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 COMBIESCU, DUMITRU 
Medic 
N. 5 ian. 1887, Drănic, Dolj; - m. 25 nov. 1961, Bucureşti. 
 
Studii: şcoala primară în comuna nata-

lă; Liceul Carol I din Craiova (1906); Institutul 
Medico-Militar din Bucureşti (1906-1913). 
Doctor în medicină  (1913). Specializări la 
Strasbourg (1921-1922), Paris (1922), Baltimo-
re şi New York (1924, ca bursier al Fundaţiei 
Rockfeller), Boston  (1922-1925), Londra 
(1925). Docent în medicină experimentală 
(1929). 

Membru corespondent (1946) şi titular 
(1951) al Academiei Române. 

Student al dr. Ioan Cantacuzino lucrează la Institutul de 
Seruri şi Vaccinuri, unde în 1914 este numit preparator. Aici va lucra 
până la sfârşitul vieţii sale fiind director, consilier şi conducând Secţia 
de Rickettsioze. La Facultatea de Medicină din Bucureşti a fost 
asistent (1920), şef de lucrări şi profesor de medicină experimentală 
(1938-1949) şi epidemiologie (1948-1961).  

În 1913, participă la combaterea epidemiei de holeră fiind 
decorat cu Virtutea Militară, iar între 1916-1918 este mobilizat la 
Spitalul de Contagioşi nr.2 al Armatei şi contribuie la combaterea 
epidemiei de tifos din Moldova. 

A elaborat peste 230 de lucrări ştiinţifice privind vaccinarea 
antitifoparatifică, anafilaxia, anticorpii heterofili, rickettsioze, tifosul 
exantematic, febra butunoasă, febra Q, antropozonoze, leptospiroze, 
bruceloze, pe care le-a identificat pentru prima oară la noi. A studiat, 
împreună cu C. Ionescu-Mihăeşti, infecţia dizenterică experimentală 
la maimuţele inferioare, mecanismul infecţiei cărbunoase, vaccinarea 
antidizenterică, evidenţiind între altele, imunitatea antistafilococică, 
terapia cu anatoxină difterică. A imaginat modele experimentale 
originale, ca: reproducerea experimentală a tifosului exantematic la 
câine, a leziunilor pancreatice în difterie, efectul splenectomiei în 
evoluţia febrei recurente. 

A participat la Congrese internaţionale: Marsilia (1923), 
Leningrad (1956), Madrid (1957) etc. şi naţionale: Craiova (1934), 
Bucureşti (1936). 
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A făcut parte din comitetele editoriale ale revistelor Journal 
of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Imunology, Acta 
Virologica. 

Membru al Academiei de Medicină, Societăţii de biologie, 
Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor, Societăţii de Chirurgie. 

A primit în 1934 şi 1935 premiul Oroveanu al Academiei 
Române; Laureat al Premiului de Stat. 

A fost exclus din Academia Română şi repus în drepturi în 
1990 (ca membru corespondent). 

Opera: Fixarea complimentului în sifilis (1913); Meningita 
cerebrospinală epidemică cu exantem (colab., 1916); 
Consideraţii asupra vaccinării antisifice în armata română 
(colab., 1916); Sur le tirage de la toxine et du serum anti-
dysénterique (Genève, 1926); Sur une épidémie de fièvre 
exanthématique (Paris, 1932); Analiza serică calitativă în 
diagnosticul febrei tifoide (colab., 1935); Leptospirozele. Studii şi 
cercetări (1957). 

 


