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Rezumat
Simpatectomia cervicalã este o tehnicã de care Thoma Ionescu şi-a legat numele. El a practicat primul  
simpatectomia  cervicalã  totalã  -  bilateralã.  În  chirurgia  bucureşteanã,  de  la  început  de  secol  XX,  
operația a devenit o rutinã. Pânã în 1914 ajunsese sã fie practicatã la scarã largã atât de creatorul ei,  
cât şi de elevii sãi. În plus, numeroasele afecțiuni (epilepsie, migrenã, guşã exoftalmicã, etc.) în care 
acesta o indica stau mãrturie interesului sãu pentru aceastã tehnicã. La începutul  primului rãzboi  
mondial,  Thoma  Ionescu  era  o  personalitate  marcantã  a  chirurgiei,  a  vieții  sociale  şi  politice 
româneşti. Împreunã cu frații sãi: Take Ionescu, celebrul om politic şi Victor Ionescu, ziarist, a luptat  
cu multã perseverențã pentru intrarea României în rãzboi alãturi de Antanta. Profesor de chirurgie,  
şef  de  clinicã  la  spitalul  Colțea,  rector  și  senator  în  senatul  României,  Thoma  Ionescu  avea  o 
personalitate puternicã, puțin dispusã la colaborãri pe picior de egalitate cu asistenții sãi mai tineri,  
fie ei și extrem de înzestrați. Cu toate acestea, una din marile sale calitãți a fost talentul de a depista şi  
cultiva tinerele talente chirurgicale. Ernest Juvara, Amza Jianu şi mulți alții au fost ucenicii lui Thoma 
Ionescu şi au reprezentat remarcabile figuri în chirurgia româneascã. Notã discordantã face, poate, 
relația cu Dimitrie Gerota, astãzi cel mai cunoscut nume românesc în anatomie. Tânãrul Gerota, puțin 
dispus la compromisuri şi fãrã vocație de curtean, în ciuda calitãților sale chirurgicale şi 
ştiințifice, a displãcut profund maestrului Thoma Ionescu. Acesta i-a blocat o promovare universitarã  
ce ar fi fost pe mãsura capacitãților lui Gerota. Atitudinea lui Gerota a fost însa elegantã pânã la  
capãt.  Deşi  ar  fi  avut  motive bune,  nu a scris  toatã  viața  sa  nici  un cuvânt  împotriva lui  Thoma 
Ionescu. La momentul de care ne interesãm, Victor Gomoiu avea 28 de ani şi era în plinã ascensiune  
în chirurgie. Era extrem de pasionat şi de medicinã şi de cercetare şi era unul dintre discipolii marelui  
maestru, Thoma Ionescu, de a cãrui bunãvoințã depindea viitorul sãu. Momentul zero al acțiunii este  
ziua de 2 aprilie 1916, când, dupã cercetãri amãnunțite, Gomoiu îi propune lui Thoma Ionescu sã  
efectueze împreunã un nou tip de intervenție, prima de acest fel, o simpatectomie cervicotoracicã la  
un pacient cu anginã pectoralã. Detaliile şi împrejurãrile ce au dus la aceastã operație istoricã sunt  
destul  de greu de reconstituit.  Pe baza  relatãrilor  participanților  direcți,  Thoma Ionescu şi  Victor 
Gomoiu, sprijinite de publicațiile vremii, am încercat o redare cât mai fidelã. Este plauzibil cã tânãrul 
Gomoiu, interesat de fiziologie (avea relații strânse cu Daniel Danielopolu şi cu Nicolae Paulescu), sã 
se  fi  gândit  primul  cã  simpatectomia  cervicotoracicã  ar  putea  ameliora  tabloul  clinic  al  anginei  
pectorale. El cautã şi gãseşte un pacient cu ateromatozã lueticã, pe care îl considerã potrivit pentru 
aceastã interveție. Ca urmare, îi prezintã lui Thoma Ionescu ideea sa şi bolnavul. De notat, nu era  
vorba de o simpatectomie cervicalã bilateralã - consacratã deja ca operația Thoma Ionescu, ci de un 
nou tip de abordare chirurgicalã a simpaticului cervical. Operația este efectuatã cu Thoma Ionescu ca  
operator  principal  şi  Gomoiu  –  ajutor;  pacientul  se  reface rapid,  și  simptomele  se  remit  în  mod 
spectaculos.  Thoma  Ionescu  este  entuziasmat  de  succesul  operației,  publicã  cazul  în  Revista  de 
Chirurgie și încredințeazã tema unui student, Z. Iordãchescu, pentru teza de doctorat ce va avea titlul  
“Operația Th. Ionescu-Gomoiu”. În vara lui 1916 România intrã în rãzboi. Urmeazã o perioadã grea,  
plinã de convlusii  sociale şi politice, cu pãrãsirea Bucureştiului, retragerea la Iaşi a guvernului şi a  
regelui.  Este lesne de înțeles ca şi  preocupãrile  ştiințifice şi  academice înregistreazã un declin.  În 



iureşul evenimentelor ce au urmat în 1916-1917, Thoma Ionescu pare sã se distanțeze tot mai mult  
de procedura simpatectomiei, astfel încât nu publicã nimic în strãinãtate. Imediat dupa încheierea 
rãzboiului, ideea lui François Frank de la 1897 despre simpatectomie reîncepe sã circule în lumea 
chirugicalã,  devenind  tot  mai  popularã.  Thoma  Ionescu  are  revelația  cã  este  posibil  ca  aceastei 
operații, atât de puțin luatã în seamã, sã i se fi gãsit cea mai importantã indicație, durerea din angina 
pectoralã. Acțiunile sale ulterioare îl plaseazã într-o luminã nefavorabilã: se grãbeşte sã publice cazul  
în Franța  şi  la  Bucureşti  fãrã a îl  menționa şi  pe Gomoiu.  Intenția  de a apãrea unic  realizator  al  
simpatectomiei în angina pectoralã devine evidentã. În niciuna din numeroasele sale lucrãri, Thoma 
Ionescu nu mai citeazã propriul articol din 1916, din Revista de Chirurgie. Iar din dorința de a trece 
sub tãcere contribuția mai tânãrului sãu coleg, nu citeazã nici teza de doctorat a lui Z. Iordãchescu -  
“Operația Th. Ionescu-Gomoiu”. Gestul aminteşte de obiceiul faraonilor din Egiptul antic, când, la  
porunca acestora, era şters numele duşmanului, fie el chiar şi demult dispãrut. La rândul sãu, Gomoiu 
nu era doar un tânãr chirurg strãlucit, ci şi un scriitor extrem de talentat. Reacția sa literarã a fost una  
de o violențã remarcabilã. S-a deschis astfel un conflict în care Gomoiu a pus o energie şi o stãruințã  
intense. Îi dedicã lui Thoma Ionescu o revistã în care analizeazã “critic” - termenul fiind un eufemism -  
cu o vervã de pamfletar fãrã pereche, biografia, viața ştiințificã, cea academicã şi, în general, toate 
slãbiciunile. Cum se vãd lucrurile astãzi? Sã-l contrazici pe Gomoiu este dificil. I s-a fãcut o nedreptate,  
toate documentele la care am avut acces o susțin categoric. Împotriva lui Thoma Ionescu nu stau în 
principal  vituperãrile  lui  Gomoiu,  ci  chiar  propiile  sale  texte:  Le  sympathique  cervico-thoracique,  
Masson, Paris, 1923. Autorul unic scrie negru pe alb dupã prezentarea operației, cunoscute din 1916:  
“ Pe 14 apr 1921 am prezentat pacientul complet vindecat la societatea de chirurgie din Bucureşti, 
adica la  5 ani  dupã operație. Pacientul  a revenit  în serviciul  meu pe 10 februarie 1922 pentru o  
fracturã de treime medie a brațului stâng...”. “Profitând de ocazia care 
se oferea pentru a completa operația mea, pe care i-am practicat-o în 1916, i-am propus rezecția  
simpaticului  de  parte  opusã.  Deşi  era  complet  vindecat,  a  acceptat  aceastã  nouã  intervenție 
chirurgicalã, ca sã pot sã completez operația mea. Astfel, la 31 martie 1922, i-am practicat rezecția  
totalã de simpatic cervical drept, la care am adãugat primul şi al doilea ganglion toracic. A suportat 
foarte bine aceastã a doua operație și a fost externat pe 5 aprilie”. Astfel,  Thoma Ionescu admite 
indirect inutilitatea reintervenției, ce are ca unic scop dorința de a demonstra încã o datã eficiența 
propiei  tehnici,  deja  consacratã  ca  simpatectomie  bilateralã.  Un  fapt  interesant  este  cã  aceastã 
metodã de tratament e citatã şi în zilele noastre în lucrãri celebre de istoria chirurgiei cardiace. Dupã  
al doilea rãzboi mondial, locul simpatectomiei în tratamentul anginei pectorale a rãmas marginal.  
Motivul pentru care operația din 1916 a rãmas în istoria medicinei este acela cã a reprezentat prima  
încercare de tratament chirurgical în boala coronarianã. S-a întâmplat ca aceastã intervenție, cãreia 
participanții  i-au  acordat  în  ziua  de  2  aprilie  1916  micã  importanțã,  sã  deschidã  uşa  celei  mai 
spectaculoase direcții  de dezvoltare a chirurgiei sec XX -  chirurgia cardiacã. Motivul disputei  pare  
astfel  sã fi  fost  unul serios:  un loc în istoria  chirurgiei.  Thoma Ionescu nu a acceptat sã împartã  
aceastã poziție cu altcineva, mai ales cu un colaborator mai tânãr. Lucrurile însa nu se opresc aici.  
Date recente aratã cã Ionescu a fost nominalizat la Premiul Nobel în 1924, principala motivație fiind 
simpatectomia cervicalã.
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