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REZUMAT
În istoria anatomiei a existat întotdeauna o fascinaţie pentru umorile corpului, pornind de la sistemul hipocratic şi 
ajungând la cercetările biochimice de ultimă oră, cercetări ce vizează structura moleculelor, în cele mai mici detalii. 
În mod special, lichidul adăpostit de creier a constituit o sursă de preocupări constante, pornind de la explicaţii 
mistice sau fanteziste şi până la abordările sistematice de fi ziologie comparată şi la aplicaţiile clinice imediate.
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ABSTRACT
History of anatomy has always displayed a fascination for body humors, from the Hippocratic humorism through 
cutting edge biochemical research, aimed to understand the structure of molecules in the smallest details. In par-
ticular, the cerebrospinal fl uid was a source of constant focus, from mystical or fanciful explanations through the 
systematic approach of comparative physiology.
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Strict anatomic, lichidul cefalorahidian este li-
chidul biologic care se afl ă în ventriculii cerebrali, 
canalul ependimar şi spaţiul subarahnoidian. Spa-
ţiul subarahnoidian se realizează între cele două 
membrane ale învelişurilor meningeale ale siste-
mului nervos: pia mater şi arahnoida. Cantitatea de 
lichid în toate aceste spaţii este de aproximativ 150 
ml la adultul tânăr. Separarea acestui lichid biologic 
faţă de plasmă şi limfă este realizată de aşa-numita 
barieră hematoencefalică. Lichidul cefalorahidian 
circulă prin toate spaţiile pe care le umple, ducând 
la formarea celei de-a treia circulaţii după sânge şi 
limfă (4).

Primele menţiuni scrise despre membranele şi 
lichidele creierului apar în papirusul egiptean des-
coperit la Teba în 1862: papirusul Edwin Smith. 
Deşi acest papirus a fost scris în secolul al XVII-lea 
î.Hr., el conţine transcrieri ale unor documente 
datând între anii 3000-2500 î.Hr. (9).

Menţionarea LCR este apoi fă cută în scrierile 
hi ppocratice, atunci când este descris tratamentul 

prin trepanaţie al hidrocefaliilor. Interzicerea disec-
ţiilor a determinat stoparea adunării de noi infor-
maţii despre corpul uman. Abia în timpul Renaşterii, 
când se reiau disecţiile pe cadavre umane, se de-
senează planşe de către pictori renumiţi ai vremii, 
ce redau ţesuturi şi organe realist reprezentate. Pen-
tru prima dată, în opera anatomistului italian Niccolo 
Massa, „Anatomiae Libri Introductorius“, în 1536, 
este descris lichidul cefalorahidian. În lucrările me-
dicilor şi anatomiştilor secolului al XVIII-lea, 
Contugno şi Haller, se fac menţiuni despre existenţa 
circulaţiei lichidului cefalorahidian. Descrierea 
ştiintifi că, în adevăratul sens al cuvântului, este re-
alizată de renumitul profesor de anatomie şi fi zio-
logie al Facultăţii de Medicină din Paris, François 
Magendie, în lucrările publicate în 1825. A. Key şi 
G. Retzius sintetizează în lucrarea „Studien in der 
Anatomie des Nervensystems und der Bindgewebe“, 
apărută în 1875, toate cunoştinţele de certă valoare 
ştiinţifi că acumulate până atunci în ceea ce priveşte 
lichidul cefalorahidian. Progrese importante în cu-
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noaşterea lor au loc după 1891, an în care Quincke 
publică tehnica puncţiei lombare, şi în 1908, când 
savantul român Alexandru Obregia pune la punct 
tehnica puncţiei suboccipitale. 

Tehnica a fost folosită de chirurgul şi anatomistul 
Thoma Ionescu pentru anestezie în variate inter-
venţii chirurgicale, promovând rahianestezia înaltă 
prin stovainizare (stricnină-stovaină), utilizabilă 
şi în intervenţiile chirurgicale pe cap şi gât, metodă 
ce s-a impus ca „metoda românească“ (5,6). 

Thoma Ionescu (1860-1926)

În primele decenii ale secolului XX, şcoala fran-
ceză, reprezentată de Sicard, Widal, Ravaut scot în 
evidenţă utilitatea clinică a cunoaşterii citologiei li-
chidului cefalorahidian. Tot în această perioadă sunt 

realizate camere de numărat celule de către Fuchs, 
Rosenthal şi Nageotte. Proteinorahia, de o impor-
tanţă covârşitoare în patologia infecţioasă, începe 
să fi e măsurată. Prima estimare este făcută de Franz 
Nissl. Pe acest principiu, în 1913, Kafka realizează 
tubul de determinare a proteinorahiei care se mai 
utilizează în unele laboratoare. Pentru uşurinţa şi 
indicaţiile importante pe care le aduc, metodele ca-
litative se folosesc pe scară largă în cepând cu anul 
1908 – metoda lui None şi Appelt, apoi metoda lui 
Pandy. De subliniat faptul că pro fesorul maghiar 
Pandy a fost, pentru o perioadă scurtă, între 1911 şi 
1913, directorul Spitalului din Sibiu. 

Fiziologia lichidului cefalorahidian a fost cerce-
tată în primele decenii ale secolului XX în multe 
centre universitare. Astfel, în anul 1914, Dandy şi 
Blackfan demonstrează secreţia exclusivă de catre 
plexurile coroide a lichidului cefalorahidian. Tot în 
1914, Weed sugerează resorbţia lichidului cefalora-
hi dian la nivelul vililor arahnoidieni. Dar ipoteza 
secreţiei exclusive a lichidului cefalorahidian de ple-
xurile coroide este infi rmată de cercetările cu izo topi 
radioactivi efectuate de Sweet în 1950. Studiile 
efectuate la om de Scarff şi la animalul de experienţă 
de M. Ilhorat au demonstrat continuarea secreţiei 
lichidului cefalorahidian în cazul extirpării totale a 
plexurilor coroide, secreţie realizată de ţesutul ner-
vos. Fiziologia lichidului cefalorahidian a cuprins 
şi studiul circulaţiei acestuia. Date importante de-
spre aceasta a adunat marele chirurg şi neurolog 
american William Harvey Cushing în studiile sale 
interbelice (3). 

William Harvey Cushing (1869-1939)
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Asupra citologiei lichidului cefalorahidian s-au 
aplecat numeroşi medici şi cercetători de-a lungul 
timpului. Având în vedere fragilitatea celulelor, ex-
plorarea lor era mult îngreunată atât cantitativ, cât 
şi calitativ. În 1935, Wedemeyer publică lucrarea sa 
în care descrie metoda lui de separare a celulelor 
lichidului cefalorahidian prin sedimentare spontană, 
metodă ce va intra în practica de laborator în 1954, 
în urma lucrărilor publicate de Sayk, care descrie 
modul de folosire al camerei ce-i poartă numele. 
Cercetări ample s-au efectuat în prima jumătate a 
secolului XX în centrele universitare europene şi 
din Statele Unite şi Canada, rezultatele acestora 
fi ind cuprinse în lucrările de sinteză ale lui Sayk – 
1960, Davson – 1967, Schmidt – 1968, Oehmichen 
– 1976 şi Kolmel, care publică în 1976 un atlas ci-
tologic care a fost un îndreptar important pentru cli-
nicieni. 

La Spitalul de Neurochirurgie din Bucureşti, sub 
îndrumarea profesorului C. Arseni, medicul de la-
bo rator Dan Chimion a efectuat un mare număr de 
explorări ale lichidului cefalorahidian, de la pacienţi 
cu afecţiuni variate. Statistica biochimică a lui Chi-
mion a fost publicată în reviste de prestigiu. 

În concluzie, trebuie spus că în istoria anatomiei 
a existat întotdeauna o fascinaţie pentru umorile cor-
pului, pornind de la sistemul hipocratic şi ajungând 
la cercetările biochimice de ultimă oră, cercetări ce 
vizează structura moleculelor, în cele mai mici de-
talii. În mod special, lichidul adăpostit de creier a 
constituit o sursă de preocupări constante, pornind 
de la explicaţii mistice sau fanteziste şi ajungând, 
după cum s-a văzut mai sus, la abordările sistematice 
de fi ziologie comparată şi la aplicaţiile clinice ime-
diate.
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