată; lo. orele 12 a. m. bolnavul a sucombat, iar cada- 

vrul a fost transportat la morgă, după cerere, pentru 

-_ai se face autopsia. 
Bine-voiţi, vă rog, Domnule Medic Legist, a primi. 

asigurarea osebitei mele considerațiuni. 

p. Medic Primar, 

(ss) Dr. Dona. 

Autopsia 

A) Examenul Extern 

Cadavrul aparține unui bărbat bine' constituii şi 

- desvoltat, având vârsta de 43—50 ani, greutatea 71 kgr. 

Talia 1,07. | | 

Rigiditatea cadaverică, este dispărută complect. 

Putrelacţia este începută şi se caracteriseză prin balo- 

narea abdomenului şi a cul6rei verdue a peretelui ante- 

rior abdominal. Pete largi şi întinse de lividităţi (hipo- 

staze cadaverice) se găsesc pe părţile declive. Pe orifi- 

ciile naturale nu se scurge nimic. 

Ochii sunt deschişi, corneele opaline, pupilele puţin 

neregulaie, dilatate şi egale. Gura e căscată, 

Ca semn de violență găsim: Pe dosul mânei stângi, 

apr&pe de marginea internă, lângă articulaţia carpome- 

tacarpiană, o echimosă de culoară roşie deschisă de 

mărimea unci piese de 5 lei, iar în spaţiul al II-lea meta- 

carpien, aprâpe de articulaţia metacarpo-falangienă a, * 

degetului medii de la acceaşi mână, se găseşte o altă 

echimosă, la fel cu precedenta, dar de mărimea, unei 

piese de un lei. 
62 

71760
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Ambele aceste echimose sunt dublate cu un extra- vazat de sânge, care infiltră țesutul subjacent. In partea stângă se găsesce o. hernie unguinală lesne reductibilă, de mărimea, unei nuci mari. Părul pubisului e ras de curind. Organele genitale externe sunt bine conformate. Pe ele nu se găsesc nici un semn de violenţă. Penisul „e puţin umflat şi edematiat. 
Pe restul corpului nu se mai găsesce nici un alt semn de violenţă aparent. 

B) Examenul Intern 
a) Capul și cavitatea cranienă 

Pe pericraniul și sub el nu se găsesce nici un semn de violenţă. Osele craniului sunt bine conformate Şi des- voltate; ele sunt intacte. Dura-mater se desface ușor de pe calotă. Meningele subțiri at vasele pline cu sânge, până şi în cele mat mici ramificaţiuni; spaţiurile arah- noidiene sunt pline cu licid limpede seros (edem). Ele se desfac uşor de pe suprafaţa creerului, fără a ridica din substanța corticală. Substanţa, cerebrală cenușie are 0 culâre ca chocolata, ca este intens hiperemiată, vasele cerebrale 'sunt intacte și lipsite de ori-ce lesiune „ apreciabilă macroscopicesee. 

b) Toracele și cavitatea toracică 

“ Plămânii umplu complect cavitățile pleurale. Ei prezintă ici colea câte-va mici aderenţe pleurale vechi fibr6se ; suprafaţa lor e de un aspect granitos. La sec- “țiunea plămânilor se găsesce în abii lobi superiori focare de tuberculi organizaţi, cretificaţi de mărimea, bâbelor de linte şi înconjurați de un jesut de sclerosă. Restul de țesut pulmonar e de coldre roşie închisă. Suprafaţa de secţiune e netedă, umedă, de pe ca se scurge prin presiune din vase mult sânge negru, iar din bronchii numeroase dopuri de muco-puroii gălbuiă ; parenchimul
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săi crepită, nu e tocmai bine aerat. Mucâsa laringo- 

traceo-bronchică are o colâre roşie-murdară. - 

Inima e de volum potrivit, contractată. In pericard 

se găsesce câţi-va e. c. de. licid seros citrin. Cavităţile 

sunt pline cu cheaguri cruo-fibrinose. Ventriculul stâng * 

e puţin dilatat și hipertrofiat. Valvulele, orificele și trun- 

chiul cardio-vascular sunt intacte. Miocardul e de culore 

brună-palidă ; își păstreză consistenţa obişnuită. 

„c) Abdomenul şi cavitatea abdominală 

La, deschiderea cavităţii abdominale şi în urma soc- 

țiunilor practicate pe faţa internă a, peretelui săi antc- 

pior, nu se găsesce nici un semn de violență manifestat, 

prin vre-o echimoză saii vre-o ruptură. Din. cavitatea 

abdominală sa scurs unu Jicid tulbure de o col6re roșie 

murdară, în cantitate ca 1000 c.c. şi în care licid înctă 

un mare număr de flocâne de falșe membrane. Intesti- 

nele subţiri din fosa iliacă, stângă sunt lipite între ele 

prin false membrane recente, mo, de o colore roşie 

murdară. De asemenea, pe restul intestinelor şi a celor- 

Yalte organe abdominale se găsesc diseminate alte false. 

membrane, sub forma unor plăci subțiri de mărimi 

variate şi cari so ridică ușor de pe aceste organe. Peri- 

toneul parietal are o coldre roșie murdară şi presărat 

din distanţă în distanţă cv echimose mici punctiforme ;- 

asemenea, marele epiloon e îmbibat de o colore roşie- 

tică, presărat cu puncte mici echimotice. 

“Pe porţiunea intestinului subţire, ce corespunde 

fosei iliace stângi şi opus inserţici mesenterice, se găsesc 

3 perforaţiuni aşezate cea, dintâiui la o distanţă de 30 ctm. 

de a doua şi aceasta din urmă la 13 cm. de a treia. 

Cea dintâiti rană de formă eliptică, măsurând 25 mm., 

are marginele neregulate, sdrenţuite, echimosate, resfi- 

rate în afară, murdare şi infiltrare de un strat gros de 

sânge coagulat, formându-i o aureolă a cărui diametru 

e 3—4 cm. Cele alte 2 răni, cu aceleaşi caractere ca și
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precedenta, aii mărimea între S—10 mm. Aceste răni interesâză peretele intestinal în tâtă grosimea, sa, iar prin orificiile lor se scurge în cavitatea, peritonială o substanţă licidă galbenă-verdue (resturi de materii fecale). * Aceste răni nu aă caracterele unor ulceraţiuni, margi- nele lor nu presintă- perderi de substanță propri zisă, ele se adaptează şi nu sunt subţiate de la periferie la centru. Plăcile lui Peyer nu sunt hipertrofiate, nici ulee- rate; ganglionii mesenterici asemenea. 
Stomacul e mult dilatat și distins de gaze. EI con- ține -vr"o 200 8r. de un licid tulbure ce exală un puter- nic miros cadaveric Şi în care înstă nenumărate glo- „bule ulei6se. Mucâsa, Şi pereţii gastrici sunt puţin hipe- remiaţi, ci sunt intacţi. 
Splina cântăresce 320 gr. Dimensiunile sale sunt representate prin 16,9 şi 3 cm. Către "le inferioră, cap- sula, splenică e transformată într'o placă fibrâsă având "un diametru de 7 ctm. Pulpa e mâle, ramolită, de o co- lore roşie ca drojdia de vin. | . Ficatul e acoperit cu numerâze falșe membrane re- cente. Capsula e mai puţin transparentă. EI Şi-a pierdut forma lui obişnuită ; e mai mult globulos, e mărit puţin de volum, cântăresce 1630 gr., are diametrele sale repre- sintate prin 24, 19 şi 8 cm. Țesutul hepatic e de co- lore roșie-brună, pe suprafaţa de secțiune, care e netedă, *Sc v&d numerose zone gălbui, difuse, de infiltraţie grasă; consistenţa, parenchimului e păstrată. 

Vesicula biliară conţine bilă de colâre negră-verdue în cantitate de 3—4 c. c. Și de consistenţă siruposă. Rinichi cântăresc fie-care 140 gt. capsulele fibro- elastice se desfac ușor, ridicând însă şi din substanța, corticală, care rămâne în urmă cu un aspect granulos; diametrele lor sunt represintate prin 12, 7 şi 3 cm. Pe suprafaţa de secţiune, țesutul renal e palid. "substanţa mădulară e redusă de volum, piramidele mal- pighiene sunt extrem de palide și la periferie sunt
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împrejmuite de o aureolă roşie murdară. Consistenţa 

lor e uşor.mărită. 

Băşica urinară conţine câţi-va cm. c. de u urină, tulbure 

sedimentată. Colona, vertebrală este intactă, nu sa deschis. 

Conclusiuni 

Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchide : 

Cauza morţei lui G... T..., a fost o peritonită generali- 

zată. (inflamaţia învelișului maţelor şi pântecelui), sur- 

venilă în. urma perforărei maţelor printr”o lovitură | 

aplicată pe pântece. 

“Pruncucideie în urma stran gulăvei cu “indinile și 

găuvivei craniului și creer ului cu un cutiă. 

— Personal — 

Istoricul Afacerei 

In n6ptea de 22 Aprilie 1901 femeea Irina Ionescu . 

apucând!'o brusc durerile facerei, după ce se ostenise mult | 

cu spălatul de rufe, născu un copil de sex. femenin, viii. 

- De rușinea familiei şi a lumei cărora ie ascunsese 

sarcina, după 10 minute de la, făcere, îl omori, strân-.- 

gându-l cu mâinele de. gât și găurindu-i capul cu un 

cuiii ; apoi se duse de" aruncă, în privată. 

Denunţătă autorităţilor de propriul ei amant, ea 

mărturisi: crima, iar copilul scos din privată a fost 

transportat din ordinul Parchetului, la Institutul Medico- 

Legal, în ziua de 4 Mai corent, de comisariatul secţiei 

26, pentru a, i se face autopsia. 

Copilul: era înfășurat într"o cârpă, și un jurnal. 

Autopsia 

" A) Examenul extern | 

Cadavrul este al unui copil de sex femenin, născut | 

între a S-a şi a 9-a lună, avind greutatea, 3.080 gr. și - 

- talia, 0,53 cm. o.



„* 912 

„ Diametrele capului mâsră : 
„Oceipito-mentonier d 
Occipito frontal. . cad 
Bi parietal a 95, 
Rigiditatea cadaverică. e dispărută. Putrefacţia e 

„înaintată. Figura e umilată, infiltrată cu gaze şi sero- 
zităţi. Ochii sunt puţin eșiţi din orbite (exottalmiaţi). - 
“Limba proemină printre buze. Epidermul e jupuit pe 
totă regiunea frontală, şi are o colsre roșie negră. Ab- 

„domenul e balonat și de coloare verdue. Pe el se gă- 
"ses câte-va flictene cu un conţinut licid roșietic. 'To- 

. racele, umerii şi copsele sunt de.o coldre verdue murdară. 
Ici-colea se .văd câte-va zone de piele, care c albă, nc-.. 
alterată de putrefacție şi acoperită de un strat de sehum. 

„Pe picioare se găsesc urme de pământ amestecate cu 
sebum. Cadavrul respândesce un miros puternic de 

O
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materii fecale. Părul capului, castaniii deschis, e lung 
de 2 em. Unghiile de la mâini şi de la, pici6re întrec | 

"vârful degetelor. Maxilarul inferior conţine în fie-care 
* jumătate -patru alveole complect despărțite. 

In extremităţile inferidre ale femurelor se găsesc 
„ Punctele de osificaţie ale lui Beclard, de asemenea, și 
la caleanee şi-sternum. | 
„Organele genitale .externe sunt bine conformate. 

Himenul e intact. Membranele pupilare (Waschendorf) 
sunt dispărute. Cordonul' ombilical se înseră aprope la 
mijlocul corpului, el 6 subțire, mâle, are forma unei 
panglici, gelatina lui Warton e cu totul resorbită. Lun- 
gimea sa e de 43 cm. e nelegat şi cu extremitatea 
placentară neregulată, dințată, în forma unui cioe de 
clarinet. (A fost rupt). a o 

Ca semne de violență găsim: Pe cap la 1 cm. în- 
napoi de urechea stângă găsim o rană de formă semi- 
Junară, lungă de 12 mm. cu concavitatea, înainte. Ea 

„are marginile puţin depărtate, neregulate, retractate, 
"subțiri, sunt intrate în putrefacție şi interesează, pielea 

și .Osele capului pătrundend în interiorul cavităței cra- :
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nicnie. “Prin acestă rană se scurge puţin din materia 

cerebrală. - , | 

Imprejurul gâtului nu se găsesce nici un semn de 

" violenţă vizibil la, exterior. Disecând însă pielea gâtu- 

lui observăm că: musculatura, gâtului în drepta și în 

stânga, e infiltrată cu mici extravasate sanguine. | 

In musculatura peretelui anterior al abdomenului, 

în dreptul regiunei epigastrice, se găsesc de asemenea 

puţin s sânge cuagulat. 

B) Examenul intern 

a) Capul şi cavitatea cranienă. 

Pielea capului se desface cu înlesnire. Țesutul celular 

sub-pericranien e infiltrat cu serositate. In dreptul su- 

turci lamdoide se _găsesce o bosă sanguină, iar regiunea - - 

din jurul rănei descrisă mai sus se găsesce înfltrată 

cu sânge. 
Fontanelele sunt membranâse. 

| Parietalul stâng, în regiunea, unghiului sai postero- 

inferior, presintă o fractură sub forma, unei găuri, 

ce corespunde cu rana descrisă la examenul extern. 

Acâstă, rană os6să are aprâpe forma unui pătrat ale 

cărei margini aprope regulate sunt resfrânte înăuntru. 

Ea este de jur îmrejur înconjurată de un extravasat 

de sânge cuagulat. Substanțele cerebrale se găsesc într'o 

stare de putrefacție înaintată. Ele sunt ramolite, Po-. 

duse la o pulpă roşie -murdară ocupând numai jumă- 

tate aprope din cavitatea, cranienă şi care se scurge 

“cu uşurinţă la deschiderea, craniului. — Ambele subs- 

tanţe cerebrale precum şi circonvoluţiunile nu se mai 

disting. Trompa lui Eustache și cutia timpanului sunt - 

goale “(docimasia otică, sati proba lui Wreden și W end). 

- b) Toracele şi cavitatea toracică 

Mucesa bucală și linguală sunt „macerate, ele se 

ridică uşor prin răzuire. Vârful limbei proemină printre 

.
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buze. Muc6sa faringelui roșie, hiperemiată, e ridicată 
de bule de gaze. - , | 

” laringele şi: 'Tracheea sunt permeabile. Ele :con- țin puţin licid murdar, așternut în straţ subțire pe mu- cosa, laringelui, tracheei Şi a bronchelor, care are o co-. lOre roşie închisă. N 
Plămânii, inima, ridicaţi dinpreună Și puşi într'un 

vas cu apă, plutesc deasupra ei. (Docimasia hidrostatică). 
„„ Pe suprafaţa plămânilor unii din lobulii pulmonari. 

sunt bine aeraţi şi aă o colâre roşă, iar alţii sunt: ne 
- acraţi, turtiţi, de colore' roşie închisă, (atelectasiaţi). | 

Bucăţele. din țesutul pulmonar puse în apă, unele 
plutesc complect, altele cad la fund: Parenchimul plă- . . mânului e în parte aerat, crepită şi stors sub apă se „ridică numerese bule fine la suprafaţa ei. . | 

„In trachee și bronchi nu se găsesc materii fecale. .: Inima, mică. flască, gaura lui Botal persistă. Cavităţile 
ca și vasele mari sunt sole. Nimic de'reniarcat la val- 
vule și orificii. " 

Cc) Abdomenul şi cavitatea abdominală. 

Stomacul „e distins de gaze. El conţine puţin licid tulbure negricios, care exală un puternic miros cadaveric. Intestinele subțiri sunt mult destinse de gaze. Ele sunt gole. Intestinul : gros conţine meconiii .spre sfâr- şitul lui, a A | 
* Splina mică, difluentă. Pulpa splenică e ramolită şi transformată într'o pulpă roșie nâgră. | | | Ficatul are o colâre brună, negriciosă. Este neted. pe secţiune. EI 'şi păstreză consistenţa. Docimasia, fica- tului a, fost positivă. a | 

Rinichii sunt înconjurați de o bogată, atmosferă ce- - lulo-grăsosă. Suprafața lor externă are aspectul mul- tilobulată. Capsulele fibrese se desfac ușor. Nu presintă nimic patologic. “In vârful piramidelor nu se observă Nici un infarct uric.. :
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Răşica urinară e a6lă. Nimic de. remarcat patologic . 
- din partea organelor. genitale interne. 

Pe restul corpului şi pe membre precum și în pro- 

funzimea, musculaturei nu se mai găsesce nici un alt 
semn de violenţă. 
-“ Colbna vertebrală e intactă, Ea nu a fost deschisă. 

Concluziuni.. 

Din cele mai sus descrise subsemnatul conchide: 

Cadavrul este al unui copil de sex femenin, noti născut 

-la-termen sati aprâpe de termen adică în cursul lunei 

" 4 Noua. 

Cauza, morţei a fost găurirea, capului şi a crecrulut- 

cu un cui în 4 muchi.şi strângerea de gât cu mâinele 

- suspendând ast-fel funcțiunile creeruli şi ale respi- 

-_vaţiunei. 
Cuiul cu care sa 'servit pentru găurirea capului, 

nu este nici unul din cele trimise pentru examinare. 

Pruncucidere pin sufocare şi strangulare. 
— Personal — 

Istoricul afacerei 

In diua de 29 Aprilie 1902, transportându-ne în 

urma învitărei D-lui Prim Procuror la spitalul Filan- 
tropia, serviciul de Gynecologie al D-lui Dr. Kiriac, am 
găsit în reserva acestui serviciii pe femeia Dumitra, IOna 
Florea Dinu, de la care am putut culege următârele date: 

Ea este de fel din comuna Poenari: judeţul Ilfov, 
româncă, în vârstă .de.20 ani, de profesiune vinzătore 

de floricele şi măritată fără cununie de un an cu A... C... 
„_ Fiind în a 9-a lună a sarcinei, Sâmbătă, '20 Apri- 

lie a. c., apucând'o durerile facerei, a rugat pe bărbatul 
stiti să se ducă să aducă o mâșă sati să, găsescă vro 
femee ca, să-i dea ajutor, însă bărbatul săi plecând şi.



.
.
 

DIG 

ne mai întorcendu-se, densa a plecat singură în cău- tarea unci mâşe sai a: unei trăsuri pentru a se duce: „la spital. , | , 
- Pe drum, durerile devenind din ce în ce mai tari se opri pe marginea trotuarului (calea Rahovei), văe- tându-se. In timpul acesta, o femee ce trecea pe acolo „făcendu-i-se milă, a luato acasă la densa (Infundătura Stan Tabără), unde chiar în bătătura casei născu. 
După facere, a fost dusă, în casă şi aşezată într'un 

“pat unde a stat până Luni 23 Aprilie a, c., când a fost transportată la spitalul Filantropia de către comisarul secţiei 28. . Na E 
“După primele îngrijiri date copilului de, către "- gazdă, a fost încredinţat mamei al lăpta. 
» Luni însă, pe la orele 12, diua, în lipsa gazdei de -: acasă, îi veni ideea, de a omori copilul, astupându-i cu mâna dreptă nasul şi gura, iar cu cca stângă stran-. gulându-l de gât. După vr'o oră, (propriea-i declaraţie), în care timp lua din când în când mâinile pentru a se încredința dacă a murit, „Vădend că încă mai da 

semne de viață, se dete jos din pat și luă doi căţei - de usturoi, dintrun. șir ce era atârnat în sală, şi îi vâri -în gura copilului începând din noi a-l astupa şi strânge de gât. După vre-o jumătate oră, copilul înce- tând din.viaţă, fu luat de dânsa şi ascuns într'un grajd părăsit, aruncând pământ peste el. - 
Intoreendu-se gasda şi întrebată ce a, făcut co- Dilul, spuse că trecând o femee i l'a dat ci, însă gasda. 

bănuind 'că lar fi omorit, anunţă pe. comisarul secției 28, care venind și făcend cercetări, îi declară în urmă că la, omorit 'și ascuns în grajd. , „n 
Pe când era în G luni cu acest copil, femeia Du- ; „Mitra Fl6rea, ne spune că ar fi voit să caute să-l lepede, și chiar a fost învățată de o femee ca să bea leșie, dar bărbatul să sa opus. ” | „* De asemenea ea ne mai declară că pe când era "la părinţi, trăind pe ascuns cu un llăcăi a r&mas în-
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sărcinată și în luna 4-a a.naşterei, de frica părinţilor 
cari nu ştiaii, fu învățată de o m6șă din sat de a bea 
cuişore şi scorţişore. Ast-fel că într'o di pe când păştea 
vacile la câmp a lepădat. - 

Actualmente starea ei mintală nu lasă nimic da. 

„dorit. De o inteligenţă mediocră, corespundătâre stra- 

tului social din 'care face -parte, ne istorisesce fără. 

„multă insistență modul cum 'și-a.omorit copilul. Nu a, 

suferit în. copilărie de cât de vărsat. Nu găsim la, densa, 
nici un stigmat al vre-unei maladii nervose ca : isterie, 

- epilepsie, etc. 

De când se găsesce în spital nu a dat semne de 

nici o tulburare a facultăţilor sale mintale. Figura ei 

este palidă, suferindă, vorbesce încetişor, este abătută. 

Pacienta avend pieptul bandajat, iar părţile geni- . 

„tale pansate, ne-am oprit de a continua cu examenul 

nostru asupra acestor părți pentru a nu depansa bol- 

nava şi a nu da nascere vre-unei complicaţiuni. Ală- 

turăm însă aci foaia ei de observaţie ce am n obținul din 

serviciul în care se găsesce. 

EFORIA SPITALELOR CIVILE 

Serviciul D-lui Dr. 1. Kiriac 

FOE DE OBSERVAȚIUNI MEDICALE 

Observaţiune a . 

Antecedente hereditare. Nimic important. 

Antecedente personale. A zăcut. de vărsat (variolă), 

când era, copilă. Menstruată pentru prima, ră la, vâr- 

"sta de 114 ani. Menstruele veneaii regulat la o lună, cu 

„ dureri, ţinea de regulă câte 6—7 dile. Căsătorită la 

18 ani. 
Acum 6 ani a avutun avort în 5 luni. Acum două 

dile a născut un copil la termen pe care la strangulat: 
A treia di după facere intră în serviciul. nostru, adică 
în diua de 23 Aprilie.
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;Starea presentă.: Adusă la.sala de gardă în diua de 
23 Aprilie, orele. 8 sera, de un jandarm, pacienta într'o 
stare de slăbiciune f&rte pronunţată, ne spune că de 
două dlile născuse un copil la termen. Examinată, se - 
constată cavitatea vaginală plină cu chiaguri sanguine, 
gâtul uterului şters; orificiul larg deschis. Uterul era 
mare şi ridicat în sus. Afară de acâsta, se observă 
mamelele mărite de volum şi pline cu lapte. Aurcola.. 
pigmentată, linia. brună forte _visibilă. Nepresentând 
nici un fenomen morbid de cât uşdre pierderi sanguine, 
i se face spălături și se tamponează. Se aședă la pat 
în rezervă. a | a 

-De la 24 Aprilie până lă 4 Mat i sia prescris nu- 
maj tonice, calmante și spălături - vaginale. 

Pierderile de sânge continuând, se hotăresce să i 
se facă raclage în diua de 5 Mai. " 

5 Mal. Se cloroformisză bolnava. Cavitatea . ute- 
rului era lungă de 10 cm. Se scâte prin rezuire multe 
resturi de membrane și de 'placentă. E 

Se face o irigație fierbinte cu sublimat şi “spălă- 
turi cu o.soluţie de clorur de zinc, urmată de alta cu 
sublimat. Se lasă o bandeletă de tifon 'iodoformat în 
uter. Se pansâză şi se pune la pat. | N 

„6 Mal. Bolnava liniștită. 1 se prescrie, fiind-că acuza 
Gre-cari dureri de mijloc, 6 poţiune calmantă. , 

7 Mai. Se scâte bandeleta de tifon din uter. Se fac. 
spălături cu sublimat în vagin. . 

8—13 Mal. In fie-care di spălături cu sublimat.:Nu 
„mai are nici o pierdere 'de sânge. Bolnava e aprâpe 
complect sănătesă. Va, eşi din spital la 15 Mai. 

“Internul serviciului, (ss) Julietta Florescu, 

Autopsia 

A) Examenul extern 

Cadavrul este al unui copil de sex masculin, avend 
talia 49 cm., greutatea 2400 gr.» bine constituit și desvoltat. 

.
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Pe părţile posteridre ale corpului şi membrelor 
afară de părţile pe care se .reazămă corpul, se găsesc 
largi pete de lividităţi cadaverice, de. coidre roşie-vi- 
nete. Pe cap, faţă şi torace se găsesce un strat subțire 
de materii pământâse ce ati pătruns până în interiorul 
urechei externe, gură și :narine. Pe unele -părţi .ale 
corpului mai ales în îndoeturi, se găsesce încă depo- 

"site de materii sebacee. 
Rigiditatea cadaverică dispărută, putrefacţia ne- 

începută. Părul capului de coldre castanie, e des și lung. 
de 20 mrm. Pleopele sunt închise, puţin edematiate, con- 

junctivele palpebrale, puţin hiperemiate, presintă ici-. 

colea, câte-va echimoze punctiforme ; cele bulbare sunt 

transparente. Pupilele dilatate, egale şi regulate. Gura 
întredeschisă, buzele vinete. In cavitatea bucală către 
baza, limbei, se găsesc doi căţei de usturoi, din care 
unul e introdus până în glotă (deasupra cordelor vocale). 

Pe faţa inferidră a limbei către vârf, se găsesc două echi- 
“ moze de mărimea bobelor de meii. Pe tot restul cavi- 

tăţei bucale nu se găsesce nici o altă lesiune. In jurul 
urci, nasului și a, gâtului nu se observă nici un semn 
Vizibil de violenţă; “de asemenea, nici pe faţa anteridră 

a gâtului sau împrejurul săi. 
Unghiile de la mâini depășesc buricele degetelor, 

cele de la piciore nu. Extremităţile degetelor sunt cia- 
nosate, având o colore vinătă. 

“Prin anus sati scurs materii fecale galbene-verzui 

(meconium), ce aii murdărit regiunile vecine şi părţile 
interne ale c6pselor. Prin cele- Falte orificii naturale nu 
se scurge nimic. 

Cordonul ombelical inserat la mijlocul corpului e 
lung de 133 mm. Către extremitatea sa liberă are două 

legături, una făcută la S5 mm. în jos de inserţia om-. 
belicală, cu un şiret negru de bumbac învertit odată 

împrejurul cordonului şi înodat de două ori şi o alta 
cu 4 cm. de desubtul acestei făcută cu o stâră de lână. 
Extremitatea liberă a cordonului presintă o secţiune
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oblică regulată, având marginile infiltrate cu sânge. 
Prin presiune asupra extremităţei cordonului se scurge 

„din vasele funiculare puţin sânge negru licid. EI e 
turtit, are forma, unei panglici, aprâpe uscat pe unele. 

“locuri; gealatina lui Warthon e aprâpe dispărută. La 
inserţia fetală nu se observă nici un proces de elimi- 
nare a cordonului. Punctele de osificare ale lui Beclard. 
din extremităţile infericre ale femurilor nu ezistă ; cele * 
de la calcaneii ati mărimea unor băbe de linte. 

Organele genitale sunt bine conformate și desvol- 
tate, ambele testicule se găsesc în burse. | 

B) Examenul intern 

a) Capul şi cavitatea cranienă 

Diametrele capului măssră: 

Occipito-mentonier . . . . . . . 424 Mm. - 
__» frontal. do 
Biparietal. . n. ...9%8 

-Bitemporal . . . . 2... 87.» 
Circomferinţa capului . .. ... . 33cm. 

Diametrele trunchiului sunt: 

“Biacromial . 116 mm. 
Sterno dorsal ........ 13 » 
Biliac ., 75 » 
Bitrocanterian . . ... S6 » 
Circonferinţa toracelui ..... . 29 cm. 

Țesutul celular subpericranien e heperemiat. Pe 
el către regiunea, fronto-parietală se giisesc un mare 
număr de mici echimoze punctiforme. Sub periost, în 
regiunea occipitală aprâpe de lamda se găsesc dout 
echimoze cât bâbele de linte. Osele craniului sunt în- 
tacte și bine conformate. Ambele fontanele sunt mem-
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bran6se, cea anteridră măsâră %s mm.; pe suprafața 

sa, se găsesc numerâse echimoze punctiforme. Dura- 

mater e intactă. Sinusurile vanâse pline cu sânge ne- 

gru licid. Meningele subţiri ai vasele pline cu sânge 

până în cele mai mici ramificaţiuni (hiperemiate). Ile 

sunt transparente, lăsând să se vadă circonvoluţiunile 

cerebrale. Pe ele nu șe văd nici un extravasat sanguin. 

Nimic de remarcat din partea - -creerului de cât con- 

gestiunea substanţei albe.care bate puţin în roșu. 
EI își păstreză consistenţa obişnuită stărei unui 

copil noii născut. Osele bazei şi col6na vertrebrală sunt 

intacte. In urechia medie nu se găsesce dopul gelatinos 
ce se găsesce de obicei la copiii care nai respirat. 
(Docimazia otică negativă). 

In ramurile orizontale ale maxilarului inferior se 

observă de o parte şi de alta câte 4 alveole bine sepa- 

rate, conţinend fie-care câte un dinte, iar în a 5-a al- 

veolă, ce nu e separată, se găsesce numai nisce dinţi 

"torte r udimentari. 

b) Toracele şi cavitatea toracică 

Plămânii umplu inconplect cavitățile pleurale. Ei 
nu prezintă nici o aderenţă. Suprafaţa externă a plă- 
nânilor are un aspect roşiu-cărămizi ; sistemul lobular 
se desemnâză bine. Nici o cchimoză sub-pleurală nu. 
se vede pe supraţa lor. Scufundaţi în apă împreună cu 
“inima şi cu timusul după ce mai întâiui sa legat tra- 
cheea de desubtul laringelui plutesc complect. Tie-care 
plămân în parte şi fie-care lob separat plutesc com- 
plect, asemenea și bucăţile mici din ei. Parte din lo- 
buli, lobului mijlocii drept, observați pe suprafaţa lor 
externă, sunt mai aeraţi, vesiculele lor mai distinse de - 
aer şi lobulii.mai proeminenţi ca cei-Palţi (emfisematosi). 
Suprafaţa, de secţiune are o colâre roşie-închisă, prin . 

„storcere se scurge un licid roşietic, forte fin, spumos. 
Din bronşile mari, es mucosităţi aerate. Muscula-
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tura gâtului disecată. nu se găsesee nici un extravasat 
sanguin. In tca jugularei interne stângi, în dreptul 
bifurcărei carotidei; se găsesce două echimose a 2-3", 
diametrul. | - 

 Timusul se întinde până la baza inimei; pe supra- 
fața sa se găsesce 'câte-va echimose de mărimea bobe- 
lor.de mei. Mucsa tracheei e puţin roşietică, hipere- 
miată, acoperităscu un- subţire strat acrat de mucosități. 
In ea nu se găsesce de loc materii pământâse. Carti- 
'lagele laringelui și osul hioid sunt intacte. 

Mucdsa laringelui de colbre vânătăi, e intens vascu- 
Jarisată. 

Inima. În pericard se găsesce:ca -1 — 2%, de un licid, 
limpede citrin. Inima, e de mărimea pumnului copilului. 
Pe faţa anteridră a crosei aorto şi pe inimă se găsesce 
3 echimose de mărimea bâbelor de mei. Cavităţile con- 
țin puţin sânge licid. 

Sub endocardul ventriculului stâng sc observă o 
mică echimosă. Gaura lui Botal nu e complect închisă. 
Nimic de' observat din partea orificielor şi a valvulelor. 
Miocardul 'și păstreză consistenţa, e contractat şi de o 
col6re roşie-brună. Pereţii ventriculului sunt hipertro- 
fiaţi, avend o grosime ca Şi a celui stâng. 

- C) Abdomenul şi cavitatea abdominală. 

Stomacul e distins prin. gaze. Docimasia stomacală 
(Breslau) făcută după ca mai întâi sa legat cele 2 
orificii ale sale şi sa scufundat în apă, făcându-i-se o 
butonieră, aii: eşit la: suprafața apei numerâse bule -de 
gaze. In interiorul săti se găsesce o substanţă msle, albi- 
Ci6să, opacă, laptosă, în cantitate ca la 10 gr. ameste- 
cată cu o masă de nucus aprâpe transparent, uşor gălbui 
Și care se găsosce aderentă de pereţii stomacului. Mucâsa 
gastrică de o colsre roşietică (hiperemiată), ea, e intactă. 

Intestinul subţire. Conţirie materii gălbui, bilâse și moi,. 
fața, lor internă nu presintă nimic anormal, Cel gros :e
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plin: cu materii galbene-verdui în mare cantitate (meco- 

nium). - | 

Splina potrivită, v vârstei ca mărime, suprafaţa de. 

secţiune are o colore rogio-brună închisă, conţine mult 
A 

„sânge. 
Ficatul cântărește 115, gr. “ diametrele sale sunt re-: 

presentate pin 11 şi 15%; suprafaţa de secţiune e 

netedă, are o colâre roşie-brună închisă. El “conţine 

mult sânge, de coldre apr&pe negru. Parenchimul e friabil. 
Vesicula biliară conţine ca 14, de bilă brună-verdue. 

- Docimazia ficatului negativă. 
Rinichit măsâră 6%, lungime, capsulele se . desfac 

uşor, suprafața lor e Jobulată. Pe suprafaţa de secţiune 

au o colsre roşie spălăcită. Piramidele sunt înconjurate . 
cu o aureolă mai roşietică. Capsulele supra renale sunt: 
intens vascularisate, ele sunt mărite de volum, măsu- ” 

rând 25" lungime și 15" înălţime. 

Băşica urinară g6lă. 
Col6na vertebrală e intactă; ea nu a: st. deschisă. 

Conclusiuni 

“ Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchide : 

Cadavrul este al unui copil de sex masculin, născut 

Ja termen sati aprâpe de termen. 
Cauza, morţei sale a fost asfixia produsă prin astu: : 

parea gurei, nasului şi strângerei gâtului cu mâinele, 

precum şi introducerea în gât a, doi căţei de usturoiă. 
Femeia Dumitra I6n a născut de curând un copil 

la termen saii aprope de termen. 
Starea sa, mintală nu lasă nimic de dorit. 

Asasinat prin armă cu foc. 

Istoricul afacerei. , 

In sera de 2 22 Iulie 1900, pe la 'orele ET Profesorul 
Ștefan Michăileanu, întorcându-se acasă, însoțit de fami- 

lia, sa, pe Bulevardul Pake Protopopescu, a fost împușcat 

„71560. | | 63
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pe la spate de către băiatul Stocan Dumitroff. Fiind grav 
rănit, a fost transportat imediat la spitalul Colțea, unde, - după câte-va minute, a încetat din viață. : 

Cadavrul, în urma, ordinului Parchetului, a, fost 
transportat la Institutul Medico-Legal în diua, de 23 Iulie | 

"1900, pentru a i se face autopsia, care a avut loc în diua de 24 Iulie a. c. ” 

Autopsia 

A) Examenul extern 

Cadavrul este al unui bărbat fârte bine constituit „Și desvoltat, robust, avend vârsta de 41 ani, talia 1 m. 
64, cântărind 8214 lkgr. EI era îmbrăcat cu un saco, pantaloni de postav castaniii, cămasă, ismene, ciorapi 
și ghete. Toâte aceste vestminte, maY cu scmă cămaşa 
Și haina, sunt îmbibate. cu o mare cantitate de sânge. . Pe spatele.hainei, cu 21 ctm. maţ jos de baza gulerului şi. puțin spre drâpta de linia: mediană, se găsesce pe ea şi pe cămaşă, câte o ruptură, neregulată, suprapuse una, 
peste alta, avend marginele sdrenţuite, destrămate şi cu cel mai mare diametru 7—8 mm. Imprejurul acestor rupturi nu se găseşte nici o arsură sati incrustaţie de “cărbune. Aceste găuri, de pe haină şi cămașă, cores- „pund cu rana, care se găsesce pe spatele cadavrului și pe care 0 vom descri-o mai jos. | 

Desbrăcând cadavrul, constatăm că, tegumentele 
corpului și membrelor sunt de o palore extremă, afară 
de părţile dorsale ale trunchiului Şi figura, cari ati o 
coldre violacee, din causa. posiţiunei înclinate cea păstrat cadavrul până în momentul aducerei în Institut. 

Pe părţile dorsale ale trunchiului se găsesc câte-va 
pete de sânge parte închegat parte licid, care se scurge 
la cea mai mică mişcare din rana ce se află pe spatele cadavrului, care rană comunică, cu cavitatea toracică... „ Rigiditatea, cadaverică e nedispărută, putrefacţia, neîncepută. Din gură si nas se scurge un licid spumos
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cafeniii. Pleopele sunt întredeschise, buzele asemenea. 
Prin anus se scurge materii fecale semi-solide. Testi- 
colul stâng lipsesce, iar pe scrotul corespondent se 0b- 

servă urmele unci cicatrice: vechi şi lineare. 
„_- Pe corp are următârele semne de violență:: 1. Pe spate, 

- în partea dreptă, cu S5 mm. în afară de linia apofi- 
selor spinose şi în dreptul câstei a 8-a, se găsesce o 
rană aprope. rotundă, cu un diametru de 5—6 mm. 

“cu marginele echimosate şi resfrinte înăuntru. Intrega 

rană este înconjurată de o zonă echimotică de colâre 

roşie-violacee. | 
Acestă rană pătrunde până în cavitatea pleurală. 

2. Pe piept în partea dreptă, cu 7 cm. în afară de 
„linia mediană, se găsesce o contusiune, 'caracterisală 

prin o placă mică Dergamentată, de coldre negrici6să, 

mare de vre-o 7 mm. înconjurată de o aureolă roșie- 

- violacee, al cărei + diamekru e de 4—5 cm. 

O secțiune practicată în dreptul acestei plăci, se 

găsesce aședat transversal, imediat sub piele, un proectil . 

cilindro- -conic, calibru 12 mm.,iar musculatura pieptului, 

împreună cu spaţiul al V- lea intercostal drept, care se: 

găsesce perforat în unghiul costosternal, sunt infiltrate 
cu sânge coagulat. 

3. “Pe funte, în drepta, cam în jurul bose frontale, 

se găsesce un grup de 3 erosiuni mari ca nisce bobe de | 

porumb. 

B) Examenul intern 

„_a) Capul şi cavitatea cranlenă . 

Pe faţa internă a pericraniului se găsesc numerâse 

echimoze functiforme. Pe pericraniul corespundâtor ero- 
ziunilor de pe frunte descrise la examenul extern, se 
găsesce niște echimoze mai mici ca 50 bani. 

Osele calotei bine conformate, intacte, cu o grosime 

de 3—4 mm. Meningele subțiri puţin îngroșate, sunt 

opalescente către scizura interhemisferică. Ele se ridică
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ușor. Vasele de la bază şi silvianele sunt puţin îngro- 
ate. Creerul mare e consistent, ambele sale substanţe 

„ Sunt anemiate. Asemenea, şi cerebelul. Nu se observă 
“nimic patologie de remarcat macroscopiceşte. 

Li 

b) Toracele şi cavitatea toracică 

„„ La deschiderea, cavităţilor toracice și abdominale . 
“prin 0 incisiune eliptică, se scurge din cavitatea pleurală, . 
o.cantitate ca la vre-o 600 em. e. de sânge, parte cda- 
gulat, parte licid, iar din cavitatea abdominală o canti= 
tate de vre-o 4—500 cm. c. de sânge liciu. | 

1. Plămânir sunt aderenţi, prin false membrane 
vechi, pe tâte suprafeţele lor, din care causă nu se pot: 
„desface de cât cu pleurele parietale. Lobul inferior drept, 
corespunzător celor 2 orificii de pe torace, ce sai descris 
la examenul extern, este perforat din parte în parte, - 
formând ast-fel cu cele 2 orificii de pe torace un tracct, 
„ce are o direcţiune oblică de la drepta la stânga. | 

Parenchimul pulmonar dimprejurul acestui traect 
„este infiltrat cu sânge coagulat, iar una din ramurile 
„de i-iul ordin al arterei pulmonare, cam pe la mijlocul 
traectului se găsesce ruptă. De asemenea porţiunea dia- 
fragmului, care se găsesce intim aderentă de. basa 
acestui lob pulmonar, presintă 2 orificii în continuitatea, 
trâectului din plămân, avend fie-care un diametru de 
5-6 mm. - 

Restul ambilor. plămâni sunt puţin aeraţi, crepită, 
sunt elastici, avend o. colorațiune roşie deschisă, mat 
cu semă cel drept, care e anemiat. Ă 

2. Trachea şi bronchiile sunt acoperite cu un strat sub- 
„ţire de mucozităţi roșietice. | 

3. Inima e puţin mărită de volum. Cavităţile sale 
drepte sunt pline cu sânge, parte lichid parte coagulat; 
cele stângi însă sunt g6le. Nu se observă nimic patologic 
din partea orificiilor şi valvulelor. Aorta e presărată cu 
mici plăci grăsâse către origina sa.
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c) Abdomenul şi cavitatea .abdominală 
. 

- Î. Stomacul destins prin gaze, conţine ca vre-o 600 

gr. materii alimentare semi-solide, în care se pote încă 

distinge pâine, carne, bame, morcovi, cari exală un 

miros cadaveric. Mucosa e intactă şi de un aspect 

"marmorat, având o colore cenușie murdară. 

- 2. intestinele distinse prin gaze, conţin materii ali- 

mentare moi, bălose, complect “digerate. 

_3. Epiploonul şi mezenterul forte incăreate cu ţesut grăsos. 

4: Ficatul voluminos, are marginele UŞOr îngrosate. | 

Pe suprafaţa de secţiune parenchimul are o colâre gal- 

benă palidă ; de pe ea nu se scurge nimic, e aprope 

uscată. Lobulii hepatici uniform colorați î în galben palid, 

"se delimiteză bine. Ei sunt vizibili sub forma unor in- 

sule de dimensiuni variabile, delimitaţi prin ţesut portal 

hiperplasiat, consistenţa, parenchimului crescută (ciroză 

hepatică în stadiul de început). 

" Docimasia ficatului = Reacţiune positivă (lactesceni). 

5. Băşica biliară conţine 3—4 cm. c. de bilă galbenă 

„portocalie. 

6, Splina potrivită ca, mărime; pulpa de. colore roșie 

. deschisă, e consistentă, nu se rade cu cuțitul. Toliculii se. 

văd bine. 

7. Rinichiul stâng mai mare ca cel drept, 15. ctm. 

lungime. Capsulele se desfac în lame. Ei sunt inconju- 

raţi de o atmosferă forte bogată în țesut grăsos. | 

Parenchimul renal tare. Consistenţa sclerdsă, Pe sec-. 

țrune palidi. Ambele substanțe se disting. Cea corticală 

puţin subţiată.. Basinetele dilatate. 

8. Băşica urinară contractată, „conţine ca. 20 ctm. c. 

de urină. 

Col6na vertebrală e intactă; ca nu sa deschis, 

Concluziuni 

Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchid că: 

Cadavrul. Profesorului Mihăileanu are pe spate, în partea,
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dreptă, o rană, produsă în timpul vieţei, prin glonţul 
unei arme de foc (revolver calibru 42 mm.), descărcat 
de la o distanţă mai mică de un metru. 

Glonţul a intrat prin spate, a străbătut lobul infe- rior al plămânului drept, a perforat diafragmul în seton și sa oprit în piept sub piele. - | Causa morței a fost o pierdere mare de sânge, sur-: venind în urma rănilor produse pe plămâni. 

  

Morte prin împușcare. — Asasinat, 

— Personal — 

Subsemnatul Medic Legist : pe lângă Trib. Ilfov, , sub-director al Inst. Medico-Legal, invitat de q-l Jude- Instructor Cab. 1, prin adresa No.... din Iulie 1904, de a face autopsia, cadavrului lui Lăzărescu Lecanta şi de a constata ori-ce indicii de crimă sau delict; — astădi 15 lulie 1904, în urma depunerei jurământului cerut de | lege, procedând la facerea: autopsiei, am constatat urmă- toarele: 

. Istoricul afacerei 

In ziua -de 14 Iulie 1904 ora 1 p. ui. în cafe- neaua «Macedonia» din strada Domnei No, ... în urma unor discuţii violente dintre: Lăzărescu Lecanta, Şi-mai mulţi alţi Macedoneni, schimbându-se câte-va, focuri de revolver, ati fost omoriţi Lăzărescu Lecanta şi Ilie Papa Hagi. 
Anunţat fiind telefonic de către d-l Prim-Procuror în aceiași di pe la orele 4 p. m., ne-am transportat. la „această, adresă, unde în mijlocul sălei cafenelei, între un stilp de fer şi o masă, am găsit cadavrele a 2 in- divizi ce zăceaii pe scînduri întrun lac de sânge. 
Unul dintre aceste cadavre, Lăzărescu Lecanta se găsea cu faţa în sus avend lângă mâna: drâptă, jos pe scânduri, un revolver, 0, pereche de ochelari, şi pălăria,
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| iar, în stînga, lui se găsea cadavrul lui lie Papa Hagi, 

de asemenea cu faţa. în Sus, avind sub cap un baston, 

iar în drepta pălăria. 

Intre amiîndouă cadavrele se ' găsea o câşcă de - 

cafea, ce căduse de pe masa din apro piere, precum Şi 

ziarul «Bucarester “Tageblatt». 

Procedând la examenul acestui cadavru, am con- 

statat că căldura corpului cra încă păstrată, iar pe 

„corp şi membre am găsit încă multe semne de violenţă 

între care mai multe răni produse prin descărcarea, 

unor arme .cu foc. Aceste răni sc găsesc descrise în 

corpul raportului. - - 

Ridicând din loc cadavrul lui Lecanta, am găsit sub, 

cl un glonte de revolver calibru S m. îmbrăcat într'o 

cămaşă de aramă (sistem Lebel) iar în scândură, un. 

-Srificiti din care am scos alt glonte la fel. Ambele 

aceste glânţe ati fost predate d- lui Judecător de In-. 

strueţie ce .era de faţă. 
Cadavrul a fost apoi transportat la, Inst. Medico- 

Legal din ordinul d-lui Judecător de Instrucție Cab. |, 

unde a doua di procedând la facerea autopsiei în fața 

d-lor Procuror General, Judecător de Instrucție, Prim 

Procuror, am constatat următorele: 

Autopsia 

A) Examenul extern 

Cadavrul lui Lăzărescu Lecanta aparţinea unui 
bărbat forte bine constituit şi desvoltat, musculos, robust, 

de 4% ani, greutatea, 68 gr. talia 1m.80.- 
Rigiditatea, ' cadaverică nu este dispărută. Putre- 

facţia nu este începută..Pe părţile declive ale cadavru- 
"lui se văd pete livide, puţin colorate în roz. Ochiul stâng 

- întredeschis, cel drept stă închis. Corneele sunt trans- 
parente. Pupilele puţin dilatate, sunt egale. Prin nas 

„se scurge o materie licidă sanguinolentă, prin celelalte 

orificii naturale nu se scurge nimic. Pe faţa posteridră. 

.
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a, antebraţului stâng se găsesc trei tatuajuri superpuse, .  represintând câte o cruce. Pe degetul cel mare și indicator 
de. la mâna dreptă se observă un deposit negru de funi. 

Pe diferitele părţi ale corpului se.găsesc următâ-. rele semne de violență: .. e 
4) Pe cap. î. Pe obrazul. stâng (veqi fie. 294, No. Du. 
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„imediat sub pleâpa inferidră, se găsesce “0, rană de 
formă 'rotundă, măsurând: 0,003 -mm. în diametru," 
având marginile sdrobite, neregulate, echimozate res- 
frânte înăuntru și încrustate cu un deposit de cărbune. 
Rana sângerează. încă, și e. împrejmuită de o aureolă 
de tatuaj de S cm. în diametru, pe care se ved desem- 

: “Fiz. 206.



nate incrustaţiubi de pulbere de Buşcă, sub forma unor 
puncte voşietice. Acest tatuaj e identic cu cel ce lasă, 

: descărcătura de aprope a unei arme încărcate cu iarbă, 

fără, fum. 
” “ Plepa superidră a ochiului drept este puţin umiiată, 

- echimozată, de colâre vânătă şi stă deschisă. | | 

“Acestă rană pătrunde în cavitatea cranienă şi co- 

munică printrun tracct cu rana ce se găsesce pe re- 
. giunea, temporală dreptă şi descrisă, la No. 2. 

| 2. Pe cap, în regiunea temporală dreptă la 5 
în sus și puţin înaintea urechei drepte. se gicosle O o 

“altă rană în” formă stelară, cu margini neregulate 
sângerânde şi resfrânte în afară. Pielea din jurul acestei . 
răni nu presintă 'nici o modificaţie de colore, nici o.în- 

crutaţie de praf, ori deposit de cărbune. Ea pătrunde î în 
„cavitatea, cranienă și constitue orificiul de eşire al ranei 

“ deserise la No. 1 (vedi fig. 2942). | 
3. In creștetul capului, la 1 cm. în drepta liniei 

sagitale „sai medio-parielale, se găsesce o allă rană 
rotundă, de mărimea unui bob mare de linte, cu mar- 

- gini neregulate, echimozate, sdrobite,. de colore nâgră. 
și împrejmuite de o aureolă de tatuaj, de 7 ctm. în dia-: 
metru, formată de încrustaţii diseminate de pulbere de 

„puşcă, sub forma. unor puncte negre: -roşielice, identice - 
cu acele lăsate de iarbă fără fum. 

Acâstă rană pătrunde. în cavitatea cranienă și nu 

are orificii de eşire visibil la suprafaţa oxteridră a 
capului sati corpului (vedi pe fig. 2943). | 

4. Pe mijlocul marginei inferidre a ramurei ori- 

zontale a. maxilarului inferior stâng se găsesce o rană... 

„contusă lineară lungă de 15 mm. îndreptată oblic înăuntru - 
şi puţin în jos, cu margini neregulate, sdrobite, echimo- 

zate, interesând pielea în tâtă grosimea, ci (vedi fig. 2945). 
| ) Pe torace. 5. Pe faţa anteridră a toracelui, în 
„regiunea subclaviculară dreptă (vedi fig. 294,6) la unirea 

treimei externe cu cea, mijlocie se găseşte o rană ro- 
tundă de 10 mm. în diametru înconjurată, de o aureolă 
EI - . „ 

..
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de 4—5 mm. echimolică şi de colâre ncgră.: Imprejurul 
ei nu se observă nici un tatuaj, datorit incrustărei 
jerbei de puşcă. Marginile i rănei sunt sdrobite şi-echi- 
mozate. 

Ea pătrunde în cavitatea toracică. şi nu comunică * - 
la exterior prin nici un alt orificiă de eşire. Prin ori- 
ficiul săi lasă să se scurgă 'sânge licid, 

-6. Pe faţa anteridră a pieptului (veqi fig. 294 3) în 
dreptul articulației sternoclaviculare stângi, se găsesce |. 
o contuziune caracterizată prin presenţa unci.echimoze * 
de formă dreptunghiulară, mtsurând '2 mm. Ea are 
o coldre brună-roşictică şi este dublată sub piele d de un. 
extravazat de sânge cuagulat. 

In restul corpului precum și pe membre nu se gă-. 
seste nici un semn de luptă sati alte violenţe. 

B) Examenul extern 

a) Capul și cavitatea cranienă. 

Pe pielea capului se găsesc două răni, descrise la 
examenul extern și însemnate cu numerile 3 și 2. Primă „- 
e situată în creștetul capului și cea de a doua, în ro- 
giunea temporală dreptă. In nivelul lor pielea capului e 
interesată din parte în parte, iar dedesubt țesutul con- 
junctiv subpericranien este infiltrat cu puţin sânge coa- 
gulat. Osele craniului presintă două răni neregulat, 
circulare, una ce 'corespunde cu rana, No. 3 de pe pe- 
ricraniă, este situată pe parietalul drept la 4 cm. în drâpta, 

liniei de sutură, medio-parietală şi alta în regiunea tem- 
porală dreptă ce corespunde cu No. 2 de pe pericran, 
interesâză lama-semicirculară. 

- Prima are un diametru de 9 mm. şi e însoţită şi 
de o pierdere de substanţă os6să în paguba tablei ex- 
terne, iar cea de a .doua măsâră 2 em. şi este fârte 
neregulată. In dreptul. ei se găsesc mai multe fragmente 
os6se colţurâse, în parte nedeslocuite. In restul lor, 6sele 
craniului, nu mai presintă nici o > crăpătură sati frac- 

- 

-
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tură, ele sunt bine conformate şi .desv oltate, simetrice, 

Și de grosime de 4—5 mm. 
Corespundător celor 2 perforaţiuni 0sdse doserise, 

se găsesc pe dura mater și meningele subțiri, alte două 
soluțiuni de continuitate sub forma unor. răni neregu- 
late, care le intereseză din parte în parte şi ale căror 
margini sunt înconjurate cu forte puţin sânge cuagulat. 

Rănile osâse și' meningeale se continuă în creer 
prin'2 traiecte .separate, în lungul: cărora substanţele 

„cerebrale sunt distruse pe o lărgime de 10—12 mm. 
Cel care corespunde rănei No. 3 începe în dreptul 

'circonvoluţiunei I-a parietale drepte la 1 cm. în drepta 
scisurei interemisferice şi îndreptându-se în jos, înapoi 
şi spre drepta, se termină în musculatura dreptă a cefei 
imediat sub piele (No. 4), unde înt'o masă de sânge 
enagulat se găsesce un glonte de revolver cilindro-conic 
calibru No. S învelit întro cămaşă de aramă și nede- 

format (sistem Lebel). In drumul. s&i acest glonte.a 
“traversat lobul parietal și occipital'drept, a sdrobit lobul . 

drept al cerebelului şi a găurit osul occipital din dreptul 

-hosei cerebelse drepte. 
Celălalt traiect ce corespunde rănilor No. 1 şi 2, ce 

"ati fost descrise la examenul extern, străbate tot lobul 

frontal drept, începend de pe faţa sa/'inferidră, în dreptul 
unei perforaţiuni osose a planseului orbitei drepte, şi se. 

"termină în dreptul scisurci silviene. 
In tot acest traicct nu se găsesce nici un glonte; 

„acesta a traversat, craniul eşind afară din cavitate. 
Afară de aceste lesiuni, substanţele cerebrale nu | 

_mai presintă nici o altă particularitate patologică, saii 
o. “traumatică apreciabilă, cu ochiul liber. 

b) Toracele şi cavitatea toracică 

In regiunea, subclaviculară dreptă, se găsesce rana 
No. 6 descrisă la examenul extern. . 

Acâstă, rană (vegi fig. 294 No. 6 și 7) pătrunde în 

cavitatea pleurală drâptă în dreptul spaţiului 1 intercostal
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ȘI se continuă.printrun traiect de. dinainte înapoi, de 
“Sus în jos și de la stânga la dreptă, până în spaţiul al 
6-lea, intercostal, din regiunea spatelui, unde în muscu-"- 
latură aprâpe sub piele și într'o masă de sânge extra-: * 
vasat şi cuagulat se găsesce un glonte de revolver ci- 
lindro-conic, calibru $ mm. îmbrăcat înt”o cămaşă de 

„aramă la fel cu cel precedent. . | - 
„Acest glonţ în drumul săi a rupt artera axilară 

pe o întindere de 2-3 mm. şia traversat. plămânul! 
„drept de pe faţa anteridră a lobului superior, până pe. 
faţa posteridră a lobului inferior. - e 

Orificiile de intrare și eşire a glontelui din plămân, 
ait o formă, rotundă, un diametru de 1 cm. și sunt în- 
conjurate cu câte o aureolă hemoragică pe o periferie 
de 45 mm. Traiectul pulmonar este echimozat. | 

In pleura dreptă se găsesce 1200 gr. sânge gros, 
sirupos necuagulat. Plămânul drept este micşorat de 
volum, sbârcit, profund anemiat și nu mai crepită de loc. 

| Plămânul slâng are o colsre roşie, mai închisă 
spre bază, ' conţine mult singe revărsat în interiorul 
lobulilor pulmonari (aspirație de sânge). 

„In vârfurile ambilor plămâni se găsesc numeroşi 
- tuberculi miliari împrejmuiţi de o atmosferă. de pneu-:. 
monie interstiţială. a 

“Trachea. şi ramificaţiile bronchice conţin muco- 
silăți amestecate cu sânge. Mucosa căilor aeriene are: 
o c6l6re palidă roșielică. | a - 

Pe vârful limbei se găsesce o mică rană înconju-.. 
- rată de o aureolă vânătă și făcută în timpul căderei. 

Inima este contractată. In pericard puţin licid scros, 
citrin şi limpede. Valvulele, orificiile, aorta, coronarele, 
sunt intacte. Cavităţile inimei sunt gdle, ele nu presintă 
nici o modificaţiune în dimensiunile lor. Miocardul este 
brun palid şi 'și păstreză consistenţa.
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€) Abdomenul şi cavitatea abdominală . 

Nu.se găsesce nici un semn de violenţă la supra- 
faţa, nici în grosimea pereţilor acestei cavităţi. 

Stomacul conţine 5—600 gr. materii alimentare de 
curând ingerate, formând o pulpă mâle în care se disting 
măsline, pâine şi carne de pasăre. El nu respândesce 
nici un miros particular. de alcool sati ceva analog. 

Intestinul subţire şi gros conţine frte puţine materit 

alimentare digerate, moi, gălbui. Pe suprafaţa lor in-: 
ternă care e netedă nu se observă nimic patologic. 
Elementul limfatic intestinal nu este aparent. 

Splina este mică, cântăresce 13) gr, are pulpa. de 

coldre roşie cărămizie- spălăcită (anemiată) și este forte 

friabilă. 
Ficatul conlireseo a gr., are dimensiunile repre- 

sentate prin 96. 18.7 cm. Marginea anterioră este ascu- - 
țită. “Țesutul este iziabil, forte “Dalid, conţine « o forte mică 
cantitate de sânge. 

Căile biliare sunt libere. ' ' Docimazia ficatului prin 
procedeul Lacassagne, dă un licid incolor, care conţine. 

multă glucoză (fără glicogen). 
Vesicula biliară este plină cu bilă, năgră-gălbue. 
Rinichi! cântăresc 120 gr., măs6ră, 12, 6. 3cm.în . 

cele 3 diametre. Capsulele bro-elastice se desfac uşor | 
fără a, interesa substânța corticală. Substanțele renale 
sunt. proporţionate, de colore roșie si nemodificate în 

consistență. -" - 

Băşica urinară este g6lă. 
Colona, vertebrală esteintactă; ea n'a fost deschisă. 
Secţiuni longitudinale practicate . în lungul mem- 

brelor superiore şi inferiore, precum şi pe spate; nu sa 

mai descoperit nici un alt semn de violenţă, afară de 

cele descrise în examenul extern.
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Conclusiuni" 

Din cele mai sus descrise, subsemnatul conchide : 
Cadavrul lui Lăzărescu Lecanta are pe corp.șşi 

membre mai multe semne de violenţă, între care: . 
1. Pe obrazul stâng, o rană produsă în timpul 

vieţei prin descărcarea de la o fârte mare apropiere 
(1—2 em.) a unei arme cu foc (revolver calibru S$, şistem 

"Lebel, iarbă fără fum) — a cărui glonte a traversat 
creerul, eşind prin partea laterală dreaptă a craniului. - 
Descărcarea a avut loc de dinainte înapoi, de la stânga 
la dreapta și puţin de Jos în sus. | 

2. In creștetul capului, se găsesce o altă rană cu 
caractere identice cu ale precedeniei. unde glontele. a 
strebătut craniul de dinapoi înainte, de sus în Jos şi de 
la stânga. la, dreapta, oprindu-se în partea dreptă a cefei, 
imediat sub piele. Descărcarea a avut loc de la o forte 
mică apropiere (1—2 cm.). Victima găsindu-se pe un plan inferior. N A 

3. Pe partea laterală dreptă a pieptului, se găsesce o altă rană, produsă de asemenea în timpul vieţei prin „descărcarea unei arme cu foc (revolver calibru S, sistem 
Lebel) al cărui glonte a rupt artera axilară și a str&- "bătut plămânul din aceiași parte, oprindu-se în spate =n spaţiul a VI-lea intercostal drept. o 

Descărcarea, a avut loc de dinainte înapoi, de la 
Stânga !a drâpta, şi de sus în jos, de la o distanţă mai” 
mare ca 1 metru. — Victima găsindu-se pe un plan 
inferior. i 

4. Pe corp se mai găsesc alte 2 semne de violenţă, 
fără nici o gravitate, care a fost produse în timpul 
vieţei, fie prin cădere, fie prin lovirea cu un Corp con- 
tondent. 

| 
| Cauza morţei a fost suspendarea, funcţiunei crec- 
rului şi hemoragia în urma leziunilor de mai sus. 

. 
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