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CU ŞTIINŢĂ ŞI CONŞTIINŢĂ SPRE VIITOR
ec. Vasile RÎMBU
manager Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”
director fondator al revistei „Bucovina medicală”

legal, dar aşteptăm legi care să ne permită să
plătim oamenii după performanţa individuală şi
nu după o lege rigidă.
Învăţăm din succese şi din nereuşite. Toate
acestea trebuie făcute cunoscute în paginile unei
reviste medicale şi culturale obiective, demne de
un spital acreditat, ce se înscrie în parametrii
secolului XXI. Având un larg şi competent comitet
redacţional, precum şi un prestigios Consiliu
Ştiinţific, alcătuit din dascălii şi colaboratorii
noştri din clinici şi institute, lansăm Seria Nouă a
„Bucovinei Medicale”. Seria veche, pentru că
trebuie să ne raportam şi la predecesori, a văzut
lumina tiparului în 1943, în vremuri tulburi, ce au
făcut ca ea să nu existe decât un an. Sperăm ca
acest nou demers să aibă o existenţă mult mai
lungă şi să reflecte munca neobosită din Spitalul
nostru. Veţi găsi prezentări de cazuri, referate
ştiinţifice, sfaturi medicale, noutăţi editoriale,
incursiuni culturale şi iatro-istorice, ce speram că
vor face deliciul clipelor de răgaz ale personalului
medical şi al pacienţilor, pe scurt, al locuitorilor
Cetăţii care vor să fie informaţi.
Deschizând astfel Spitalul către Comunitate,
sperăm să ne cunoaştem şi să ne înţelegem mai bine.

Comunitatea locuitorilor Municipiului şi
Judeţului Suceava a observat că, de câţiva ani
buni, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel
Nou” trece printr-un proces de prefaceri majore,
comparate ca amploare cu o edificare a unei
clădiri noi. S-a început cu reabilitarea instalaţiilor
sanitare şi electrice, s-a trecut la izolarea clădirii,
apoi s-a luat secţie cu secţie, atât în clădirea
principală, cea care în 2016 va împlini 50 de ani de
existenţă, în pavilioanele Spitalului Vechi, în
pavilionul de la Burdujeni şi în Aripa Nouă. S-a
intrat în fiecare colţişor de clădire, s-au schimbat
şi s-au izolat pereţi, ferestre, grupuri sanitare, tot
ceea ce poate constitui atât de importantul confort
pentru pacienţi şi pentru personalul medical.
Ulterior s-a achiziţionat aparatură medicală
din cele mai performante, astfel încât metodele
moderne de diagnostic şi tratament despre care
citim în literatura medicală şi în ziare să fie
accesibile şi la noi acasă.
Cu toate acestea, nimic nu ar putea să
funcţioneze dacă nu am avea resursa umană. Am
deschis Spitalul pentru tinerii medici şi pentru cei
mai puţin tineri, care vor să muncească şi să se
realizeze în România. Nivelul salarizării este cel
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Spitalul Nou. Intrarea principală

Spitalul vechi. Secţia de pneumologie

Spitalul Nou. Unitatea de primire urgenţe
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QUI PRODEST
dr. Mihai C.-M. ARDELEANU

Qui prodest o nouă revistă medicală?
Întrebarea este legitimă. În era mijloacelor
de informare on line, cititul de pe suport hârtie
poate părea desuet. Este adevărat că un smartfone
sau un iPad pot oferi informaţii necesare cu mare
rapiditate, dar acestea nu ţin locul unei solide
informări medicale şi aceasta nu se poate face
decât prin lectura cărţilor şi revistelor de
specialitate. După cum imagistica actuală (CT,
RMN etc.) nu se poate substitui unui corect
examen obiectiv al pacientului, nici cititul
literaturii medicale de pe tabletă nu poate
constitui baza educaţiei medicului tânăr sau
matur.
Îmi aduc aminte că, în perioada de după
venirea mea la Suceava, 1986, când eram uşor
debusolat despre ceea ce urma să fac în profesie, îl
sunam seara pe Profesor (nu putea fi vorba decât
despre Maestrul meu, prof. dr. Constantin I.
Negoiţă), şi-l întrebam direct: „Ce citiţi, Domnule
Profesor?” Ştiam că pe la ora aceea se aşeza la
birou, unde citea câteva ore. Voiam să ştiu dacă,
măcar, auzisem ceva despre subiectul respectiv. El
spunea, de pe vremea aceea, că dacă un doctor ar
citi, fie şi două ore pe săptămână, ar fi
extraordinar.
În Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel
Nou” Suceava s-a muncit tot timpul, ca în orice
spital din România. Conştiinţa personalului
medical a încercat să surmonteze lipsurile
materiale de-a lungul timpului. Însă, dacă un
funcţionar nu soluţionează o problemă, aceasta, în
general, se poate rezolva şi a doua zi, dar dacă nu

se face o operaţie sau un tratament la timp, poţi
pierde o viaţă. De aceea şi impactul uriaş pe care îl
are orice neîmplinire din sectorul medical.
Prin această nouă publicaţie medicală dorim
să reflectăm munca prestată de medicii şi
personalul medical în Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, muncă
uneori înverşunată, cu caracter continuu şi nu
întotdeauna reflectată corect. Munca aceasta se
desfăşoară pe tăcute, dar permanent, incluzând
nopţile şi zilele de sărbătoare. Ea trebuie să fie
făcută cunoscută beneficiarilor, adică sucevenilor.
Într-un spital judeţean, resursele financiare sau
umane nu sunt nici pe departe comparabile cu
cele ale unei clinici universitare sau ale unui
institut de cercetare. Cu toate acestea, ponderea
cazurilor rezolvate cu succes în Spitalul nostru
este foarte mare, arătând că folosirea judicioasă a
unor resurse, chiar mai mici, poate da numeroase
succese terapeutice.
Această revistă se adresează personalului
Spitalului nostru, medici şi asistenţi medicali,
biologi, chimişti, fizicieni şi ingineri, dar şi
publicului ce doreşte să se informeze cu privire la
împlinirile şi neîmplinirile Instituţiei noastre.
Există un segment important al populaţiei
care se interesează despre activitatea Instituţiei
noastre, în această eră a circulaţiei şi transparenţei
informaţiei. Revista noastră li se adresează şi lor.
Colectivul editorial şi redacţional deschid
uşa Spitalului Suceava către toţi beneficiarii şi
contributorii la sănătate pentru a cunoaşte
activitatea noastră.
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GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE DRUM
prof. univ. dr. Traian MIHĂESCU

Am fost invitat de un coleg pneumolog din
Suceava să-mi spun câteva gânduri privind
apariţia unei noi reviste medicale – cea a
Spitalului Judeţean Suceava.
În primul rând felicitări pentru iniţiativă! Eu
cred că orice spital mare, cu activitate remarcabilă
în spaţiul geografic pe care îl deserveşte, are
datoria de a-şi face publică activitatea, de a
prezenta cazuri medicale de interes, sinteze
clinice, studii etc.
Aş dori însă să-mi permiteţi să afirm aici
ceea ce cred eu că nu trebuie să facă o nouă revistă
medicală în România. Numai câteva gânduri…
Nu faceţi revista pentru Comitetul editorial,
Editorul/Redactorul şef sau Managerul de Spital!
Stabiliţi un sistem clar de evitare a monopolizării
editoriale, dar permiteţi-i unui grup de iniţiativă
să-şi înceapă activitatea editorială, lăsând loc la
comentarii şi sugestii prin rubrica „Scrisori către
editor”.
Nu publicaţi nimic fără o decizie colectivă de
evaluare, luată într-un cadru transparent!
Nu limitaţi textul la ediţia tipărită! Folosiţi
mediile de socializare! În colectivul Spitalului Dvs.
sunt mulţi care ştiu să facă asta sau au în familie
copii extrem de talentaţi şi încântaţi să fie
implicaţi!
Nu vă bazaţi pe calitatea hârtiei şi coloritul
tiparului! Textul contează!
Nu suntem atotştiutori! Ca să publicăm
trebuie să învăţăm continuu! Folosiţi experienţa
editorilor profesionişti şi a organizaţiilor
internaţionale! Căutaţi pe Google: COPE, Equator,
AuthorAid, BMJ…
În final, un ultim gând: NU RENUNŢAŢI!
Colegii Dvs. doresc să fie reprezentaţi! Au
copii studenţi, rezidenţi, tineri specialişti în
continuă afirmare, dornici de progres.

dr. Traian MIHĂESCU1
Născut: 1953.
1978: medic de medicină generală;
1977-1980: medic intern;
1982-1985: asistent stagiar;
1985-1990: asistent universitar;
1985: medic specialist pneumoftiziolog;
1990: medic primar pneumoftiziolog;
1990: director, Spitalul Cl. Pneumoftiziologie
1991: medic şef secţie pneumoftiziologie;
1998: conferenţiar UMF Iaşi
În prezent: profesor univ. dr. UMF Iaşi, şef secţie,
Secţia I Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Iaşi
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DUREREA, UN SEMN CLINIC NECESAR
dr. Ioan IEŢCU
dr. Vlad RĂDĂŞANU

Nu totdeauna ştim ce căutăm dar ne rămâne
certitudinea că merită să cercetăm şi de aceea vom
căuta mereu acea „missile magique” împotriva
durerii pentru că „furtuna mării nu face atâta
zgomot cu mugetul ei cât face dorinţa nemăsurată
de a şti, a inimii umane”. De la antici am învăţat
că „a şti înseamnă a cunoaşte cauza lucrurilor”
(Aristotel 384-322 î.Hr., savant şi filozof grec), iar
Fr. Bacon (1561-1626, filozof materialist englez,
iniţiator al empirismului englez şi adversar al
metodei deductive), care a favorizat dezvoltarea
ştiinţelor
prin
aplicarea
observaţiei
şi
experimentului, spunea că „suntem ceea ce ştim”.
Omul, în goana lui după cunoaştere, este ca
o pasăre în zbor care se slujeşte de cele două aripi,
una e credinţa, cealaltă ştiinţa, după cum afirma
un medic oriental.
Suntem deja în mileniul despre care se
spunea acum câteva decenii că va fi (şi este) al
tehnocratismului
psihoencefalic
bazat
pe
trepiedul: informaţie, bani, armată; America şi
Europa le au pe toate. Durerea rămâne în centrul
atenţiei din punct de vedere moral, filozofic,
economic şi medical. S.U.A. cheltuie anual 12
miliarde dolari pentru durere, în institute de
cercetări neurofiziologice a durerii şi cu
tratamentele multiple ale durerii. Concomitent,
magia tămăduitoare face epocă. În S.U.A.
funcţionează 40.000 de vrăjitori, vindecători
empirici şi ocultişti înregistraţi la FISC cu cifră de
afaceri. În Franţa cifra acestora este de 10.000, iar
situaţii asemănătoare sunt în Filipine, Indonezia şi
toate acestea în condiţiile progreselor tehnicilor de
investigaţii în genetică şi în medicină în general.
Se ştie că ghicitorii în stele şi astrologii o duceau
bine în Evul Mediu. Fantezia astrologică va
stimula şi medicina.
Despre durere s-a spus şi s-au scris multe:
„acest mister al durerii este încă pentru mine cea
mai tristă neputinţă a Pământului” – spunea
WEIR MITCHEL (3).

Ioan IEŢCU2
Născut: 7.XII.1937, Pârteşti de Jos.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961.
25.VIII.1961: Sanatoriul Balnear Mangalia
13.X.1970: Spitalul Suceava
1977: medic primar balneofizioterapie şi
recuperare medicală;
1978: doctor în ştiinţe medicale;
1999: membru corespondent al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia
Medicală;
preocupări constante de istoria medicinei,
conferenţiar pe teme de interes public deosebit de
apreciat de ascultători, important om de cultură.
Pensionat: 1.IX.2008.

Vlad RĂDĂŞANU
Facultatea Medicină şi Farmacie Iaşi, absolvent 2015
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„După toate câte s-au spus, câte se pot
spune asupra durerii ca reacţie de apărare,
indicator al localizării bolii, după ce moralistul a
considerat-o din punct de vedere disciplinar,
după ce teologul şi-a spart şi el dinţii în această
nucă amară, iar evoluţionistul a contat pe
existenţa ei, vine în sfârşit rândul doctorului să
spună ce e de făcut cu ea; eu aş dori – încheia Silas
Weir Mitchel – să-i revină lui şi numai lui singur”.
Pe tema durerii se poate filozofa la nesfârşit,
mai ales când ea e la altul şi nu la tine. E frumos
să admiţi că „durerea este contravaloarea darului
de care ne bucurăm de la natură – sensibilitatea”.
PIRKO KIVYNIEMY, medic finlandez (14),
suferind de o severă poliartrită reumatoidă
invalidantă fizic, psihic şi moral, când sintetiza
suferinţa sa mai mult decât fizică în sintagma
„noIi me tangere”, cuvinte pe care Iisus le-ar fi
adresat Mariei Magdalena în dimineaţa Învierii,
semnifică interdicţia de a atinge o persoană sau
un lucru. Sintagma pare să acopere conceptul
prof. dr. Valeriu Rusu despre ceea ce depăşeşte cu
mult durerea fizică devenită o suferinţă complexă.
VIRGINIA WOOLF, scriitoare engleză,
reprezentantă a romanului psihologic modern, în
„On Being Ill” (13), spunea la rându-i că „engleza
care poate exprima gândurile lui Hamlet şi
tragedia regelui Lear nu are cuvinte pentru
tremor şi durerea de cap; totul a evoluat numai
într-o singură direcţie de vreme ce oricare
şcolăriţă care se îndrăgosteşte are la îndemână pe
Shakespeare sau Keats pentru a-şi exprima
gândurile dar, să încerce să descrie doctorului o
durere de cap şi limbajul deodată i se usucă”.
În 1973 KONRAD LORENZ, medic vienez, cu
prilejul primirii Premiului Nobel pentru medicină
şi etologie, în alocuţiunea sa spunea: „cunosc pe
lume trei domenii care merită a fi slujite şi apărate:
ştiinţele în căutarea adevărului, artele care
promovează frumosul şi medicina care slujindu-se
de ambele încearcă să aline suferinţele omului”.
„Deşi soarta medicilor este de a fi mai mult
criticaţi decât elogiaţi, medicina continuă să fie
una dintre cele mai nobile şi frumoase
arte"(Hipocrate din Kos, 460-356 î.Hr.); de la el
avem aforismul „Sedare dolorem divinum opus est”.
La medic, bolnavii vin pentru durere în circa
o mie de boli şi condiţia principală a moralităţii în

medicină rămâne competenţa în condiţiile în care
trăim epoca tehnicităţii exacerbate, când urma
individului pare să se şteargă. În acest sens, în
1996 la Congresul Internaţional de Istoria
Medicinei care a avut loc în Kos, şi la care au
participat reprezentanţi din 48 de ţări, un tânăr
japonez a afirmat în concluziile sale: „Back go to
Hipocrates” pentru că „ce era valabil pentru
părintele medicinei rămâne valabil şi pentru noi”;
într-o ceremonie emoţionantă, pe treptele
Templului hipocratic din Kos toţi congresişti am
jurat pe Hipocrat.
Componenta psihică a durerii, indiferent de
cauza ei, o deducem şi din ce spunea neurologul şi
anatomopatologul rus Bechterev (1857-1927)
„dacă după prima convorbire cu medicul,
bolnavul nu se simte ceva mai bine, dialogul
medic-pacient a suferit”. Succesul în terapia
durerii ţine şi de complianţa bolnavului: 50-70%
din pacienţi în S.U.A. sunt non-complianţi.
Această realitate depinde de educaţia bolnavului
şi de autoritatea medicului. Omul, şi unul şi altul
nu sunt perfecţi dar nu e mai puţin adevărat că
ideea de perfecţiune nu putea să vină decât unei
fiinţe perfecte.
Relaţia între durere – viaţă şi calitatea vieţii
este interdependentă pentru că „viaţa este
inegalabilă şi rămâne marele mister; o viaţă nu
valorează nimic dar nimic nu are valoarea unei
vieţi” (Andre Malraux, 1901-1976, scriitor şi om
politic francez, ministrul culturii în guvernarea
generalului Ch. de Gaulle). Mulţi vin la medic
aşteptând mult mai mult de la umanitatea acestuia
decât de la arta lui (H. Carossa, 1878-1956, medic
şi romancier german) iar P. Valery Radot, clinician
francez, afirma la rându-i că „ce nu i se iartă
medicului niciodată este lipsa de tact faţă de
bolnav sau de familia acestuia”.
Studiile recente asupra sistemului nervos
implicat în receptarea, transmiterea şi analiza
stimulilor dureroşi, plecând de la uimitoare
performanţe ale indivizilor superdotaţi, confirmă
că 95% din mai tot ce ştim azi despre creier se
datorează descoperirilor din ultimele 3-4 decenii.
În fond, abia au trecut 500 de ani de când s-a
admis că toate capacităţile noastre mentale sunt
localizate în creier, în cele 10-15 miliarde de
neuroni care realizează milioane de conexiuni
4
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parestezii; durerea eratică din reumatism îşi
schimbă frecvent localizarea; durerea fantomă, după
o amputaţie, e localizată în segmentul amputat
datorită persistenţei temporare a imaginii schemei
corporale anterioare pe creier; durerea de foame,
crampa epigastrică asociată de foame în ulcerul
gastric sau duodenal; durerea fulgurantă, vie, scurtă
ca un fulger din tabes; durerea lancinantă,
asemănătoare cu înţeparea cu un corp tăios;
durerea morală: nelinişte apăsătoare din unele
depresii; durerea osteocopă, osteodinia, osteoalgia
profundă fără semne exterioare; durerea psihogenă
abdominală din isteria adolescentului, e difuză;
durerea pulsatilă din inflamaţii acute cum ar fi
panariţiu; durerea referită din suferinţe viscerale
proiectată pe un anumit teritoriu cutanat; durerea
terebrantă profundă; durerea talamică, heterolaterală
leziunii, e difuză, cu senzaţie de arsură. În
„Diagnosticul diferenţial al durerii”, Stanley Wiener
din Illinois (l0), se referea la durerea acută a
hemicorpului care pune importante probleme de
diagnostic diferenţial cu sindromul talamic sau
pseudotalamic din infarctul cortical şi subcortical
sau din sindromul laterobulbar Wallenberg, cu
leziuni medulare sau cu artrita acută asimetrică şi
cu traumatismul acut la nivelul unui hemicorp.
Sindromul talamic urmează de obicei unui
accident vascular cerebral minor; după o zi până
la 6 luni de la accidentul vascular, în hemicorpul
hetrolateral leziunii talamice apare o durere
severă, persistentă, uneori paroxistică descrisă ca
arzătoare, surdă, sfredelitoare; la nivelul părţii
afectate se adaugă hemianestezie discretă, iar
hemipareza iniţială se poate remite complet.
Hiperalgia, hiperpatia şi disesteziile survin
de partea dureroasă iar stimulii senzoriali minori
sau stresul emoţional declanşează sau intensifică
durerea. Cauza e o hemoragie în nucleii talamici.
Un sindrom asemănător poate fi dat de
neoplasme, malformaţii arterio-venoase sau
traumatisme. RMN vizualizează leziunea. În
sindromul laterobulbar se asociază disartria,
disfagia, disfonia şi hemianestezia controlaterală,
hipoestezia facială ipsilaterală, ataxie, diplopie,
vertij, greaţă şi un sindrom Horner ipsilateral.
Desigur, este un diagnostic neurologic de
fineţe dar pentru a detensiona puţin atmosfera ne
amintim de afirmaţia după care „medicina ar fi

într-o secundă. Prof. Aitken din Edinburg, în 4
secunde, face împărţirea lui 4 la 47, rezultatul
fiind 47 de cifre după zero. Bobby Fischer, fost
campion mondial la şah, într-o singură lecţie a
învăţat suficiente cuvinte din irlandeză, putând
susţine o convorbire telefonică, iar chinezul Gou
Yan Ling a memorizat peste 15.000 de numere
telefonice. În secolul al XVII-lea, Antonio de
Marco Magliabechi memoriza la prima citire cărţi
întregi, ajungând să memorizeze toată biblioteca
ducelui de Toscana. Posibilităţile creierului sunt
fără limite. Japonezii au dedicat recent un deceniu
cercetării inteligenţei şi, din interes istoric, ne
amuzăm să aflăm că în medicina sino-vietnameză
antică creierul nu avea altă virtute decât să secrete
sperma, condusă apoi prin canalul medular şi
eliminată prin rinichi.
Durerea este universal percepută ca un
semnal al bolii fiind cel mai comun simptom care
aduce pacientul la medic; peste 1000 de boli din
patologia umană se însoţesc de durere (9).
IASP (International Asociation for the Study
of Pain) defineşte durerea ca pe o experienţă
senzorială şi emoţională dezagreabilă dată de o
leziune tisulară veritabilă sau potenţială sau de o
descriere cu termeni ce se referă la o asemenea
leziune. Una din dimensiunile durerii este cea
somatică dar la om se mai adaugă doi parametri
variabili: vegetativ şi psihic. În descrierea durerii se
iau în considerare următoarele elemente: calitatea
(senzaţie de constricţie, greutate, sfredelire,
zdrobire etc.), durata (acută, cronică, intermitentă,
cu variaţii circadiene sau sezoniere) şi localizarea
(precisă, vagă, circumscrisă sau generalizată).
Durerea e rezultatul acţiunii unor agenţi
nociceptivi, a unor procese de distrugere sau a
unui blocaj funcţional la nivel tisular. Senzaţia
algică e produsă prin excitarea terminaţiilor
senzitive de către substanţe algogene: histamina,
serotonina, unele polipeptide şi e transmisă la
talamus şi apoi la cortex, care intervine în
localizarea şi aprecierea senzaţiei. Clinic descriem
numeroase tipuri de durere: durerea în bară, la
nivelul epigastrului, cu iradiere în hipocondrul
drept, dar mai ales în hipocondrul stâng,
sugerează o suferinţă pancreatică; durerea
cordonală din leziunile cordoanelor laterale ale
măduvei, e difuză, imprecisă şi deseori însoţită de
5
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uşoară dacă n-ar exista bolnavii”. Acest volum de
700 pag. al „Diagnosticului diferenţial în durerea
acută” ar trebui să fie agenda curentă de lucru
pentru orice medic. Stanley descrie pe rând
durerea acută a extremităţii cefalice, durerea acută
facială şi cervicală apoi durerea la nivelul
toracelui şi sânilor, la nivelul abdomenului,
durerea toracelui posterior, lombară şi fesieră, la
nivelul organelor genitale externe, a perineului, a
umărului, braţului, mâinii, a membrelor pelvine şi
durerea generalizată.
În volumul „O istorie medicală a cunoaşterii”,
datorat prof. dr. Dana Baran, citim că: „destinul
umanităţii este neîndoielnic un destin al
cunoaşterii”; din pomul făgăduinţei ca şi din cutia
Pandorei s-au revărsat tainica sclipire de har a
Paradisului şi luciferica străfulgerare a Infernului.
A rămas veşnic speranţa, nostalgică nădejde a
pătrunderii sensului adânc al lumii, al recuperării
integrităţii pierdute, al salvării prin fidelitatea faţă
de semeni, faţă de sine, faţă de ideal” (5). Durerea
fizică şi durerea psihică mai profundă, acea
suferinţă complexă, i-a preocupat pe medici şi
oameni dintotdeauna.
Dar, ce este durerea, ea însăşi? Fiecare pare
să ştie dar problema devine serioasă când e vorba
de a da o explicaţie clară. Cunoaştem definiţia
dată de IASP din 1979. „Ştim bine că nimic nu e
mai greu decât emiterea unei definiţii”, spunea
Nicolas Despreaux Boileau, scriitor francez (16361711), teoretician al clasicismului, în „Arta
Poetică”. Insuficienţa definiţiei de mai sus apare
când ne referim la masochism, perversiune
constând în obţinerea satisfacţiei sexuale prin
suferinţe fizice şi morale produse de către
partener (de la Leopold von Sacher-Masoch,
scriitor austriac, 1836-1895).
Editorialul unuia din numerele revistei
„Ciba-Geigy”, din 1985, pentru a urmări metaforic
tema durerii, sub sintagma „Le langage de la
douleur” arăta că nenumărate sunt căile şi vocile
care se referă la durere. Există o comunicare
verbală şi una non-verbală. Comunicarea nonverbală reprezintă un proces care, în termeni
ştiinţifici, se situează între excitaţia nervoasă şi
percepţia durerii, aceasta din urmă incluzând
mimica şi gesturile. Prin comunicarea verbală, pe
de altă parte, pacientul comunică anturajului,

suferinţă proprie pornită de la acei nociceptori din
periferia organismului: piele, aparat locomotor şi
alte organe sensibile la stimuli mecanici, termici
sau senzoriali.
Senzaţia dureroasă prezintă mari diferenţe la
cei mai mulţi subiecţi, datorită factorilor
neurofiziologici, biochimici şi psihologici. Poate fi
redusă sau suprimată durerea prin hipnoză sau
autosugestie. Unii pot merge pe cărbuni aprinşi
fără să prezinte vreo modificare organică la
nivelul plantei piciorului. Societatea, cultura,
educaţia, pot influenţa calitatea durerii şi aşa
numitul „refugiu în durere”. Uneori e greu pentru
medic să deceleze limitele între durerea reală şi
halucinaţii sau simulări; sindromul dureros
somatic, evident, poate avea o cauză psihică iar
dacă medicul recunoaşte aceste posibile delimitări,
obţine un mai bun contact cu bolnavul şi, desigur,
o abordare terapeutică eficientă. Măsurarea
durerii este şi uşoară şi dificilă; facilă pentru că
există numeroase metode cum ar fi scala analogică
vizuală, şi dificilă pentru că interpretarea
ştiinţifică este adesea complicată când voim să
obiectivăm durerea (potenţiale corticale evocate,
reacţii simpatice sau motorii ş.a.) O problemă
spinoasă este a cefaleei care poate fi psihogenă,
migrenoidă şi simptomatică, ultima putând evoca
o boală Horton, glaucomul, tulburări vizuale,
sinuzita, otita, boli stomatologice, spondiloza,
HTA, intoxicaţia cu OC, febra, hemoragia
meningee, tumori cerebrale cu perturbarea
circulaţiei
lichidului
cefalorahidian
şi
hipertensiunea intracraniană, hematomul cerebral
posttraumatic, anevrismul cerebral ş.a.
Migrena, această suferinţă caracterizată prin
accese repetitive de cefalee, poate fi explicată prin
vasodilataţie cerebrală uneori în context
heredofamilial. Factorii declanşatori sunt diferiţi
sau mereu aceeaşi pentru acelaşi bolnav: stresul,
alitarea prelungită, postul, insomnia, zgomotul,
un anumit miros, apropierea fluxului menstrual,
toate pot iniţia criza de migrenă comună cu
hemicranie progresivă pentru câteva zile, uneori
pulsatilă, asociată cu tulburări digestive, greţuri,
vărsături şi fotofobie sau fonofobie. Poate fi
individualizată migrena oftalmică, precedată de
un scotom scintilant, hemianopsie laterală
omonimă, alteori vertij, furnicături. În migrenă
6
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sunt
eficienţi
compuşii
ergotaminici,
antiserotoninele, betablocantele, antidepresive,
geluri
estrogenice
premenstrual,
manevre
compresive pe tâmpla dureroasă, comprese cu
gheaţă, lentile colorate, o cafea tare, şederea într-o
cameră izolată fonic şi fără lumină. Aura
migrenei, colorată, olfactivă, fonică poate duce la
diagnosticul diferenţial cu debutul unei crize
epileptice (Cazul Dostoievski).
Toată lumea poate îngriji o durere în afară
de cel ce o simte, afirma Shakespeare în „Mult
zgomot pentru nimic” (15). Oricum, durerea
rămâne o realitate vitală care hărţuieşte bolnavul,
cum afirma K. D. Craig în articolul său
„Psychology of Pain” (12).
Durerea sau suferinţa profundă, psihică, o
simţim şi din scrisorile de adio adresate rudelor şi
prietenilor de către HEINRICH von KLEIST
(1777-1811) scriitor german, întemeietor al
nuvelei, al comediei germane moderne şi al
dramei destinului tragic; ele, scrisorile „A Marie
von Kleist” ilustrează cel mai bine starea
sufletească în care se afla Kleist în ultimele sale
luni de viaţă.
V. Maximilian se întreba dacă există în creier
molecule ale bucuriei şi durerii, iar Th. Balan
credea în existenţa unui centru muzical al
creierului. „Azi admitem că ştiinţa transformă
visul în realitate după cum arta transformă
realitatea în vis; arta şi ştiinţa nu se exclud De ce
un om când moare nu are dureri? Preletal creierul
stoarce molecule ce anihilează durerea. Cea mai
frumoasă descriere a analgeziei preterminale o
găsim la eroul lui Victor Hugo, Jean Valjean: „Ah,
ce bine e să mori aşa, fără dureri; pe mormânt
vreau doar o piatră simplă şi apoi către Marius: so faci fericită pe Cosette; am să mă duc,
Dumnezeu ne vede de sus, o să vă văd de acolo şi
o sa mă vedeţi zâmbind. Un singur lucru contează
în viaţă, dragostea. Uite că nu mai văd limpede,
văd parcă o lumină albă, mor fericit, vă las cele
două sfeşnice de argint. Cei doi tineri profund
îndureraţi, vedeau chipul alb al bătrânului
privind spre cer, mâinile lui nu se mai mişcau.
Murise.”
Se lucrează la înregistrarea cunoştinţelor
direct pe circumvoluţii; atunci vom deveni
neoameni şi total manipulabili (Helmer şi

Gordon). Viitorul e al fizicii şi chimiei care vor
include biologia, lumea fiind făcută din molecule
şi substanţe în interacţiune. Japonia alocă 30% din
buget pentru informaţie, care e principala avuţie.
În „Orizonturi medicale” nr. 14 am citit articolul
„Ce ştim despre durere?” al dr. L. Sandu de la
Centrul de Terapie a Durerii (Spitalul Clinic
Universitar Bucureşti) (11). Problema durerii
rămâne mereu deschisă. Einstein spunea:
„Universul şi prostia umană sunt infinite dar
numai în privinţa universului nu sunt sigur” iar
despre computere preciza că „oricât ar fi de
perfecte, computerele nu vor putea niciodată să
înlocuiască prostia umană”.
În Venezuela funcţionează deja un Minister
al Inteligenţei Umane. John Naisbitt în cartea sa de
mare succes „MEGATRENDS” arăta că mitul
reducerii inteligenţei cu vârsta bazat pe realitatea
că se pierd 100.000 celule nervoase pe zi nu e
valabil devreme ce oamenii de ştiinţă îşi cresc
performanţele cu vârsta tot aşa cum un atlet îşi
creşte performanţa prin exerciţiu. O celulă
nervoasă poate realiza până la 10.000 de conexiuni
pe baza transmiterii electrochimice a impulsului.
Sunt cunoscuţi factorii care afectează mediatorii
chimici favorizând drumul spre demenţă şi
Morbus Alzheimer (8), dar şi factorii care amplifică
potenţialul cognitiv chiar dacă funcţionând pe o
irigare preferenţială deşi nu reprezintă decât 2%
din greutatea corpului, creierul nu face rezerve de
oxigen şi glucoză.
Revenind la durere, după prezentarea unor
date elementare de neurofiziologie, vom arăta că
ea, durerea, poate fi interpretată drept
contravaloarea darului primit de la natură –
sensibilitatea. Cu toate că ştim multe despre
durere, absenţa percepţiei durerii este tot atât de
importantă; anestezia, lipsa percepţiei dureroase
sau a percepţiei durerii într-un teritoriu, pune
diagnosticul în syringomyelie (6) datorată
apariţiei unor cavităţi sau tumori intramedular,
interesând ambele zone, albă şi cenuşie. Atrofia
musculară progresivă, tulburări trofice, paralizia
membrelor pelvine, disociaţia sensibilităţii
(dispariţia sensibilităţii dureroase şi termice cu
păstrarea sensibilităţii tactile) încât, bolnavul face
arsuri fără să simtă sau când este înţepat profund
nu acuză decât senzaţia de contact, de apăsare,
7
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ceea ce pune diagnosticul). Sub numele de Maladia
Morvan (Augustin Marie Morvan, medic francez,
1819-1897) sau panaris analgesique, cu pareză,
atrofia unui membru, pierderea sensibilităţii, cu
apariţia de bule şi exulceraţii, deformarea
unghiilor, necroze osoase până la dispariţia
degetelor vor pune problema diagnosticului
diferenţial între nevrită şi syringomyelie. La polul
opus este anestezia emoţională (6, 7) cu lipsa
generală de interes şi retragerea socială şi senzaţia
subiectivă de amorţire; copilul poate experimenta
previziuni negative cu privire la propriul viitor
afirmând între altele că „n-o să mai trăiesc să
împlinesc 20 de ani” ş.a. Tot la polul opus bolii
Morvan se află şi anestezia isterică (pitiatică), un
tip de anestezie funcţională şi anestezie psihică cu
slăbirea sau pierderea reactivităţii afective la
impresiile provocate de lumea exterioară.
Anestezia psihică dureroasă constă în resimţirea
neplăcută de către bolnav a pierderii reacţiilor
afective. De interes istoric este şi anestezia „a la
rein”, o narcoză superficială prin administrarea de
cloroform în cantităţi mici, intermitent, folosită
cândva pentru intervenţii de mică chirurgie.
În general, senzaţia dureroasă are ca obiectiv
principal protejarea organismului; ea, durerea, nu
face parte din senzaţiile fiziologice deoarece a suferi
nu este o stare normală. Această reacţie de alarmă
la o agresiune exo sau endogenă; dacă nu este
elucidată se poate întoarce împotriva organismului.
O durere intensă poate acapara universul
emoţional dominând şi anihilând răspunsurile
necesare ale sistemului nervos. O durere
particulară, fantomatică, apare la amputaţi în 65%
din cazuri; este acel membru fantomă care îl face pe
bolnav să-şi caute piciorul sau gamba, pe care în
realitate nu le mai are decât pe cortexul său.
Tratamentul este dificil, medicamentos şi nemedical
(crio, fizioterapie) sau neurochirurgical cum ar fi
termocoagularea ganglionului Gasser din nevralgia
atroce de trigemen, care duce uneori la suicid.
Schematic sau didactic putem simplifica totul
la 3 componente: percepţia durerii la nivel exo sau
endogen, transmiterea reflex medulară şi conştientizarea
în urma percepţiei corticale. Terapia durerii se
realizează intervenind pe una din cele trei
componente, pe două sau pe toate trei şi va face
obiectul unei comunicări separate. Medierea

intranevraxială a durerii urmează fascicolul
spinotalamic şi spinoreticulat, conexiunile cu
sistemul
reticulat
bulbo-ponto-mezencefalic
explicând manifestările cardiorespiratorii din
durere. Modularea durerii aduce în discuţie inhibiţia
presinaptică (1, 4) (Gate Control Theory sau teoria
porţii), la nivelul cornului medular posterior.
Reacţiile somatice şi vegetative sunt
stimulate sau inhibate şi la etaje superioare
reticulobulbare, pontice, talamice şi corticale. Nu
există un centru propriu-zis al durerii ci largi
conexiuni ale sistemelor modulatoare care
imprimă gama largă a reacţiilor, componenta
mentală la durere (fuga, emoţia, memorizarea,
adaptarea temporo-spaţială ş.a.).
Neurochimia durerii: receptorii algogeni sunt
activaţi de stimuli mecanici, termici şi chimici
exogeni (ioni metabolici de K, Ca, H, ATP) sau
endogeni (bradikinina, histamina, serotonina,
kalicreina, cathecolaminele). Ischemia duce la
hipoxie cu acidoză (durerea începe la un Ph de 6,2
şi e maximă la 3,2). Hipoxia activează kininogenul
sub acţiunea kalicreinei producând bradikinina.
De asemenea, hipoxia creşte permeabilitatea
celulară şi acumularea locală a acestor mediatori.
Neurotransmisia este influenţată şi de opiaţii
endogeni
pentapeptidici:
enkefalinele
şi
endorfinele care inhibă algorecepţia centrală şi
periferică de reducere a eliberării mediatori lor (1).
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Conferinţa prilejuită de lansarea volumului
„File din istoria Spitalului Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, de Sânziene – 2015.
Autori: Dr. Ioan Ieţcu, Dr. Mihai Ardeleanu; Ec. Vasile Rîmbu
Asistenţa medicală ieri şi azi în ţinutul Sucevei,
Spitalul Vechi şi Spitalul Nou. Incursiune iatroistorică sub semnul muzei Clio
dr. Ioan IEŢCU
Până la coliziunea
Globuleţului Terestru cu
meteoritul Apophis calculată de NASA că s-ar
produce în 2029 avem
încă multe de făcut.
Cu
emoţie
şi
nostalgia celui conştient
că nu va putea retrăi
timpul trecut ori pierdut
mă
adresez
înalţilor
oaspeţi şi invitaţi, conducerii spitalului şi
directorului său Dl. Ec. Vasile Rîmbu, distinşilor
colegi medici şi cadrelor medii, personalului
TESA afirmând că este sărbătoare azi şi pe uliţa
noastră în acest TEMPLU neohipocratic în care
slujim semizeului Hipocrate, şi-n care ne
petrecem 1/3 – 1/2 din viaţă.
Ziua de Sânziene este importantă din mai
multe motive:
1. Această zi dedicată a fi Ziua Spitalului
nostru este de aici încolo începutul unei
tradiţii datorată inspiratei opţiuni făcută de
dl. manager Rîmbu. Pe lângă ziua de 2 iunie,
ziua de pomenire a Sf. Ioan cel Nou de la
Suceava s-a mai consacrat încă o zi de
sărbătoare, 24 iunie – naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul (Sânzienele).

2. De la „Nopţile de Sânziene” sadoveniene la
„Noaptea de Sânziene” a lui Mircea Eliade,
ştim că e noaptea din mijlocul verii care
precede sărbătoarea naşterii Sf. Ioan
Botezătorul – la 24 iunie şi aducerea
moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan de la
Zolkiev – Polonia, unde a stat 97 de ani; este
sfântul adus de Alexandru cel Bun în 1402
de la Cetatea Albă şi răpit în 1686 de regele
polon Sobieţchi. Numai la ordinul
împăratului Franz Josif al II-lea în vizită în
Bucovina, sfântul e înapoiat Moldovei în
1783, după 97 de ani. Toate acestea sunt
scrise de dr. în teologie V. Demciuc. Din
1880, la 24 iunie se sărbătoreşte aducerea
moaştelor de la Zolkiev, Sf. Ioan cel Nou
redevenind patron al Bucovinei, al Sucevei şi
recent şi al Spitalului Nou de la Suceava.
3. În noaptea de Sânziene, potrivit tradiţiilor şi
legendelor făpturile supranaturale bântuie
nestingherit printre noi.
4. Sânzienile sunt zâne, deseori drăgaice (de la
dragoste). E noaptea dragostei şi a
îndrăgostiţilor.
5. În căutarea vieţii veşnice, a TIMPULUI
trecut ori pierdut, la Eliade transpare
îndemnul unuia dintre eroii săi – Ştefan către
Ileana de a scăpa de Timp, de a ieşi din timp
mărturisind indirect nostalgia autorului
9
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după timpul pierdut ori după leagănul
copilăriei.
6. Mitul deschiderii cerurilor în noaptea de
Sânziene este pentru Ştefan ocazia unor
salturi în transcendenţă: „acolo mă aşteaptă
Dumnezeu să mă ia în braţe”.
7. Este ziua a ceea ce facem noi azi aici, de
Sânziene, ziua spitalului nostru în care
rescriem legenda trecutului asistenţei
medicale în Ţinutul Sucevei conectând-o cu
prezentul în volumul „File din istoria
Spitalului Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”.
Cartea este datorată eforturilor de câteva
luni a distinsului coleg, om de cultură bucovinean
şi ieşean deopotrivă, doctor în ştiinţe medicale, dr.
Mihai Ardeleanu care a insistat pe epoca
modernă, Spitalul Nou şi a subsemnatului care
am zăbovit mai mult asupra asistenţei medicale în
secolele până la Spitalul Nou.
„Suntem modeşti dar vrem să se ştie că
suntem modeşti” spunând despre noi ceea ce alţii
nu ştiu sau nu vor. Cel de-al treilea autor este Dl.
Ec. Vasile Rîmbu care s-a dovedit un partener de
elită în organizarea capitolelor, în expunerea
grafică şi în final în tipărirea volumului de 419
pagini.
Am fost până la urmă trei în unu încât azi la
masa tăcerii, masa strămoşilor în sens brâncuşian,
aşezaţi pe cele 12 scaune clepsidră, în piatră, neau vorbit predecesorii din arhive, cronici şi
hrisoave. Aşa cum veţi constata până la urmă,
Marele Regizor ne-a ajutat să împlinim ceea ce azi
puteţi citi, trecând prin vremuri.
Veni-vor alţii după noi, mai buni, mai
vrednici să scrie tot ce noi nu am aflat şi dacă
atunci nu vom fi ocupaţi, de faţă vom fi la
evenimentul lansării următoarei ediţii.
Veţi afla istoria celor ce s-au remarcat în
lumea satelor şi oraşelor, doar prin îndemânarea
mâinilor şi isteţimea munţii dar totdeauna cu
dăruire, în secolele medicinei tradiţionale cu mult
mai înaintea medicinei culte, academice,
ajutându-i pe semenii bolnavi. Mai încoace, am
găsit documente despre medicii de la Curtea
Voievodului Ştefan cel Mare şi despre înfiinţarea,
în 1619, a Spitalului datorat Mitropolitului
Anastasie Crimca, prima bolniţă apărută în

Moldova, la Suceava şi chiar mai înainte de
Spitalul Colţea din Bucureşti.
Am ajuns şi la „epoca habsburgilor” care în
1775 au venit aici nechemaţi, ci atraşi de bogăţiile
solului şi subsolului, adăugându-şi cea mai vestică
provincie a imperiului, care s-a numit Bucovina,
fără să tragă nici măcar un foc de armă, ci doar
prin oneroase înţelegeri între Înalta Poartă şi
Curtea de la Viena, sub zâmbetul complice al
generalului rus Rumianţev, bine plătit – cum s-a
aflat mai târziu.
Austriecii, de îndată au adoptat măsuri de
protejare a populaţiei imperiului, care era la acea
vreme de cca. 20 milioane, de teama epidemiilor
de variolă, ciumă, holeră care ameninţau la
graniţă. În primii ani după 1800 au introdus
vaccinarea antivariolică, abia descoperită în 1796
de tânărul medic englez Ed. Jenner. Preoţii satelor
îndemnau insistent la „hultuirea de vărsat”. În 1791
austriecii întreprinzători au deschis Salina din
Cacica, iar în 1820 au hotărât construirea
Spitalului Nou, cel Vechi de azi.
Ne-am referit şi la performanţele moaşelor în
mediul rural de altădată.
Un alt capitol se referă la posibilităţile de
terapie naturistă la îndemâna cernăuţenilor şi
sucevenilor: Salina Cacica din 1791, Solca, Vatra
Dornei, Calea ferată realizată în 1888, Tunelul
Mestecăniş 1902 – Vatra Dornei.
Toate acestea sunt descrise în cartea noastră
iar eu acum nu fac decât să vă stârnesc curiozitatea.
Ne sărbătorim azi pentru a şti ce a fost până la
noi dar un gând pios, de recunoştinţă, avem către
cei dinaintea noastră care s-au jertfit cu ce au avut la
îndemână dar totdeauna cu devotament şi
compasiune. Aflăm de doctorii Teofil Lupu,
Octavian Gheorghian, Traian Bona, Ion Ghivirigă,
Maiorescu, Pavel, Andriu eminenţe medicale
interbelice şi postbelice. Sunt doar câţiva din cei
care din convingere au slujit pe altarul lui Hipocrate
deşi nu totdeauna atunci şi acum opinia publică le-a
recunoscut meritele profesiei lor, a noastră.
Acestora de atunci şi de azi le amintesc că
„majoritatea nu e dată de cei valoroşi şi buni ci de
ceilalţi care alcătuiesc cantitatea şi mediocritatea”.
S-au găsit însă şi unii care i-au apreciat pe
medici şi nobila profesie. Între aceştia Vasile
Militaru care în 1931, în „Vorbe cu tâlc” spunea că:
10
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„Omului cu haina albă
Nu-i dăm voie niciodată
Pe-a lui haină să se-arate
Cea mai ne-nsemnată pată
Dar cinstim pe-acela care
Îndrăzneţ ne taie calea
Şi pe-a cărui haină scumpă
Pete negre-s cu duiumul”.
Se ştie că de la medici se aşteaptă excesiv de
mult, deşi ei înşişi, întregul corp medical, nu poate
satisface integral aşteptările. În acest sens, acum
câţiva ani la Lisabona, Jao Figuerinas, secretarul
general al Congresului latin şi portughez de
reumatologie, amintea de preşedintele A. Lincoln
care spunea că „războiul este o problemă mult
prea complexă pentru a fi încredinţată
generalilor”. Îl parafrazăm prin afirmaţia că
„sănătatea este o chestiune mult prea complexă
pentru a fi încredinţată medicilor şi numai lor”,
făcând corelaţia cu factorul economic dominant
pentru destinele medicale şi a medicilor.
Medicii noştri, oricând şi oriunde, indiferent
de condiţiile de lucru au făcut maximul posibil în
vremuri de pace, de război, ori de calamităţi,
onorând jurământul hipocratic reprezentat mai
ales prin „primum non nocere” – „sedare dolorem
divinum opus est”.
De fapt ei, personalul medical, au făcut
mereu obişnuitul într-un mod cu totul neobişnuit
de bine şi cartea noastră reuşeşte să ilustreze
această afirmaţie, care include şi contribuţia
moaşelor în lumea satelor; mai mult, ei s-au
bucurat de acel „mai bine” în evoluţia unor
bolnavi şi au suferit când au fost nevoiţi să
accepte că există o limită în toate.
Vom înţelege mai bine cele afirmate mai sus
dacă vom reciti articolele din „Viaţa medicală” din
5 iunie a.c. „Doctorul are un singur drept: să
muncească până moare”, cu referire mai ales la
chirurgul care „Îşi vinde viaţa spitalului şi Timpul
din sala de operaţie” – al treilea articol.
Voi încheia cu o reverenţă profundă în faţa
dnei Alis Niculică, doctor în ştiinţe istorice cu teza
„Teatrul şi muzica în Bucovina anilor 1775-1940”,
redactorul acestei cărţi; cu ştiinţă, talent şi o
imensă răbdare a verificat textele noastre încât să
fim azi gata. De fapt pot crede că Alis a coborât

din „Ţara Minunilor” cu voia domnului Louis
Carol în lumea medicală şi directorul Bibliotecii
Judeţene „I. G. Sbiera”, unde lucrează şi Alis, care
ne-a oferit o imaginară condică de prezenţă în care
noi, cei doi, am semnat o vreme zilnic sau chiar de
două ori pe zi; dl. Gabriel Cărăbuş, directorul
bibliotecii, este doctor în istorie cu teza „Mişcarea
antiunionistă din Iaşi – 1859”; îi mulţumim.
Desigur, suntem datori moral şi D-lui
manager Rîmbu pentru colaborarea ideală fără de
care această carte n-ar fi apărut. Voi încheia cu
adevărat, mărturisindu-vă ce am aflat zilele
trecute anume că „dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu
să râdă spune-i ce planuri ai” şi noi de planuri nu
ducem lipsă mai ales că am aflat că sunt agreate
de Dl. manager Rîmbu şi de Colegiul medicilor –
Dl. Dr. Sorin Hîncu:
- vrem să edităm şi noi o revistă medicală a
întregii Bucovine „Bucovina medicală”;
- am putea alcătui un muzeu al medicilor şi
farmaciştilor din Bucovina;
- să reactivăm activitatea ştiinţifică de
altădată.
De ieri până azi a fost un drum lung de
secole, dar azi dispunem de cel mai modern spital
prin stăruinţa conducerii spitalului, a d-lui
manager Rîmbu şi a autorităţilor municipale şi
judeţene.
Regele Ferdinand spunea că „nu zidurile fac
o instituţie ci spiritul care domneşte înăuntru”; noi
le avem azi pe amândouă şi-mi pare rău că nu mă
pot desfăta muncind în noile condiţii din spital,
deşi pot dovedi că de muncit, muncesc mai mult
decât înainte de pensionare.
R. Tagore, poetul naţional indian, spunea că
„deseori în viaţă căutăm ce nu găsim şi găsim ce
nu căutăm”.
Una din sursele de documentare asupra
medicinei dacice, poate cea mai importantă şi
credibilă este lucrarea „Medicina geto-dacică şi
romană” la forum Prahova de Ion Neagu, apărută
în 2001; volumul începe cu patru versuri datorate
lui Geo Dumitrescu (1911-1972), poet român:
„Slav aş fi fost, de nu eram latin,
latin aş fi de n-aş fi fost şi dac,
Dar, a ieşit aşa, să fiu Român
Şi eu cu soarta asta mă împac.”
11
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CARDIOLOGIA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ÎN 2015
dr. Titel Răzvan COJOCARU

Aşa cum lucrurile se schimbă vertiginos în
ultimii ani, şi secţia de cardiologie a spitalului s-a
schimbat mai mult decât radical, datorită
progreselor ştiinţifice în domeniu, a progreselor
tehnologice de specialitate, a susţinerii îndârjite a
conducerii spitalului de a ne oferi condiţii optime
pentru a progresa, şi nu în ultimul rând a muncii
neobosite şi ambiţioase a personalului secţiei de a
menţine o ştachetă profesională ridicată.
România este ţara cu cea mai redusă
speranţă de viaţă din Comunitatea Europeană.
Rata mortalităţii la românii cu vârsta între 60 şi 65
de ani este aceeaşi cu a francezilor de 75-80 de ani.
Românii mor, deci, cu 15 ani mai devreme decât
francezii care au cea mai mare speranţă de viaţă
din lume. Principala cauza de deces din România
o reprezintă bolile cardiovasculare, 60% dintre
decesele anuale fiind urmarea acestor boli, faţă de
48% – media Comunităţii Europene. Paradoxal,
nici publicul larg şi nici mass-media nu
conştientizează această particularitate dramatică a
României.
O investigare pe ultimii 2 ani a subiectelor
de sănătate abordate de mass-media a
concluzionat că tema dominantă este cancerul, în
timp ce interesul pentru infarctul de miocard,
cauza majoră de deces, este marginal. În realitate,
decesele prin cancer reprezintă 25% din toate
decesele, şi mai puţin de jumătate din numărul
deceselor cardiovasculare.
Înfiinţată
în
1993
ca
secţie
(din
compartiment) prin contribuţia susţinută a
inimosului dr. Mihai Creţeanu, căruia îi suntem
recunoscători chiar dacă nu mai lucrează în spital,
secţia a continuat să se dezvolte şi să deservească
nevoile pacienţilor.

dr. Titel Răzvan COJOCARU3

Născut: 9.VIII.1956, loc. Zvoriştea.
Facultatea de Medicină UMF Iaşi, absolvent 1982.
1982-1985: stagiar Spital Suceava;
1985-1988: dispensar Vereşti;
1988-1990: dispensar întreprindere CPL Suceava;
1990-1994: rezident cardiologie Spital Fundeni;
1994: medic specialist cardiolog;
1998: medic primar cardiologie.

3

E-mail: cojotit@yahoo.com
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Secţia cardiologie a fost gândită ca un
proiect medical în centrul preocupărilor căruia se
afla pacientul şi nevoile acestuia. Astfel, de la
început, au fost create circuite speciale pentru
pacienţi şi pentru personalul medical. Pornind de
la această viziune, secţia Cardiologie a creat un
ambient familial, sigur şi confortabil pentru
pacienţi, şi un mediu de lucru multidisciplinar,
formativ şi profesionist pentru personalul
medical.
Secţia de Cardiologie Suceava are o
capacitate de 50 de paturi. Are în componenţă 2
compartimente: un compartiment Cardiologie cu
40 paturi şi un compartiment Terapie Intensivă
Coronarieni cu 10 paturi. Activitatea profesională
a Secţiei Cardiologie se desfăşoară cu un număr
de 7 medici (dintre care 2 medici care urmează să
vina pe secţie în anii următori), 16 asistente şi 8
infirmiere.
Medicii efectuează consultaţii în contract cu
Casa de asigurări în ambulatoriul de cardiologie
asigurând o dispensarizare eficientă a pacienţilor
externaţi şi realizând venituri suplimentare
pentru secţia cardiologie.
Secţia are acces 24/24h la dotarea tehnică al
spitalului ce este asigurată de: explorări
funcţionale, anatomie patologică, radiologie şi
imagistică medicală (cu osteodensitometru, CT,
aparat de radiologie Rx digital), RMN cu acces
permanent situat la etajul I al spitalului, punct
central de transfuzii, punct de sterilizare, bloc
operator, punct Dezinfecţie Deratizare, farmacie
cu circuit închis şi staţie de distribuţie a
oxigenului, are acces 24/24h la laborator analize
medicale Synevo.
De asemenea, secţia are acces 24/24h la
Centrul de excelenţă în cardiologie şi radiologie
intervenţională unde se realizează tratamentul
intervenţional al infarctului miocardic acut.
Această procedură este rapidă, are disconfort
minim; intervenţia se efectuează cu anestezie
locală, iar durerea postoperatorie este redusă.
Durata de spitalizare şi cea de recuperare
postinfarct miocardic este astfel scurtată.
Din luna septembrie 2015 secţia a fost dotată
cu un ecograf Vivid E9 de înaltă performanţă, cu
doppler color şi imagini 4D. De asemenea, un

medic este în curs de a obţine competenţa în
ecografia transesofagiană.
Secţie mică pentru un judeţ mare ca Suceava,
fără secţii de cardiologie şi nici cardiologi în
celelalte spitale ale judeţului, prin dotările
existente şi condiţiile optime de spitalizare,
reuşeşte să rezolve cazurile primite la nivel de
clinică universitară, mai ales de când în spital
funcţionează
şi
secţia
de
cardiologie
intervenţională. Datorită acestor factori, precum şi
datorită creşterii numărului de îmbolnăviri şi
decese cardio-vasculare, a îmbătrânirii populaţiei,
numărul cazurilor adresate secţiei este în creştere
de la an la an.
În acest context, pentru a ţine pasul cu
progresul tehnic şi cu numărul tot mai mare de
cazuri de boli cardiovasculare, secţia cardiologie a
unui spital judeţean trebuie să fie mereu la
înălţime, fapt ce se poate realiza prin coroborarea
factorului tehnic cu cel uman, adică personal
medical cu înaltă calificare capabil să execute
manevre cu rol diagnostic cât şi curativ.
O altă etapă importantă în activitate este
reprezentată de urmărirea şi monitorizarea
pacienţilor în vederea recuperării acestora după
evenimente acute şi reintegrarea lor în societate.
Colaborarea strânsă dintre specialişti
permite
optimizarea
utilizării
resurselor
tehnologice şi profesionale ale spitalului, cu
obiectivul de a reduce riscul clinic al pacientului şi
de a îmbunătăţi prestaţia medicală.
Patologia tratată implică: afecţiuni valvulare
reumatismale
şi
degenerative,
afecţiuni
coronariene acute şi cronice, un număr din ce în ce
mai mare de cazuri rezolvate intervenţional,
tulburări de ritm şi de conducere, afecţiuni
vasculare arteriale şi venoase, embolii pulmonare
– numărul acestora Înregistrând o creştere
importantă în ultimii ani, insuficienţă cardiacă.
Astfel, în primele 10 luni ale anului 2015 au
fost trataţi 1.700 pacienţi faţă de 1.580 pacienţi
trataţi în aceeaşi perioada a anului 2014. Dintre
aceştia, infarcte miocardice acute au fost 245
cazuri în 2015 faţă de 188 în 2014.
Anul trecut, în această secţie au fost internaţi
în regim continuu 1.933 pacienţi şi au fost
rezolvate 1.727 de cazuri de spitalizare de zi.
Totodată, au fost consultaţi 8.110 pacienţi în
13
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ambulatoriu (1.351 pacienţi/medic). În 2014, s-a
realizat un indice de complexitate de 1.1313.
Având în vedere incidenţa crescută a bolilor
cardiovasculare,
obiectivul
principal
este
reducerea numărului acestora printr-un efort
comun pe două direcţii principale: creşterea
gradului de conştientizare în rândul populaţiei
generale privind recunoaşterea şi combaterea
factorilor de risc cardiovasculari (majoritatea

acestor factori sunt fie evitabili – fumatul,
alimentaţie nesănătoasă, sedentarismul – fie
controlabil – hipertensiunea arterială, colesterol
crescut, diabet zaharat) şi implementare de
programe educative create în parteneriat de
Societatea Română de Cardiologie cu instituţii cu
decizie la nivel naţional (Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Educaţiei).

24.VI.2015. Lansarea volumului „File din istoria spitalului Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

De la stânga: Cătălin-Ioan Nechifor, preşedintele CJ Suceava, senatorul Gh. Flutur,
deputatul Gavril Mîrza, dr. Mihai C.-M. Ardeleanu, ec. Vasile Rîmbu

De la stânga: primarul Sucevei Ion Lungu, dr. Ioan Ieţcu, deputatul Sanda Maria Ardeleanu,
deputatul Ioan Balan, prefectul jud. Suceava, Constantin Harasim
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NOUTĂŢI ÎN TRATAMENTUL
ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ACUT
-Tromboliza intravenoasă se practică acum şi în Spitalul Judeţean Suceavadr. Daniela NEAGU

Accidentul
vascular
cerebral
(AVC)
constituie o problemă majoră de sănătate pe plan
mondial, reprezentând cea mai importantă cauză
de morbiditate şi dizabilitate pe termen lung. La
aceasta contribuie şi modificările demografice,
fenomenul de „îmbătrânire a populaţiei”
conducând la o creştere atât a incidenţei cât şi a
prevalenţei acestei afecţiuni. AVC reprezintă a
treia cauză de deces după bolile cardiovasculare şi
neoplazii. Complicaţii redutabile o plasează pe
locul al doilea în ceea ce priveşte apariţia
demenţei, şi pe primul loc în declanşarea
epilepsiei la vârstnici.
AVC se manifestă prin apariţia relativ bruscă
a unui deficit neurologic focal, iar semnele şi
simptomele corespund regiunii afectate din creier.
Sunt două mari categorii: AVC ischemice
~90% şi AVC hemoragice ~10%. În continuare ne
vom referi cu precădere la AVC ischemice acute,
care reprezintă şi principala cazuistică internată în
Secţia Neurologie a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Suceava.
AVC ischemice recunosc trei mari cauze de
obstrucţie a vasului de sânge:
• Aterosleroza complicată cu tromboza
unui vas mare cerebral sau a vaselor
extracerebrale (artere carotide/artere
vertebrale).
• Embolia cerebrală, când trombul se
formează la distanţă şi migrează într-un
vas cerebral. Astfel, recunoaştem embolii
arterio-arteriale
precum
şi
cardioemboliile.
• Ocluzia vaselor mici cerebrale din
parenchimul cerebral.
De asemenea, există şi alte procese
patologice care pot contribui la producerea unei

dr. Daniela NEAGU
Născută: 8.I.1966, Bârlad.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1991.
1991-1993: stagiatură Spital „Sf. Spiridon” Iași;
1993-1997: medic medicină generală Iași;
1997-2002: medic rezident neurologie (îndrumător
prof. Felicia Ștefanache);
2002: medic specialist neurolog;
2008: medic primar neurolog;
din sept. 2011: medic șef secție Neurologie.
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ischemii la nivelul ţesutului cerebral: disecţiile
arteriale, procesele infamatorii din vasculite,
tromboze venoase cerebrale, vasospasmul, stări
de hipercoagulabilitate sanguina.
Foarte important este de recunoscut şi atacul
ischemic tranzitor (AIT) cu manifestări clinice care
se remit în mai puţin de 1 ora după ultimele
clasificări (anterior erau admise simptome
reversibile în 24 ore). Testele imagistice nu vor
arăta modificări în urma AIT. Studiile au
demonstrat un risc crescut de AVC imediat după
un AIT (10% în următoarele 48 ore), de aceea toate
AIT necesită a fi investigate în vederea aplicării cât
mai rapide a mijloacelor terapeutice care vizează
profilaxia secundară a AVC. Practic toate ghidurile
tratează la fel modalităţile de profilaxie primară şi
secundară atât pentru AIT cât şi pentru AVC.
Debutul AVC poate fi acut (d`emblee) în
cele embolice sau cu progresie lentă în minute –
ore sau „în trepte”, în cele trombotice. Deficitele
neurologice reflectă atât localizarea cât şi mărimea
infarctului cerebral. Simptomul cel mai tipic este
reprezentat de hemiplegie sau hemipareză, atât
pentru localizarea din emisferele cerebrale, cât şi
pentru trunchiul cerebral. Alte manifestări
sugestive includ, în diverse combinaţii: paralizii,
parestezii, deficite senzitive, afazia ca tulburare de
vorbire, deficite de câmp vizual, diplopia, vertijul,
dizartria,
asimetria
feţei,
tulburări
de
oculomotricitate, tulburări de echilibru şi de
coordonare a mişcărilor. Alte simptome pot
reflecta sindromul de hipertensiune intracraniană
care însoţeşte AVC (ex cefaleea, vărsăturile,
tulburări ale conştienţei).
Odată cu suspiciunea clinică de AVC,
pacientul devine o urgenţă neurologică şi trebuie
transportat de urgenţă la spital, preferabil într-o
unitate cu posibilităţi de diagnostic imagistic şi de
tratament specific.
Investigaţiile obligatorii sunt analizele de
laborator,
măsurarea
TA,
efectuarea
electrocardiogramei şi efectuarea investigaţiilor
imagistice. Examenul computer tomograf nativ
reprezintă gold standard-ul în diagnosticul AVC.
Cu toate ca în primele ore AVC ischemic nu este
vizibil imagistic, se pot exclude alte afecţiuni care
se pot manifesta în mod similar: hemoragia
intracerebrala şi tumorile cerebrale. Alte

investigaţii utile: ex RMN cu secvenţele de difuzie
pot decela ischemia cerebrală în fazele incipiente,
angiografia prin diverse tehnici (angio-CT, angioRM, DSA) pot evidenţia ocluzia vasculară.
Conceptul „timpul înseamnă creier” a fost
multă vreme ignorat în România. Pacientul cu
AVC beneficia de tratamentul edemului cerebral,
tratamentul comorbiditatilor (HTA, DZ), al
complicaţiilor (sd febril, complicaţii de decubit,
convulsii etc.), profilaxie secundară, dar nu şi de
tratament specific. Pacientul cu AVC nu părea o
urgenţă majora aşa cum era considerat infarctul de
miocard, de exemplu. Pacienţii cu AVC puteau
aştepta
şi
acest
lucru
se
reflecta
în
comportamentul pacienţilor, al aparţinătorilor
care amânau prezentarea într-un serviciu
spitalicesc. „Am mai stat ca să vedem dacă nu-i
trece”. Alteori erau întârzieri în dirijarea
pacientului într-un serviciu cu linie de gardă
neurologică şi posibilităţi adecvate de investigare
şi tratament.
Tratamentul specific în AVC ischemic este
reprezentat
de
tromboliza
farmacologică
(administrare de rT-PA pe cale intravenoasă),
procedură realizată de neurolog şi, mai nou, de
diverse metode de tratament endovascular
(tromboliza
intraarterială,
trombectomie
mecanică, trombaspiraţie), care se realizează în
servicii de radiologie intervenţională.
Pacientul cu AVC ischemic poate beneficia
de tromboliză daca îndeplineşte anumite criterii
de eligibilitate. Cel mai important criteriu este
criteriul de timp. Fereastra terapeutică ideală
pentru administrarea tromboliticului este de 3 ore,
putând fi extinsă în cazuri selecţionate până la 4-5
ore. În cazul procedurilor intervenţionale,
fereastra terapeutică se poate extinde până la 6 ore
– pentru teritoriul carotidian şi până la 12 ore –
pentru teritoriul vertebrobazilar. Dacă timpul
necesar pentru consultul neurologic, analize de
laborator obligatorii şi examenul CT cerebral este
recomandat să fie de cel mult 60 minute, atunci
pacienţii cu AVC care ajung în unitatea de primire
urgenţe în primele 3 ore de la debutul
simptomatologiei pot fi pacienţi eligibili pentru
tromboliză. Alte criterii includere/excludere se
referă la statusul anterior al pacientului, gravitatea
simptomelor (se utilizează scala NIHSS), criterii
16
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imagistice (scor ASPECTS la ex CT), valorile TA,
ale
glicemiei,
parametrii
de
coagulare,
antecedente, alte comorbidităţi.
Începând cu anul 2011, planul de
management al Secţiei de Neurologie din Suceava
a cuprins două obiective principale:
• Înfiinţarea în cadrul secţiei a unei Unităţi
de Urgenţă Neurovasculară pentru
tratamentul AVC acut;
• Includerea în programul naţional de
tromboliză.
În anul 2014, odată cu extinderea,
recompartimentarea şi reamenajarea Secţiei
Neurologie, situată în prezent la nivelul al doilea
al Spitalului Judeţean Suceava, s-a creat
infrastructura necesară înfiinţării unei unităţi
pentru tratamentul accidentului vascular acut
(compartiment UAVCA). Investiţia s-a realizat cu
sprijinul Consiliului Judeţean, dar în cea mai mare
parte din fonduri proprii spitalului. Acest salon
conţine 8 paturi moderne, modulabile electric,
fiecare dotat cu monitoare pentru funcţiile vitale
(TA,
EKG,
pulsoximetru,
temperatură),
injectomate, seringi automate, aspiratoare pentru
secreţii, dispozitive pentru intubaţie şi respiraţie
mecanică. De asemenea s-a amenajat în cadrul
secţiei, un laborator de ultrasonografie unde se
pot efectua echografii Doppler pentru vasele
cervicale şi intracraniene, investigaţie utilă în
depistarea
stenozelor/ocluziilor
arteriale
(carotide/vertebrale). Amplasarea strategică a
secţiei noastre în structura spitalului permite o
bună colaborare cu celelalte servicii, inclusiv cu
platoul de imagistică medicală, Unitatea de

Primire Urgenţe, secţia ATI, laboratorul de analize
medicale, Centrul de Imagistică Intervenţională.
Tratamentul pacienţilor cu AVC acut în
astfel de unităţi poate reduce semnificativ rata
deceselor, a dependenţei pe termen lung şi a
nevoii de instituţionalizare, comparativ cu cei
îngrijiţi în secţii obişnuite.
Acreditarea acesteia ca şi compartiment
UAVCA depinde în primul rând de aprobarea şi
publicarea în Monitorul Oficial a legislaţiei care va
permite oricărei unităţi sanitare să acrediteze o
astfel de structură daca îndeplineşte condiţiile de
dotare tehnică şi de încadrare cu personal
prevăzute de aceasta.
În ceea ce priveşte troboliza, începând cu 25
septembrie 2015, Spitalul Judeţean de Urgenţe „Sf.
Ioan cel Nou” Suceava a fost admis pe lista
spitalelor care derulează programul „acţiuni
prioritare pentru tratamentul intervenţional al
pacienţilor cu accident vascular cerebral acut”,
spitalul nostru primind fonduri pentru efectuarea
trombolizei farmacologice pe cale intravenoasă.
Spitalul nostru este singurul spital judeţean din
ţară care practică o astfel de procedură, celelalte
fiind doar clinici universitare de renume din
Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş, Oradea, Timişoara,
Cluj-Napoca.
De acum va începe munca pentru
optimizarea circuitului pacienţilor cu AVC
ischemic acut şi a protocoalelor de colaborare cu
toate sectoarele implicate şi, în special, cu serviciul
de Ambulanţă, UPU, Radiologie şi Imagistică
Medicală, ATI.
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HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ ÎN SARCINĂ
dr. Laura COCA

O sarcină sănătoasă şi un copil sănătos îşi
doreşte orice cuplu, iar un final fericit, cu mamă şi
copil externându-se sănătoşi, îşi doreşte orice
echipă medicală.
Majoritatea sarcinilor au un traiect pozitiv,
de la miracolul fascinant al concepţiei până la
naştere. Din nefericire, există o varietate foarte
largă de patologie asociată sarcinii, cu impact
major asupra stării de sănătate a femeii şi asupra
evoluţiei fătului, uneori cu consecinţe fatale.
O problemă deosebită în obstetrica
patologică o reprezintă hipertensiunea arterială
gestaţională, cu forma ei extremă eclampsia, ce
reprezintă o cauză majoră de morbiditate şi
mortalitate materno-fetală.
Există peste 8 milioane de cazuri cu
preeclampsie în lume anual, această patologie
complicând 2-3% din sarcini şi reprezentând a
doua cauză de mortalitate maternă în timpul
sarcinii; de asemenea, preeclampsia creşte de 5 ori
mortalitatea perinatală şi reprezintă principala
cauză de prematuritate (15% din cazuri).
Problemele medicale ale acestei afecţiuni nu
sunt numai în sarcină, ci se extind şi pe termen
lung, atât pe parcursul vieţii mamei, cât şi în
dezvoltarea copilului; astfel, mamele care au avut
hipertensiune în sarcină au un risc de 8 ori mai
mare de deces prin patologie cardio-vasculară,
risc de a dezvolta hipotiroidie, iar copii din sarcini
cu hipertensiune au risc de a dezvolta diabet
zaharat, patologie cardio-vasculară, deficit
cognitiv.
Deşi această afecţiune nu devine manifestă
decât după 20 de săptămâni de sarcină, gravitatea
complicaţiilor pe care le dă motivează la
identificarea cât mai devreme a riscului individual
de a face această boală.
De aceea este foarte importantă asistenţa
prenatală. Viitoarea mămică trebuie să se adreseze
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pacienta trebuie să stea într-o poziţie confortabilă,
cu spatele sprijinit şi picioarele neîncrucişate (nu
se recomandă poziţia „picior peste picior”),
braţele trebuie să fie sprijinite, la nivelul inimii şi
să nu fie acoperite de mânecă, pacienta nu trebuie
să vorbească în timpul măsurării, lărgimea
manşetei tensiometrului trebuie stabilită în funcţie
de circumferinţa medie a braţului (sunt
recomandate tensiometrele cu manşeta pe braţ);
măsurarea tensiunii se face după ce pacienta s-a
odihnit 10 minute.
Actualmente se discută de tensiunea
arterială medie, care are o formulă de calcul
bazată de valorile tensiunii sistolice şi diastolice,
pe care medicii specialişti o utilizează din
trimestrul I împreună cu alţi markeri, ca factor de
predicţie în evaluarea riscului de preeclampsie.
Există, de asemenea, tensiometre cu tehnologie şi
algoritm dedicat pentru măsurarea tensiunii la
paciente deja diagnosticate cu preeclampsie, care
corectează modificările valorilor tensionale
determinate de patologia prezentă (scăderea
complianţei arteriale, modificările fracţiei de
ejecţie cardiace, edemul interstiţial).
Este extrem de importantă atitudinea activă,
cu realizarea prevenţiei acestei patologii!
De ce? Nu numai pentru supravegherea
stării de sănătate a mamei, dar şi pentru
repercusiunile asupra fătului; feţii din mame cu
hipertensiune arterială au risc crescut de suferinţă
fetală, de a nu creşte corespunzător (dezvoltă
restricţie de creştere intrauterină), până la deces
intrauterin.
Un aspect extrem de important este că,
pentru diagnosticul tardiv, cu complicaţii
instalate, singurul tratament eficient este
evacuarea sarcinii! Această finalizare înseamnă de
multe ori un copil prematur, cu riscuri mari de
morbiditate şi mortalitate neonatală.
Ce trebuie să facă viitoarea mămică?
Este foarte important să participe activ la
urmărirea evoluţiei sarcinii! Pentru paciente cu
probleme de sănătate prezente este esenţial să se
ceară sfatul medicului specialist obstetrician
înaintea obţinerii sarcinii; sfatul preconcepţional
este important şi pentru paciente aparent
sănătoase. Consultaţia prenatală trebuie efectuată
cât mai devreme în sarcină pentru identificarea

cât mai devreme în sarcină pentru asistenţă
prenatală medicului de familie care, prin
identificarea factorilor de risc, o va orienta către
medicul specialist.
Se discută despre factori de risc moderat:
vârsta peste 40 ani, prima sarcină, sarcina
multiplă, intervalul de la sarcina anterioară de
peste 10 ani, obezitatea (cu indice de masă
corporală mai mare de 35 kg/m2), istoricul familial
de preeclampsie, sarcină obţinută prin fertilizare
„in vitro”.
Risc crescut de preeclampsie au pacientele
cu: hipertensiune arterială cronică, afecţiuni
renale cronice, diabet zaharat, cu boli autoimune,
precum şi cele care au avut la sarcina anterioară
preeclampsie. Pentru aceste paciente este foarte
important să solicite consult de specialitate înainte
de sarcină, să discute cu medicul specialist despre
dorinţa de a obţine o sarcină, pentru o evaluare
cât mai completă a stării lor de sănătate, cu
obţinerea unui moment cât mai favorabil pentru o
sarcină şi adoptarea unei conduite profilactice,
inclusiv tratament, care să prevină apariţia bolii şi,
mai ales, a complicaţiilor.
Definiţia hipertensiunii arteriale gestaţionale
este tensiunea arterială sistolică mai mare de 140
mmHg şi/sau tensiunea arterială diastolică mai
mare de 90 mmHg apărută pentru prima dată în
sarcină, la peste 20 săptămâni vârstă gestaţională,
la o pacientă cu tensiune arterială normală
anterior; dacă aceste semne se însoţesc şi de
modificări ale funcţiei renale (se elimină proteine
prin urină peste o valoare de 0,3g/24 ore) se
instalează preeclampsia; eclampsia reprezintă
complicaţia majoră a preeclampsiei şi constă în
apariţia convulsiilor tonico-clonice la o pacientă
cunoscută cu preeclampsie; de asemenea, o
complicaţie gravă este şi sindromul HELLP
(denumirea reprezintă un acronim: H- hemolysishemoliză, EL elevated liver- enzime hepatice
crescute, LP-low platelets- trombocite scăzute,
ales pentru a sublinia gravitatea complicaţiei),
când funcţia ficatului este deteriorată şi apar
tulburări de coagulare, cu risc major de deces.
Este importantă şi modalitatea de măsurare
a tensiunii arteriale; tensiunea arterială trebuie
măsurată la ambele braţe, ideal simultan, dar se
acceptă şi măsurarea la un braţ de două ori;
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factorilor de risc, luarea de măsuri care să limiteze
influenţa acestora asupra evoluţiei sarcinii,
precum şi pentru efectuarea testelor predictive de
evaluare a riscului de preeclampsie. Există o
stratificare a riscului de preeclampsie, cu
diagnostic precoce şi, mai ales, cu posibilitatea de
predicţie a formelor severe de preeclampsie care,
din momentul în care a fost stabilit, sub
monitorizare de către medicul specialist, poate
beneficia de tratament profilactic şi conduită de
urmărire individualizată.
Relaţia pacientă – medic de familie – medic
specialist obstetrician este extrem de importantă.
Implicarea activă a pacientei, cu alegerea unui stil
de viaţă sănătos (este important exerciţiul fizic
dirijat, în prima parte a sarcinii; regimul alimentar
– pentru patologie prezentă este recomandat un
aport caloric de 2.000-2.500 calorii/zi, un aport de
proteine de 1g/kg corp/zi, nu este recomandată
restricţia de sare), cu complianţă la indicaţiile
medicale şi instruire activă asupra semnelor de
agravare a bolii, care îi va permite adresarea
imediată la serviciile de specialitate, este de un
real beneficiu pentru gestionarea corectă a
cazului.
Pacienta gravidă cu hipertensiune arterială
sub diferite forme de gravitate reprezintă un caz
complex, care necesită rezolvare în echipă
medicală multidisciplinară.
Secţia de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou”, Suceava,
asigură rezolvarea unor astfel de cazuri complexe,
atât prin echipa medicală pregătită pentru
asistenţă medicală complexă, cât şi prin dotarea
de care beneficiază. Maternitatea are gradul III de
performanţă, ceea ce permite acordarea de
asistenţă materno-fetală adecvată complexităţii
acestei patologii, unde rolul obstetricianului este
important, dar foarte importantă este şi asistenţa
medicală pentru nou-născut, prematuritatea, cu
riscul crescut de morbiditate şi mortalitate
neonatală, fiind, adeseori, una din consecinţele
impuse de rezolvarea unor astfel de cazuri. De
asemenea, există o colaborare extrem de benefică
şi cu echipele medicale de anestezie – terapie

intensivă, cardiologie, nefrologie, care sunt
antrenate pentru rezolvarea multidirecţională a
unor astfel de cazuri.
Un copil sănătos este cea mai mare dorinţă a
unei familii; părinţii sunt deschişi să facă totul
pentru a da un bun start în viaţă copilului lor;
orice medic îşi doreşte pacienţi sănătoşi; nu
înseamnă că orice sarcină este patologică, dar este
foarte importantă colaborarea din vreme şi
constantă cu medicul de familie şi medicul
specialist pentru identificarea unor probleme care
pot apărea în sarcină. Echipele multidisciplinare
experimentate din spitalul nostru sunt prezente
atunci când este nevoie, oferind un maximum de
mediu de încredere şi siguranţă, iar identificarea
precoce a patologiei asociată sarcinii, cu
informarea corectă a pacientei asupra stării de
sănătate, cu o relaţie funcţională pacientă – medic
de familie – medic specialist, sunt elemente
esenţiale pentru un final optimist al sarcinii.
Dragă viitoare mămică, nu-ţi neglija
sănătatea, copilul tău îţi va mulţumi!
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CE ŞTIM ŞI MAI ALES CE NU ŞTIM DESPRE DIABETUL ZAHARAT
dr. Claudiu COBUZ

Indicii despre diabetul zaharat se găsesc încă
de acum 3000 de ani în celebrele documente găsite
la Teba (Ebers). Aracticus din Capadocia este
primul care izolează cu peste 2000 de ani în urmă
diabetul ca boală. Acesta foloseşte, pentru că
simptomul care impresiona cel mai mult era
poliuria (urinarea frecventă), termenul de diabet,
care înseamnă a trece prin sau sifon, în ideea că apa
ingerată este eliminată rapid. Următorul pas,
după observarea simptomelor, este făcut de Galen
(sec II e.n.), care, în dorinţa de a explica
mecanismele bolii, afirmă că diabetul este o boală
a rinichilor, ideea fiind preluată şi de Avicenna,
după circa 1000 de ani, care mai observă că apare
un reziduu urinar asemănător mierii.
Până în secolul al XVI-lea acestea sunt
informaţiile care se cunoşteau despre diabetul
zaharat. Informaţia începe să circule mai bine
începând cu această perioadă şi Paracelsus (medic
elveţian) este cel care priveşte diabetul ca o
maladie generală, determinată de un factor
sanguin. Ulterior Thomas Willis (1648) şi Claude
Bernard
(sec.
XIX)
circumscriu
treptat
simptomatologia clinică şi biologică a bolii.
Medicul englez Thomas Willis gustă urina unui
pacient cu diabet zaharat şi constată că este dulce,
făcând deosebirea între diabetul zaharat (pe care la numit şi diabetes anglicanus) şi diabetul insipid.
În ceea ce priveşte tentativele pentru tratarea bolii,
John Rollo, medic scoţian, indică un regim fără
vegetale –
acestea fiind responsabile, după
părerea sa, de formarea zahărului în stomac.
Momentul cel mai important în istoria
diabetului este reprezentat de Langerhans care, în
1869, descrie existenţa în pancreas a unor
formaţiuni de celule cu aspect particular faţă de
restul ţesutului pancreatic care au fost denumite
ulterior insulele Langerhans. Mai târziu, s-a
descoperit că acestea au rolul unor glande de tip
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endocrin şi sunt formate din mai multe tipuri de
celule. În 1885 Von Mehring şi Mikovsky descriu
apariţia diabetului după extirparea totală a
pancreasului la animale (pancreatectomie).
Ulterior, Minkovsky, prin ligatura pe canalele
excretoare ale pancreasului demonstrează că, deşi
pancreasul se distruge, diabetul nu apare atâta
vreme cât insulele Langerhans rămân intacte:
deci, la originea diabetului se găseşte distrugerea
insulelor Langerhans care secretă insulină. Cu
demonstraţia experimentală menţionată se
stabilea mecanismul de apariţie a diabetului
zaharat insulinodependent, pentru ca mai târziu
să se constate că în diabetul zaharat tip 2 nu este
vorba de o lipsă de secreţie a insulinei.
Ultima etapă în istoria diabetului zaharat, în
care ne aflăm şi în prezent, este tratamentul atât în
ceea ce priveşte tipul 1, cât şi tipul 2. O contribuţie
deosebită, care face din el descoperitorul insulinei,
o aduce în 1921 savantul român Paulescu, care
reuşeşte să extragă din pancreas o substanţă
numită de el „pancreină”, cu acţiune de scădere a
glicemiei în sângele câinelui fără pancreas
(acţiune hipoglicemiantă). Paulescu, elevul
diabetologului francez Lancereaux, profesor la
facultatea de medicină din Bucureşti, titular al
catedrei de fiziologie, şi-a început lucrările sale
încă din 1916. Din nefericire, lucrările au fost
întrerupte din cauza războiului. El îşi face
cunoscute descoperirile sale la 31 august 1921 în
„Archives Internationales de Physiologie”, Liege,
sub forma articolului intitulat: „Recherches sur le
role du pancreas dans l’assimilation nutritive”. La
10 aprilie 1921, Paulescu a obţinut din partea
Ministerului Industriei şi Comerţului din
România brevetul de invenţie cu nr. 6254 intitulat
„Pancreina şi procedura fabricării sale”. Tot în
1921, chirurgul Banting şi studentul în fiziologie
Best încep să lucreze experimental în scopul
descoperirii
hormonului
cu
acţiune
hipoglicemiantă secretat de pancreasul endocrin.
Rezultatele cercetărilor lor sunt comunicate în
„Physiologicul Journal Club”, la sfârşitul anului
1921 şi publicate în „Journal of Laboratory and
Clinical Medicine” în februarie 1922; cunoscut la
început sub numele de „insletină” (denumirea
iniţială dată de Banting şi Best) denumire
schimbată apoi în insulină de McLeod, acest

hormon este acela care a modificat evoluţia bolii
diabetice. Primul bolnav tratat cu insulină a fost în
spitalul din Toronto – o comă diabetică la un tânăr
– la 11 ianuarie 1922. În 1923, Banting şi McLeod
primesc premiul Nobel pentru descoperirea
insulinei, făcându-se astfel o mare nedreptate lui
Paulescu. Descoperirea insulinei a însemnat o
revoluţie în evoluţia şi tratamentul diabetului
(formă care se echilibrează numai cu insulină).
Astfel o boală considerată mortală, a devenit
compatibilă cu viaţa cvasi-normală în condiţiile
respectării indicaţiilor de regim şi tratament.
Diabetul zaharat are moduri diferite de a se
manifesta. La aproximativ jumătate dintre bolnavi
nu apare nici o tulburare; totuşi valorile glicemice
crescute timp îndelungat duc la apariţia
complicaţiilor. Uneori, tocmai aceste complicaţii îl
duc pe pacient la doctor. La cealaltă jumătate a
pacienţilor apar unul sau mai multe semne clinice:
poliuria – eliminarea unei cantităţi de urină peste
2 litri în 24 de ore; polidipsia – senzaţie intensă de
sete însoţită de obicei de uscăciunea gurii şi a
buzelor; polifagia – pacientul mănâncă mai mult
decât normal; scăderea în greutate – apare mai
ales în cazurile severe de diabet zaharat, în special
la copii şi tineri; se datorează scăderii producerii
de energie în lipsa unei cantităţi suficiente de
insulină; astenie – poate fi atât fizică, cât şi
intelectuală. Diagnosticul diabetului, după
evaluarea semnelor clinice descrise anterior se
confirmă prin determinări de laborator: se
consideră că o persoană are diabet zaharat dacă
are glicemia pe nemâncate mai mare sau egală cu
126 mg%, la cel puţin 2 determinări, sau o
glicemie la orice oră din zi mai mare sau egală cu
200 mg%.
Există persoane care au un risc mai mare de
a face diabet zaharat şi la care se recomandă
determinarea mai frecventă a glicemiei. Din
această categorie fac parte: persoanele obeze şi cu
hipertensiune; cei care au rude de gradul I
(părinţi, copii, fraţi) cu diabet zaharat; femeile care
au născut copiii cu greutate la naştere peste 4 – 4,5
kg; femeile care au avut diabet gestaţional;
persoane cu valori crescute ale grăsimilor
(colesterol, trigliceride) în sânge; cei care au avut
glicemii pe nemâncate mai mari de 110 mg% sau
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cei care au fost diagnosticaţi cu scăderea toleranţei
la glucoză la testări anterioare.
Există mai multe forme de diabet zaharat.
Cele mai frecvente sunt:
- Diabet zaharat tip 1 sau insulinodependent – apare de obicei la persoane sub
vârsta de 30 de ani; sunt prezente toate semnele
clinice; întotdeauna se tratează cu insulină.
- Diabet zaharat tip 2 – de obicei apare la
persoane cu vârsta peste 40 ani; în 80% din cazuri
pacienţii sunt obezi; semnele clinice pot fi absente
sau moderate; se tratează cu antidiabetice orale,
dar, uneori poate fi necesar tratamentul cu
insulină.
Tratamentul
diabetului
zaharat
este
complex, cu necesitatea unor schimbări
semnificative asupra stilului de viaţă. Boala în
sine, complicaţiile ei acute şi cronice, cât şi
tratamentul pot avea impact nu numai asupra
persoanei cu diabet, ci şi asupra familiei acesteia.
Complicaţiile cronice specifice pot fi afectarea
nervoasă (neuropatia diabetică) şi vasculară,
cuprinzând atât vasele mici (microangiopatia –
evidenţiată mai ales prin leziuni la nivelul ochilor
şi rinichilor), cât şi vasele mari (macroangiopatia –
îmbolnăvirea arterelor de la nivelul creierului,
inimii şi picioarelor). Ca standarde pentru un bun
control al diabetului, ADA (American Diabetes
Association) a propus realizarea următorilor
parametri: glicemia a jeun (pe nemâncate) = 70-

100 mg%, glicemia la 2 ore după masă <135 mg%,
menţinerea hemoglobinei glicozilate A1c (care
exprimă media glicemiilor în ultimele 120 de zile)
<7%, menţinerea valorilor tensiunii arteriale
<140/80 mmHg, colesterolul total 150-180 mg%,
trigliceridele 50-150 mg%, renunţarea la fumat şi
menţinerea greutăţii corporale normale; parametri
ce trebuie individualizaţi la fiecare pacient în
parte.
Hiperglicemia poate fi considerată ucigaşul
silenţios. Tratamentul recomandat de medicul
specialist,
previne
sau
întârzie
apariţia
complicaţiilor cronice invalidante, permiţând
menţinerea unui standard înalt al calităţii vieţii,
creşterea speranţei de viaţă şi o inserţie normală în
societate a persoanelor cu diabet. Rolul medicului
specialist este asemănător cu cel al unui antrenor
(care le oferă persoanelor cu diabet abilităţile
necesare pentru a-şi controla ei înşişi boala) şi cu
al unui ghid (care îi ajută să ia decizii informate
despre viaţa cu diabet). Medicaţia, planificarea
meselor, exerciţiul fizic şi automonitorizarea sunt
toate parte din plan. La fel sunt şi controlul
stresului, luarea în considerare a laturii
emoţionale a diabetului, învăţarea modului de a
face schimbări, menţinerea balanţei între cerinţele
bolii şi a altor priorităţi, cum sunt familia şi
cariera. Fără un plan, este mai uşor ca diabetul să
controleze viaţa pacientului, şi nu invers.

24.VI.2015. La lansarea volumului „File din istoria spitalului Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.
În prim plan: medicii Constantin şi Marina Vlase, dr. Ştefan Furnică, dr. Anca Andronic, V. Onu
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AFECTAREA RENALĂ ÎN CURSUL ÎMBĂTRÂNIRII
dr. Mihai C.-M. ARDELEANU

În cursul îmbătrânirii (senescenţei), un organ
de vitală importanţă, rinichiul, îşi are şi el evoluţia
în cursul procesului ireversibil.
Se afirma, până nu demult, că, biologic,
avem vârsta arterelor noastre. Rinichiul este unul
dintre cele mai bogat vascularizate organe. Fluxul
sangvin renal normal este de 4 ml/min/g ţesut,
adică de 8 ori mai mare decât fluxul coronarian
(0,5 ml/min/g) şi de 400 ori mai mare decât al
muşchilor scheletici (0,01 ml/min/g ţesut). Debitul
sangvin renal reprezintă 20% din debitul cardiac
de repaus.
Cum Creatorul, in înţelepciunea sa, nu a
făcut nimic inutil pe Pământ, şi aceasta
vascularizaţie ,,preferenţiată” a rinichiului trebuie
să aibă un scop, iar ceea ce ştim noi actualmente
despre funcţiile excretorii şi endocrino-metabolice
ale rinichiului, este probabil, doar o parte a
întregului adevăr.
Mecanismele principale de generare a urinei
sunt filtrarea glomerulară, reabsorbţia tubulară şi
secreţia tubulară. Filtrarea glomerulară de 120-130
ml/min duce, în 24 ore, la formarea a 180 l de
filtrat glomerular. Imensa majoritate a acestuia
(99%) este reabsorbită la nivelul tubilor renali spre
ţesutul interstiţial. De acolo, filtratul glomerular
va fi drenat cu ajutorul circulaţiei sangvine şi
limfatice. Rezultă, aşadar, că importanţa
vascularizaţiei renale, are misiunea de a genera
filtratul glomerular şi de a returna circulaţiei
generale a organismului, lichidul reabsorbit la
nivel tubular.
Aceste activităţi fiziologice necesită un
important
consum
energetic.
Capilarele
peritubulare, prin care 99% din ultrafiltratul
glomerular – combinând electroliţi şi substanţe
organice –, se întoarce în circulaţia sistemică, sunt
locul unei intense activităţi enzimatice de
transport celular activ. Pompele celulare necesită
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un mare consum energetic. Este interesant că
protecţia acestui sistem energetic (Na+ K+ – ATPaza), îi conferă autonomia de funcţionare chiar în
situaţii de hipoxie tisulară moderată.
Din întregul consum de oxigen al corpului,
4-8% înseamnă consumul de oxigen alocat
rinichiului, organ pereche ce însumează 0,4% din
greutatea unui adult de 70kg. Consumul de
oxigen este dependent de fluxul sangvin renal,
care rezulta dintr-o ecuatie cu doi factori:
- presiunea de perfuzie;
- rezistenţa vasculară renală.
Presiunea de perfuzie la nivel renal urmează
curba descendentă (cu vârsta) generală a debitului
cardiac al organismului (fig. 1).

40%, în principal prin reducerea secreţiei de
renină, consecutivă nefrosclerozei, dar şi prin
scăderea
secreţiei
de
prostaglandine
şi
hipoestrogenismului.
Sistemul neuroadrenergic îşi scade şi el
activitatea, la vârstnici fiind quasi-constant un
deficit dopaminergic.
Scăderea activităţilor hormonale (renina,
angiotensina şi prostaglandine) şi nervoase
autonome (sistemul nervos simpatic), cresc
vulnerabilitatea
rinichiului
vârstnicului
la
variaţiile homeostaziei. În general, organismul are
„prevăzute” numeroase sisteme de autoreglare şi
o importantă „rezervă” funcţională, pentru a face
faţă variaţiilor unui mediu nu întotdeauna
„prietenos”. La vârstnic, limitele acestor variaţii
sunt mult restrânse, nefiind admise „derapaje” de
la valorile de ingestie, eliminare etc.
Mecanismul molecular de lipsă de
reactivitate a rinichiului vârstnicului la variaţiile
de aport lichidian din mediu, constă în creşterea
concentraţiei inhibitorului endogen al NOS (nitric
oxid sintaza). Oxidul nitric este unul din cei mai
puternici vasodilatatori locali, cu acţiune specifică
asupra endoteliului vascular. Enzima care îi
mediază acţiunea, o sintetază, poate fi inhibată
selectiv de un derivat de arginină (aşa-numita
arginină asimetrică dimetilată= ADMA).
Această arginină asimetrică provine din
proteine care, în cursul metabolizării au fost
metilate, apoi hidroxilate. Un aport exagerat de
proteine la un vârstnic, duce, pe lângă creşteri
pasagere ale acidului uric şi ureei, şi la generarea
argininei asimetrice, cu rol în stoparea producţiei
de oxid nitric, ca vasodilatator local.
De asemenea, inhibarea producţiei locale de
oxid
nitric
apare
în
cazurile
de
hipercolesterolemie
şi
creşterea
rezistenţei
insulinice, atât de frecvente la vârstnici.
Inhibarea producţiei locale de oxid nitric
contribuie
la
disfuncţia
endotelială
şi
arterioscleroză. Aceasta duce în final la creşterea
rezistenţei reno-vasculare, confirmând rezultatele
lui Gobbato din 1955, care raporta că faţă de
valoarea de 6260 dyne sec"2cm"5 (în decada a 4-a),
în decada a 7-a, creşte la 14.370 dyne sec'2 cm"5,
(fig. 2).

Fig. 1. Graficul circulaţiei sangvine renale
în raport cu vârsta
Dacă la 25 de ani fluxul plasmatic renal
depăşeşte 600 ml/min, la peste 80 de ani acest flux
nu atinge nici 50% din valoarea iniţială (sub
300ml/min).
Cauza rezidă atât în scăderea debitului
cardiac, cât, mai ales, în modificările circulaţiei
intrarenale.
Din punct de vedere hemodinamic au loc
câteva procese:
- scăderea ratei filtrării glomerulare;
- scăderea fluxului plasmatic renal;
- creşterea fracţiei filtrate (raportul filtrat
glomerular/flux plasmatic renal);
- creşterea rezistenţei vasculare renale.
În momentul în care se asociază o
comorbiditate cardio-vasculară (hipertensiune
arterială, aritmie, insuficienţă cardiacă), situaţiile
descrise se agravează.
Vasoconstricţia
renală
activă
este
determinată, în primul rând, de creşterea
rezistenţei în arteriola aferentă. Sistemul reninaangiotensina-aldosteron,
fiind
reglator
al
circulaţiei renale, şi diminuează activitatea cu 3025
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nefroangioscleroza, generatoare de tulburări
hemodinamice tot mai manifeste. Arterele capătă
şi caracter hialin.
Hipotrofia
corticală
are
ca
suport
microscopic glomeruloscleroza. Tubii renali suferă
şi ei un proces de atrofie.
Din punct de vedere electronomicroscopic,
celulele renale senescente îşi cresc conţinutul
lizozomal, acesta fiind preambulul apoptozei
(fiziologică în stadiile incipiente). Totodată creşte
concentraţia de lipofuscină, produs de degradare a
componenţei lipidice a membranei mitocondriale;
pe lângă acumulările din miocard, muşchi, ficat,
acumulările renale de lipofuscină pun pecetea de
„pigment al bătrâneţii” pe un ţesut renal.
Degradarea
rinichilor
în
procesul
îmbătrânirii este grăbită dacă se suprapun o serie
de factori de risc preexistenţi sau concomitenţi:
- factori renali: dieta hiperproteică
boli anterioare ale rinichilor şi
căilor urinare
expunere la substanţe / medicamente nefrotoxice
- factori cardio-vasculari: hipertensiunea arterială
hiperlipoproteinemia
fumatul
diabetul zaharat
Trebuie de menţionat că, oricum, în decursul
procesului de îmbătrânire, au loc şi modificări ale
compoziţiei şi compartimentelor organismului.
Astfel, concentraţia de apă din corp scade de la
60% la 53%, ţesutul adipos creşte de la 15% la 30%,
iar masa musculară scade de la 19% la 12%.
Consecinţele sunt faptul ca medicamentele
liposolubile vor avea volum de distribuţie crescut,
astfel că nivelurile terapeutice se ating mai greu,
iar cele hidrosolubile vor avea volum de
distribuţie redus, deci vor putea atinge mai rapid
nivelul toxic.
Particularităţile clinice ale bolilor renale
sunt consecinţa firească a modificărilor morfo ~ şi
fiziopatologice descrise.
Glomerulonefritele vor fi favorizate de
existenţa infecţiilor streptococice cutanate. Ca
tablou dominant se notează retenţia hidrosalină şi
existenţa hipertensiunii arteriale. De notat că
vasculitele (de tip granulamatoza Wegener) şi
poliartrita reumatoidă au frecvenţe crescute.

Fig. 2. Graficul creşterii rezistenţei vasculare
intra-renale în raport cu vârsta

Din acest punct de vedere trebuie înţeleasă
aserţiunea actuală despre boala renală cronică ce
devine un important factor de risc cardiovascular
şi despre binomul boala renală cronică – boala
cardiovasculară.
Astfel, pe lângă factorii tradiţionali de risc
cardio-vascular (vârstă, sex, hipertensiune
arterială,
hiperlipoproteinemie,
fumat),
modificabili sau nu, apar factorii de risc nontradiţionali, dintre care o covârşitoare însemnătate
începe să fie acordată bolii renale cronice.
Alte modificări funcţionale ale rinichiului în
decursul înaintării în vârstă sunt legate de
scăderea capacităţii de concentrate a medularei
renale, celebrul mecanism de concentrare prin
contracurent. Scăderea hipertonicităţii medularei
renale şi scăderea răspunsului renal la
vasopresina duc la pierderea excesivă de apă, la o
scădere a conservării sodiului şi, în final la o
deshidratare treptată şi ireversibilă. Aceste
aspecte se accentuează şi prin scăderea secreţiei
peptidului natriuretic atrial.
Altă consecinţă enzimatică a modificărilor
circulatorii intrarenale este reducerea capacitaţii
de hidroxilare a vitaminei D. Non-hidroxilarea
impiedică activităţile în ciclurile metabolice ale
vitaminei D şi stă la originea problemelor osoase
ce apar la vârstnicul renal cronic. Scăderea
producţiei de eritropoietina renală determină
tabloul de astenie a vârstnicului, datorat în mare
parte anemiei renale.
În final apar şi modificările celulare, ca o
consecinţă
a
modificărilor
funcţionalhemodinamice descrise.
Are loc o hipotrofie renală generală, mai
accentuată pe seama corticalei, o fibrozare a
interstiţiului, iar vasele de sânge îşi accelerează
procesul de arterioscleroză. Se accentuează astfel
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Nefropatiile interstiţiale vor fi mai bine
exprimate dacă se asociază şi ingestie de
medicamente nefrotoxice, unele cu efect
cumulativ pe viaţă, cum este fenacetina.
Infecţiile urinare sunt frecvente şi favorizate de:
- deficitul estrogenic, cu prolaps asociat şi
incontinenţa urinară;
- hipertrofie prostatică;
- tulburări ale controlului neurogen al micţiunii;
- prezenţa unor chisturi renale simple, cu
posibilităţi de retenţie, perforate, hemoragie.
În general, tot contextul hormonal al
senectuţii predispune la scăderea activităţii
mecanice a cililor din epiteliul vezical urinar
(mecanism fizic) şi la scăderea mecanismelor
biochimice, de la nivelul mucoasei aparatului
urinar, de apărare antimicrobiană.
Vascularizaţia renală suferă consecinţele
arteriosclerozei, instalându-se:
- stenoza de arteră renală, manifestată prin
instalarea hipertensiunii arteriale după 50 de
ani sau rezistenţa la tratament a unei
hipertensiuni preexistente;
- nefropatia ischemică: practic orice rinichi
după 60 de ani, în prezenţa anumitor
comorbidităţi, trebuie privit ca un rinichi
ischemic. Aceste comorbidităţi sunt:
— stigmate de arterioscleroză în alte teritorii
(membre inferioare, coronare, carotide);
— apariţia, în lipsa altei cauze, a unei
insuficiente
renale
acute,
rapid
progresive sau cronice.
Trebuie precizate încă o serie fapte ce explică
tabloul bolilor renale la vârstnici: aceştia îşi reduc
în mod deliberat aportul de lichide, fie pentru a
face faţă micţiunii imperioase, fie incontinenţei
urinare. De asemenea, vârstnicii se deshidratează
mult mai uşor în caz de infecţii urinare sau
pulmonare, în caz de febră cu alte etiologii decât
cea infecţioasă, sau în cazul expunerii la căldură
excesivă. De asemenea, tratamentele susţinute cu
diuretice duc la hiponatremii, antrenează
modificări ale echilibrului potasic, precipită
apariţia hiperuricemiei sau chiar a gutei, pot
destabiliza un diabet zaharat.
Pe de altă parte, ca o consecinţă a afectării
aferentelor senzoriale, senzaţia de sete apare cu

întârziere. De asemenea, scade sensibilitatea osmo
~ şi baroreceptorilor din zonele puternic
reflexogene, întârziind conştientizarea stării de
deshidratare (celulară sau extracelulară).
Tot ca un factor patologic specific vârstei
înaintate trebuie citată, frecvenţa crescută, pe
lângă celelalte maladii menţionate, a amiloidozei
şi disglobulinemiilor monoclonale, primare sau
secundare unor afecţiuni trenante.
Din punct de vedere terapeutic se impun
câteva măsuri generale şi altele specifice:
- se vor evita abuzurile alimentare, mai ales
privitor la proteine şi sare;
- se vor trata tulburările hidroelectrolitice şi
acido-bazice, chiar minore în aparenţă;
- se va trata patologia cailor urinare şi cea
genitala a bărbatului vârstnic;
- se vor trata corect şi susţinut afecţiunile
care pot deteriora funcţia renală:
hipertensiunea arterială, diabetul zaharat,
guta, pielonefrita cronică.
Vârstnicul trebuie privit şi tratat ca o
persoană extrem de fragilă din punct de vedere al
homeostaziei şi la care orice intervenţie
terapeutică trebuie bine cântărită.
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NOUTĂŢI ÎN CARCINOGENEZA COLORECTALĂ (I)
dr. Valeriu GAVRILOVICI

Cancerul colorectal (CCR) este o malignitate
frecventă a civilizaţiei occidentale, fiind, în ciuda
progreselor din chirurgie, chimioterapie şi
depistare (screening), a doua cauză de moarte prin
cancer. În Franţa apar aproximativ 35.000 de noi
cazuri/an, iar în Statele Unite aproximativ 150.000.
Riscul de apariţie a CCR la populaţia
generală este de 2.5 – 5%, dar creşte de 2-3 ori la
persoanele care au rude de gradul I cu cancer
colonic sau polip adenomatoşi. Se consideră totuşi
ca 75% din CCR sunt sporadice.
Pacienţii peste 70 ani din SUA au la
momentul diagnosticării stadii mai puţin avansate
decât cei sub 70 ani; în plus, pacienţii mai tineri au
forme mai agresive ale bolii, indiferent de stadiul
în care sunt încadraţi la diagnosticare.
Datele
epidemiologice
şi
studiile
preoperatorii au arătat că există un risc mai ridicat
de apariţie a CCR în societăţile dezvoltate precum
şi legătura dintre CCR şi obiceiuri de viaţă şi
dietă. Pe lângă aceşti mutageni (ambientali şi din
dietă) există dovezi puternice şi privind legătura
dintre inflamaţie şi carcinogeneză. Astfel, celulele
cu rol în imunitate, citokinele şi alţi mediatori
imuni precum şi perturbarea mutualismului
gazdă/ microbiom joacă un rol important în
aproape toate etapele tumorigenezei colonice
(iniţiere, creştere, progresie şi metastazare).
Progresele din domeniile biologiei moleculare şi
geneticii ca şi identificarea şi înţelegerea factorilor
de risc, au condus la adaptarea tratamentului
(„croirea” lui) fiecărui pacient în parte, în acord cu
statusul receptorilor, fenotipul genetic al tumorii
şi datele de biologie moleculară.
Mucoasa colonică este organul cu cea mai
mare rată de proliferare la mamifere (între 3 şi 10
miliarde de colonocite/zi). Replicarea rapidă a
celulelor necesită resurse importante de nutrienţi
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Consumul de carne (atât carne roşie cât şi
carne procesată – mezeluri) creşte riscul de CCR
cu circa 10% pentru fiecare 30 g de carne
consumată/zi, o meta-analiză identificând chiar o
creştere de 37%, la un consum mai mare de
100g/zi.
Proteinele nedigerate suferă degradare
bacteriană şi fermentare cu producţie de compuşi
N-nitrozo (CNO), cu mutaţii consecutive ale
oncogenelor – cheie şi a genelor supresoare
tumorale.
Prepararea termică a cărnii duce la formarea
de carcinogene (precum CNO, amine heterociclice,
hidrocarburi aromatice policiclice care dau
inflamaţie şi injurii mucozale.
Un factor protectiv, asociativ cu risc scăzut de
CCR este reprezentat de ingestia crescută de fibre,
mai ales fibrele din cereale integrale. Ele conţin
glucide (carbohidraţi) care nu sunt digerate în
porţiunile superioare ale tractului gastrointestinal
superior, ajungerea lor în colon ducând la o
fermentaţie totală sau parţială, cu producţie de
AGLS şi gaze.
AGLS reduc pH-ul intraluminal şi scad
conversia acizilor biliari primari în acizi biliari
secundari (acid deoxicolic şi litocolic, care sunt la
rândul lor incriminaţi ca fiind legaţi de un risc
crescut pentru apariţia CCR). Este de reţinut şi
faptul ca fibrele din dietă cresc volumul fecal prin
stimularea creşterii florei colonice normale şi
reduc timpul de contact şi concentraţia
carcinogenelor de la nivelul peretelui colic.
Producţia de gaze este un efect nedorit al fibrelor,
cu apariţia (posibilă) de dureri abdominale,
balonări şi flatulenţă.
Cât priveşte dieta bogată în grăsimi, aceasta
duce la creşterea volumului de acizi biliari în colon,
cu impact asupra microbiomului în sensul creşterii
şi multiplicării microorganismelor pro-inflamatorii.

pentru sinteza tisulară şi este strâns dependentă
de schimbările dietei.
Pe de altă parte, resturile alimentare
(nedigerate până la acest nivel), secreţiile
intestinale, sucurile digestive şi celulele intestinale
exfoliate sunt metabolizate de bacteriile colonice
(denumit microbiom/ microbiota) care cântăresc
între 0,5 şi 1 kg, cele mai multe tulpini fiind
anaerobe şi depăşind de aproximativ 10 ori
numărul de celule din întregul organism.
S-a constatat că dieta şi factorii de mediu
influenţează atât funcţionarea cât şi compoziţia
microbiomului. Astfel, odată cu înaintarea în
vârstă scade biodiversitatea şi creste numărul de
bacterii facultativ anaerobe, în paralel cu scăderea
numărului de specii cu proprietăţi antiinflamatorii. În plus, apar şi modificări în ce
priveşte numărul, diversitatea şi stabilitatea
bacteriilor comensale (disbioză), în special în
grupul Clostridiilor, cu alterarea proceselor
fiziologice normale.
Un element-cheie pare să fie reprezentat de
acizii graşi cu lanţ scurt (AGLS), care rezultă din
fermentarea fibrelor din alimentaţie. În condiţii
optime AGLS sunt principala sursă de energie
(peste 90%) preferată de colonocite.
Fermentarea predomină în colonul drept,
unde şi nivelurile de AGLS sunt cele mai mari. În
porţiunile distale ale colonului aceste niveluri
scad iar pH creşte, ceea ce ar putea fi un motiv
pentru riscul mai mare de dezvoltare a CCR în
colonul distal.
CCR şi dieta
Este dovedit şi acceptat că transformarea
malignă a colonocitelor este o reacţie la expunerea
constantă sau prelungită a colonului la
carcinogeni.
Dieta bogată în carne, grăsimi şi hipercalorică reprezintă o provocare pentru colonocite.
Adaptarea rapidă a acestor celule la schimbările
de dietă poate produce acumulări genetice şi
epigenetice, care conduc astfel la instabilitatea
genomului, o etapă premergătoare în formarea
cancerului. Iar dacă există şi predispoziţii
ereditare (mutaţii ale genelor care controlează
ciclul celular şi replicarea), se poate trece şi în
etapa de tumorigeneză.

CRC şi fumatul
Fumatul creşte riscul de cancer de plămâni,
rinichi, vezică urinară, col uterin, tract urinar
inferior, pancreas şi colorectal. Adenoamele
colorectale apar de două ori mai frecvent la cei
care fumează. Per total, se apreciază că fumatul
este responsabil de 12% din cazurile de CCR.
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Cei care fumează 1 pachet de ţigarete/zi au
un risc relativ de apariţie a CCR de 25% după 10
ani; riscul poate ajunge la 40% după 30 ani de
fumat.
Responsabile sunt considerate componentele
chimice carcinogenice din fumul de ţigară –
acetaldehida, benzipirenele, aminele aromatice şi
N-nitrozaminele, care modifică moleculele de
ADN şi disturbă funcţionarea normală a genelor
şi replicarea.

Patogeneza este explicată prin producţia de
acetaldehidă (metabolit primar al alcoolului), cu
degradare consecutivă a ADN şi interferenţa cu
proliferarea celulară. În plus, alcoolul şi
acetaldehida pot acţiona şi drept „cărăuşi” ai altor
carcinogene.
Concluzii
Datele din literatură converg în a incrimina
carnea, alcoolul şi fumatul drept factori de risc
pentru CCR şi a desemna fibrele drept factor
protector.
O dietă bogată în proteine din carne roşie şi
mezeluri cu conţinut energetic total ridicat şi sărac
în fibre este considerată drept o dietă care duce la
creşterea pH-ului intraluminal, la niveluri mari de
amoniac şi niveluri mici de AGLS, toate
contribuind la crearea unui mediu care facilitează
dezvoltarea celulelor neoplazice.

CRC şi alcoolul
Aproximativ 6% din decesele din civilizaţia
occidentală sunt atribuite consumului de alcool,
care e considerat responsabil pentru aproximativ
10% din cancerele bărbaţilor şi 3% din cele care
apar la femei.
Studiile epidemiologice au identificat
creşterea riscului de CCR cu 10% la un consum de
10g/zi şi de 18% la un consum de 100g/săptămână.

Aspect endoscopic al unei tumori
rectosigmoidiene stenozante

Tumoră de colon stg. vegetant-infiltrativă,
nestenozantă

Polip colonic pediculat malignizat

Tumoră vegetantă de colon stâng
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START ÎN TRATAMENTUL MODERN AL HEPATITEI C ÎN ROMÂNIA
dr. Dorin ACHIŢEI

Infecţia cu virusul hepatitei C (VHC) este
una din principalele cauze de afectare cronică a
ficatului. Afecţiunea evoluează lent de la o
hepatită cronică asimptomatică la ciroză hepatică
şi uneori carcinom hepatocelular. Complicaţiile
cirozei prezintă un grad ridicat de mortalitate, iar
costurile spitalizării şi îngrijirii acestor pacienţi
sunt foarte mari. Transplantul hepatic, singura
resursă terapeutică în fazele terminale, este totuşi
puţin disponibilă în România.
Se estimează că numărul celor infectaţi cronic
pe glob este de aproximativ 160 de milioane, însă
cei mai mulţi nu au fost diagnosticaţi. România este
una din ţările cu o prevalenţă mare a infecţiei VHC.
Acesta este estimată la 3,2%, adică 600.000 oameni
sunt infectaţi.
Tratamentul hepatitei C a evoluat foarte
mult de la descoperirea virusului în 1989. Până
recent singurul tratament disponibil avea la bază
interferonul alfa sub formă asociat cu ribavirină.
Această terapie a fost şi este disponibilă în
România, mulţi dintre cei care au fost
diagnosticaţi urmând cura. Ratele de răspuns viral
susţinut nu sunt totuşi decât de 40-50%, dat fiind
faptul că în ţara noastră predomină aproape
exclusiv genotipul 1, mult mai rezistent la
antivirale. Mulţi pacienţi nu au putut însă urma
tratamentul datorită contraindicaţiilor, dar mai
ales a tolerabilităţii sale, multiplele efecte adverse
necesitând întreruperea prematură a sa.
În 2011 au fost aprobate două noi molecule –
telaprevir şi boceprevir, care reprezintă prima
generaţie de antivirale directe care acţionează ca
inhibitori de protează. Acestea au fost studiate ca
asociate tratamentului cu Peginterferon şi
ribavirină. Studiile au arătat o creştere a ratei de
răspuns viral susţinut la pacienţii naivi (care nu au
urmat tratament anterior) la 65-75%, însă numărul
şi mai mare de efecte adverse plus costurile

Dr. Dorin ACHIŢEI8
Născut: 17.VII.1980, Suceava.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 2005.
2010: medic specialist gastroenterologie;
2014: doctor în ştiinţe medicale.

8

E-mail: dorin.achitei@gmail.com
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sistemic, sindrom Sjogren, dermatomiozită,
polimiozită, vasculite simptomatice) şi cei cu
diabet zaharat tip 1 dezechilibrat. Pacienţii cu
boală hepatică decompensată (icter, ascită,
encefalopatie) nu se tratează.
O prevedere importantă este aceea că
medicii prescriptori sunt numai medici specialişti
în gastroenterologie sau boli infecţioase din
următoarele centre: Bucureşti, Cluj-Napoca,
Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Târgu-Mureş,
Timişoara, Oradea. De asemenea, evaluarea
preterapeutică se va face în aceleaşi centre. Acest
lucru va îngreuna cu siguranţă accesul la noua
terapie pentru pacienţii ce locuiesc la distanţe
mari de centrele universitare. Zona Moldovei pare
cea mai prejudiciată din acest punct de vedere,
Iaşii (prin clinicile de boli infecţioase şi
gastroenterologie) fiind singurul centru acreditat.
Determinarea fibrozei se poate realiza în 3
moduri: fibroscan (elastografie hepatică) – dar
numai pentru cei cu IMC <24,9 kg/m2, fibromax
(scor serologic ce include multipli parametri) sau
puncţie biopsie hepatică.
Medicamentele
pentru
pacienţii
care
îndeplinesc criteriile de includere în tratament vor fi
prescrise în baza aprobării emise de către comisia
de experţi pentru afecţiuni hepatice de la Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate. Se doreşte
crearea unei baze de date şi transmiterea electronică
a dosarelor pentru a se evita listele de aşteptare.
Licitaţia pentru tratamentul interferon-free
al hepatitei C a fost câştigată în România de firma
Abbvie, care comercializează produsele Viekirax şi
Exviera. Schema terapeutică propusă reprezintă o
combinaţie de 4 antivirale la care se poate asocia şi
consacrata moleculă de ribavirină. Viekirax constă
din combinaţia în doză fixă de paritaprevir 150
mg (inhibitorul de protează NS3/4A ) şi ritonavir
100 mg, în asociere cu ombitasvir 25 mg (inhibitor
NS5A), administrată o dată pe zi. Medicamentul
Exviera constă din dasabuvir 250 mg (inhibitor
non-nucleozidical polimerazei NS5B), administrat
de două ori pe zi, cu sau fără ribavirină. Noua
terapie antivirală este administrată pe o durată de
12 săptămâni cu sau fără ribavirină (în funcţie de
prezenţa sau absenţa cirozei). Pacienţii cu ciroză
infectaţi cu sub-genotipul 1 a vor urma
tratamentul timp de 24 de săptămâni. Cele mai

considerabile au limitat folosirea acestei asocieri.
Ea nu a fost niciodată aprobată în România.
În 2014 au fost aprobate în Uniunea
Europeană 3 noi molecule antivirale directe:
sofosbuvir, simeprevir şi daclatasvir. Acestea au
fost iniţial folosite în studii ca şi asociate vechii
terapii cu peginterferon şi ribavirină, însă ulterior
rezultatele foarte bune obţinute prin combinarea
lor, cu sau fără ribavirină, a făcut ca interferonul
să nu mai fie luat în considerare în noile terapii.
Tolerabilitatea acestor molecule este mult
superioară în raport cu vechile tratamente, iar
ratele de răspuns depăşesc 90%.
În România, datorită numărului foarte mare
de bolnavi în faze avansate ce necesită spitalizări
prelungite şi tratamente costisitoare, autorităţile
sanitare au luat în calcul de la început
posibilitatea achiziţionării acestor noi terapii.
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 357 din
08.06.2015 stabileşte criteriile de includere şi de
evaluare a rezultatelor pentru tratamentul
hepatitei C cu medicamente antivirale directe. Dat
fiind costurile foarte mari ale noilor molecule
antivirale, statul nu poate acoperi tratarea de la
început a tuturor pacienţilor cu infecţie VHC, ci se
propune tratamentul etapizat, prima etapă fiind
destinată tratării celor cu boală mai avansată,
adică stadiul 4 al fibrozei, care este sinonim cu
ciroza compensată.
Noţiunea de prioritizare, deşi îngrădeşte
accesul egal al pacienţilor la noua terapie, este
stipulată şi de cele mai noi ghiduri terapeutice
internaţionale.
S-a estimat, la nivelul comisiei de experţi a
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS),
că un număr de aproximativ 5.000 de persoane
dintre cei cu infecţie VHC se vor încadra în aceste
criterii. Totuşi, rezoluţia completă a bolii hepatice
este de aşteptat numai la pacienţii fără ciroză.
Bolnavii cirotici vor menţine şi după eradicarea
virală riscul de a dezvolta complicaţii
ameninţătoare de viaţă, chiar dacă acesta este mai
scăzut şi chiar dacă se poate produce o regresie a
fibrozei hepatice. Se mai includ în noua terapie
bolnavii cu fibroză F3 şi contraindicaţii la
interferon:
depresie
severă
necontrolabilă
medicamentos, psihoză sau epilepsie, boli autoimune (poliartrită reumatoidă, lupus eritematos
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recent publicate studii care au inclus aceste
molecule arată o rată de răspuns viral susţinut la
12 săptămâni de 98%.
Compania Abbvie s-a angajat să suporte
costurile
investigaţiilor
preterapeutice:
încărcătură
virală,
testarea
fibromax
şi
genotiparea. Aceste analize se vor efectua gratuit
în baza unor vouchere completate de către medicii
prescriptori. Numai anumite laboratoare au fost
acreditate să efectueze aceste analize – lista
acestora
regăsindu-se
pe
site-ul
CNAS.
Menţionăm că s-a stabilit prin contract că va fi
decontat de către stat doar tratamentul pacienţilor
care au răspuns susţinut şi au eradicat virusul.

România se regăseşte astfel printre primele
ţări din Europa în care s-a demarat această terapie
a infecţiei VHC cu antivirale directe, care se
doreşte revoluţionară. Deşi costurile sale sunt
foarte ridicate, este de presupus că această
investiţie va fi recuperată prin reducerea
semnificativă a costurilor îngrijirii pacienţilor cu
ciroză hepatică decompensată. Restrângerea
grupului de beneficiari (cel puţin într-o primă
fază) doar la cei cu ciroză compensată precum şi
acordarea dreptului de evaluare şi prescripţie
doar medicilor din centrele universitare reprezintă
o particularitate a ţării noastre şi va îngrădi mult
accesul bolnavilor la noile terapii antivirale.

26.III.2015. La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, a fost lansat
„Programul de cooperare pentru bune practici medicale, Suceava 2015″, program în care spitalul
sucevean îi are parteneri pe reprezentanţii Acibadem Hospitals Group din Turcia, Acibadem University
Turcia şi WorldMed International Services România. Programul a vizat schimburi de experienţă între
medicii turci şi cei suceveni, cei dintâi urmând să participe inclusiv la operaţii chirurgicale.
În imagine, de la stânga: ec. Constantin Boliacu – director financiar-contabil,
ec. Vasile Rîmbu – managerul Spitalului Judeţean Suceava,
Cătălin-Ioan Nechifor – preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, dr. Doina Elena Ganea Motan,
dr. Tiberius Brădăţan – director medical, prof. univ. dr. Valentin Popa – rector USV
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CANCERUL MAMAR METASTATIC CU RH+
dr. Doina Elena MOTAN GANEA

REZUMAT
Pacientă în vârstă de 73 de ani, cu tumoră
retromamelonară dreapta, fără adenopatii axilare
clinic decelabile, cu patologie asociată controlată
(insuficienţă cardiacă clasa II NYHA, FA Paroxistică,
HTA esenţială, gonartroză bilaterală, coxartroză
bilaterală),
este
investigată
pentru
bilanţ
preterapeutic: mamografie, radiografie toracică,
ecografie abdominală, FEVS).
Examenul HP extemporaneu diagnostighează
CARCINOM DUCTAL INVAZIV, a fost urmat de
mastectomie radicală dreapta cu limfadenectomie
axilară.
Examenul HP al piesei operatorii mai
evidenţiază un focar de CARCINOM DUCTAL
INVAZIV de grad scăzut precum şi doi din 13
limfoganglioni cu metastază de CARCINOM
DUCTAL INVAZIV, unul peste doi centimetri: pT2
pN1A pMX
Examen IHC: RE20%, RP30%, HER2NEU 1+,
Ki 67>20%.
Tratamentul adjuvant: 3x FEC 100 + 3 x
Docetaxel, cu toleranţă bună.
Bilanţul după CTX adjuvantă: FSR, dureri
osoase, KA15-3 în limite normale.
Scintigrafia osoasă suspectează diseminări
osoase
secundare.
Consultul
endocrinologic
evidenţiază osteoporoză cu fractura L4 şi L3. Se
iniţiază tratamentul Fenoximetilpenicilina 2 grame
pe zi şi Alfa D3 0,5 mcg/zi şi hornomoterapie
adjuvantă cu tamoxifen 20 mg pe zi.
La un an de zile – FSR, iar pe 25 Februarie
2014, la bilanţul lezional se obiectivează prin
examenul radiologic torace-ansamblul metastaze
pulmonare şi la scintigrafia osoasă multiple
diseminări metastatice osoase.
Se iniţiază tratamentul cu FASLODEX
(FULVESTRANT), doza de 500 mg. Se susţine după
Cardose et al. Annals of Oncology 23 (Supplement
7): pag. 11-19, 2012. Hormonoterapia, opţiune de

dr. Doina Elena MOTAN GANEA9
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1978-1981: medic secundar oncologie medicală;
1981: medic specialist oncologie medicală Spital
Suceava;
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preferat în subtipul LUMINAL, precum şi
MANAGEMENTUL
CANCERULUI
MAMAR
AVANSAT HORMONORESPONSIV.
Se analizează indicaţia terapeutică pentru
FASLODEX (FULVESTRANT), rolul în creşterea
semnificativă a timpului până la progresia bolii,
creşterea duratei beneficiului clinic, supravieţuirea
generală, tolerabilitatea (profil de siguranţă şi
tolerabilitate favorabil).
Datorită eficienţei dovedite şi profilului de
tolerabilitate, FASLODEX (FULVESTRANT)
în
doza de 500 mg este o opţiune de tratament
endocrin care trebuie luată în calcul, pentru tratatrea
cancerului mamar metastazat/recurent la pacientele
aflate în postmenopauză cu RH + şi tratament
prealabil cu Tamoxifen.

timpul sau după terapia antiestrogenică
adjuvantă, sau în caz de evoluţie sub tratament
estrogenic este indicat tratamentul cu FASLODEX
(FULVESTRANT) 500 mg o dată pe lună cu o
doză suplimentară de 500 mg administrată la 2
săptămâni după doza iniţială.
PREZENTARE CAZ
Pacientă în vârsta de 73 ani, din mediul urban,
căsătorită, fără copii, se prezintă în Ambulatoriul de
Oncologie pentru o formaţiune tumorală
retromamelonară dreapta – 16 aprilie 2012.
La examenul fizic locoregional, fără retracţie
mamelonară sau tegumentară la inspecţie iar la
palpare se evidenţiază formaţiune tumorală
retromamelonară de dimensiune 3/3 cm, de
consistenţă crescută, imprecis delimitată, uşor
dureroasă, aderentă la planurile adiacente. Axilar
drept fără adenopatie clinic palpabilă.
Status de performanţă ECOG = 0.

Cuvinte cheie: cancer mamar, subtipul luminal,
receptori hormonali, ER, Docetaxel, Faslodex
(Fulvestrant), beneficiu clinic.

INTRODUCERE
Patologie asociată:
o Insuficienţă cardiacă cronică clasa II
NYHA
o Fibrilaţie atrială paroxistică
o Hipertensiune arterială esenţială
o Gonartroză bilaterală
o Coxartroză bilaterală
o Absenţa chirurgicală a colecistului

Conform recomandărilor
ESMO
2012,
hormonoterapia este opţiunea de preferat în subtipul
luminal, adaptat după Cardoso et al. Annals of
Oncology 23 (Supplement 7): vii11–19, 2012.
În cazul carcinomului mamar avansat
locoregional sau metastazat, cu receptori
estrogenici pozitivi la femeile aflate în
postmenopauză, în caz de recidivă survenită în
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Se efectuează pentru evaluare de baseline:
o Mamografie
o Radiografie torace
o Ecografie abdominală
o FE pentru ventricolul stâng în limite
normale
Se decide, cu acordul pacientei care a
semnat voluntar formularul de consimţământ
informat intervenţia chirurgicală care în primă
etapă să confere certitudinea HP de malignitate a
tumorii.

Examenul histopatologic extemporaneu
evidenţiază:
o Macroscopic
o Nodul de 1/1 cm relative bine
delimitat, aspect solid.
o Microscopic
o Carcinom ductal invaziv, posibil
dezvoltat pe un fibroadenom.
Marginile de excizie cu artefacte de
electrocoagulare prezintă infiltraţie
tumorală. Scor Ellis-Elston 4 (G1)

Odată
confirmată
malignitatea,
se
efectuează în timpul doi mastectomie radicală cu
limfadenectomie axilară:
o Macroscopic: piesa de mastectomie cu
limfadenectomie
axilară.
Retromamelonar se constată o arie
indurată, cu limite imprecise, de
aproximativ 1,5 cm, alb gălbuie, cu zone
brun-hemoragice (în patul de excizie
tumoral). Se mai constată la nivel
cutanat
formaţiune
proeminentă,
suprafaţă netedă, culoare brună.
o Microscopie: Nodul descris macroscopic
este reprezentat de o arie de remaniere
cicatriceală ce asociază o reacţie
desmoplazică, arii întinse de liponecroză

şi microcalcificări. Se mai constată un
focar de carcinom intraductal cribriform
de grad scăzut, precum şi aspecte de
mastopatie fibrochistică cu arii întinse de
metaplazie
apocrină
şi
papilom
intraductal dezvoltat la nivelul ductelor
galactofore retromamelonare.
2 din 13 limfonoduli prezintă metastază
totală de carcinom ductal, unul are peste
2 cm, celălalt prezintă depăşirea
capsulei, cu invazie în ţesutul adipos.
pT2pN1a.

o

Examenul IHC a obiectivat: RE: 20%, RPg:
30%, Her2neu 1+, Ki67>20%
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Ulterior
colecitostatică
DOCETAXEL.

s-a
iniţiat
adjuvantă: 4

chimioterapia
X EC + 4

Protuzie discală L4-L5 cu diametrul
de 11 mm
o Procese artrozice difuze
o IRM antepicior stâng:
o La nivelul metatarsianului II se
constată modificări de semnal
difuze
hiposemnal
T1
şi
hipersemnal PD la nivelul măduvei
osoase (edem) şi o fractură cu
minimă
deplasare,
veche,
consolidată cu un calus exuberant,
în 1/3 medie a diafizei, ce captează
moderat şi neomogen contrastul
o La nivelul metatarsianului III se
constată
modificări
difuze
hiposemnal T1 şi hipersemnal PD
(edem) şi o fractură fără deplasare,
recentă înconjurată de o colecţie
lichidiană fusiformă
o Modificări artrozice la nivelul
articulaţiei
metatarsofalangiene
haluce stâng.
În concluzie: aspectele semiologice pledează
pentru două fracturi de stress.
Se
decide
efectuarea
unui
consult
endocrinologic care a decelat osteoporoză cu
fractură şi care a recomandat tratament cu αD3 0,5
mcg/zi. Totodată s-a iniţiat hormonoterapia
antiestrogenică cu TAMOXIFEN 20mg /zi per os.
Control la 1 an – 23 apr. 2013
o

Evaluarea de etapă după chimioterapia
adjuvantă nu a obiectivat semne de recidivă
locală, dar pacienta a acuzat dureri osoase. CA153 în limite normale. În acest context s-a impus
efectuarea scintigrafiei osoase care a evidenţiat:
o Heterogenitate de fixare la nivelul
coloanei cervicale, dorsale şi lombare, cu
evidenţierea unor hiperfixări moderate
la nivelul articulaţiilor costovertebrale
X,IX, VIII bilateral.
o Hiperfixare intensă articulaţia condrocostală V dr.
o Hiperfixare de aspect liniar situată
intern
la
nivelul
articulaţiei
genunchiului drept.
Aspectul nu a fost caracteristic diseminărilor
osoase secundare, motiv pentru care această
procedură va fi repetată la 6-12 luni.
Se completează investigaţiile cu IRM
coloană lombară şi IRM antepicior stâng care au
obiectivat:
o IRM coloană lombară:
o Importante hernii intraspongioase
largi la nivel L2 şi L4 superior şi o
minimă la nivel L3 superior
o Degenerări discale supraetajate la
nivelul coloanei lombo-sacrate
caudal de spaţiul L2-L3

Sân stâng cu structură adipoasă omogenă, fără
opacităţi spiculate
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Pe data 25 februarie 2014 la următoarea
evaluare de etapă nu s-au obiectivat determinări
secundare la distanţă.
Pe data de 6 iulie 2014 se repetă scintigrafia
osoasă şi se evidenţiază multiple diseminări osoase.
S-a iniţiat tratamentul cu FASLODEX
(FULVESTRANT) cu 500 mg im cu repetarea
acestei doze la 2 săptămâni după doza iniţială.
Status de performanţă ECOG = 1. Pacienta
continuă şi în prezent acest tratament cu
tolerabilitate foarte bună şi cu răspuns parţial.

PARTICULARITATEA CAZULUI
Pacienta, cu expresie moderată a RA, a
progresat sub hormonoterapia antiestrogenică cu
determinări secundare osoase la 27 luni, fără a
prezenta
determinări
secundare
viscerale.
Evoluţia pacientei este favorabilă până în prezent
sub tratamentul cu FASLODEX (FULVESTRANT).

DISCUŢII
Hormonoterapia este opţiunea de preferat în cancerul mamar subtipul luminal – ESMO 2012.

RH – receptori hormonali; TE – terapie endocrină; ChT – chimioterapie;
HER2 – terapie directă; T – trastuzumab

În cazul pacientelor non-responsive, indicaţia de tratament conform aceloraşi recomandări
ESMO 2012 este de chimioterapie.

Adaptat după Cardoso et al. Annals of Oncology 23 (Supplement 7): vii11–19, 2012
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FASLODEX (FULVESTRANT) 500 mg reduce cu 20% riscul de progresie a bolii

Adaptat după Di Leo A et al. J Clin Oncol 2010; 28: 4594-4600

Cunoscând că beneficiul clinic reprezintă suma dintre răspunsul complet + răspunsul parţial +
boală stabilă ≥24 săptămâni, studiile clinice au demonstrat că la 68% dintre pacientele tratate cu
FASLODEX (FULVESTRANT) 500 mg controlul bolii se menţine pentru mai mult de 1 an.

Beneficiu clinic = răspuns complet + răspuns parţial + boală stabilă ≥ 24 săptămâni
* valoare mediană a duratei beneficiului clinic
Adaptat după Di Leo A et al. J Clin Oncol 2010; 28: 4594-4600 AstraZeneca Data on File

Riscul de deces al pacientelor cu cancer mamar metastatic tratate cu FASLODEX
(FULVESTRANT) se reduce cu 19%, cu o îmbunătăţire relevantă clinic asupra supravieţuirii generale
mediane cu 4,1 luni, iar durata mediană de supravieţuire este de 26,4 vs 22,3 luni.
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Analiză completă: 75% maturitate a datelor
* Valoare nominală, fără semnificaţie statistică pentru că nu s-au făcut ajustări de multiplicitate
Adaptat după DiLeo A, Jerusalem G, Petruzelka L, et al., Final analysis of overall survival for the Phase
III CONFIRM trial: fulvestrant 500 mg versus 250 mg. Oral presentation # S1-4 presented at the 35th San
Antonio Breast Cancer Symposium, 5 December 2012.

Tratamentul cu FASLODEX (FULVESTRANT) are un profil de siguranţă şi tolerabilitate
favorabil.

Adaptat după Di Leo et al. J Clin Oncol 2010; 28: 4594–4600
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puţin frecvente: Moniliază vaginală, leucoreee,
hemoragii vaginale. Tulburări generale şi la
nivelul locului de administrare: foarte frecvente:
Astenie, reacţii la locul injectării; mai puţin
frecvente: Hemoragie la locul injectării, hematom
la locul injectării. Tulburări hematologice şi
limfatice: mai puţin frecvente: Reducerea
numărului plachetelor sanguine.

REACŢII ADVERSE
CONFORM REZUMATULUI
CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
Reacţii adverse: Această secţiune oferă
informaţii bazate pe toate reacţiile adverse din
studii clinice, studii după punerea pe piaţă şi
raportări spontane. Reacţiile adverse raportate
frecvent sunt reacţii adverse la locul injectării,
astenie, greaţă şi creşterea enzimelor hepatice
(ALT, AST, ALP). Următoarele categorii de
frecvenţă pentru reacţiile adverse la medicament
(RA) au fost calculate pe baza grupului de,
tratament cu FASLODEX (FULVESTRANT) 500
mg în analize de siguranţă pe eşantioane din
studiile CONFIRM (studiu D6997C00002),
FINDER 1 (studiu D6997C00004), FINDER 2
(studiu D6997C00006) şi NEWEST (studiu
D6997C00003) care au comparat FASLODEX
(FULVESTRANT) 500 mg cu FASLODEX
(FULVESTRANT) 250 mg. Frecvenţele din
următorul tabel s-au bazat pe toate evenimentele
raportate, indiferent de evaluarea cauzalităţii
efectuată de investigator. Reacţiile adverse
prezentate mai jos sunt clasificate după frecvenţă,
pe aparate, sisteme şi organe (SOC). Grupele de
frecvenţă sunt definite în funcţie de următoarea
convenţie: foarte frecvente(≥l/10), frecvente
(≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi
<1/100). În fiecare grupă de frecvenţă, reacţiile
adverse sunt raportate în ordinea descrescătoare a
gravităţii. Infecţii şi infestări: frecvente: Infecţii ale
tractului urinar: frecvente. Tulburări ale
sistemului imunitar: frecvente: Reacţii de
hipersensibilitate. Tulburări metabolice şi de
nutriţie: frecvente: Anorexie. Tulburări ale
sistemului nervos: frecvente: Cefalee. Tulburări
vasculare: frecvente: Tromboembolism venos,
bufeuri. Tulburări gastro-intestinale: foarte
frecvente: Greaţă; frecvente: Vărsături, diaree.
Tulburări
hepatobiliare:
foarte
frecvente:
Creşterea enzimelor hepatice (ALT, AST, ALP);
frecvente: Creşteri ale bilirubinei; mai puţin
frecvente: Insuficienţă hepatică, hepatită, creşterea
nivelului gama-GT. Afecţiuni cutanate şi ale
ţesutului subcutanat: frecvente: Erupţii cutanate
tranzitorii. Tulburări musculo-scheletice şi ale
ţesutului conjunctiv: frecvente: Durere de spate.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: mai

CONCLUZII
Datorită eficienţei dovedite şi a profilului de
tolerabilitate, FASLODEX (FULVESTRANT) în
doza de 500 mg este o opţiune de tratament
endocrin care trebuie luată în calcul, pentru
tratarea cancerului mamar metastazat/recurent, la
pacientele aflate în postmenopauză cu Rh+ şi
tratament prealabil cu tamoxifen.
BIBLIOGRAFIE
1. Cardoso et al. Annals of Oncology 23
(Supplement 7): vii11–19, 2012.
2. DiLeo A., Jerusalem G., Petruzelka L., et
al., Final analysis of overall survival for the Phase III
CONFIRM trial: fulvestrant 500 mg versus 250 mg.
Oral presentation # S1-4 presented at the 35th San
Antonio Breast Cancer Symposium, 5 December
2012.
3. Howell et al. CANCER July 15, 2005 /
Volume 104 / Number 2 pg. 236-239.
4. Osborne et al. Br J Cancer. 2004; 90 (Suppl
1): S2–S6.
5. Sainsbury / Cancer Treatment Reviews 39
(2013) 507–17 2. Cardoso et al. Annals Oncology
00: 1-18, 2014.
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7. William J. Gradishar, Update on fulvestrant
for hormone receptor – positive advanced breast cancer.
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UN CAZ CLINIC DEOSEBIT SAU IMPORTANŢA ANAMNEZEI
dr. Ioan IEŢCU
dr. Marina VLASE
dr. Stanca ANGHELUŢĂ
dr. Elena RUSU
dr. Camelia FILOTE

La data de 13 04.19'99 este internat în Secţia
BFT – Recuperare prin transfer din Secţia
Ortopedie, bolnavul F.C., în vârstă de 35 ani, din
Suceava, inginer, având un deficit locomotor
printr-un sindrom lombosciatic drept de origine
aparent discală. Din istoric, reţinem că boala
debutează brusc la 22.03.1999 prin algii
lombosacrate care iradiau în şoldul drept, acuze
care se accentuează în cursul zilei în ortostatismul
impus de 4 ore de curs, la catedră, dar mai ales
seara şi în cursul nopţii, nefiind influenţate de
repausul clinostatic.
În ziua următoare, orice tentativă de
mobilizare activă sau pasivă este hiperalgică, iar
impotenţa
funcţională
devine
cvasitotală.
Diagnosticul clinic de etapă este lombosciatică
acută discală, dar AINS (Votrex-diclofenac)
administrate în a doua zi de suferinţă, nu
înregistrează o ameliorare în cea de a treia zi în
care se poate realiza doar flexia coapsei drepte
fără exacerbarea sindromului algic.
În a treia zi de suferinţă bolnavul este văzut
la domiciliu. La Votrex se adaugă miorelaxante.
Sindromul
sciatalgic
se
completează
cu
contractură paravertebrală lombară şi scolioză.
Impotenţa funcţională se menţine; se adaugă
transpiraţii profuze, dispnee moderată, mai ales
în partea a doua a nopţii
În cea de a patra zi starea generală se
alterează, acuză greţuri, durerile sunt atroce.
În ziua a cincea, dimineaţă, se practică o
infiltraţie cu Diprophos şi xilină în unghiul
sacroiliolombar drept. Rămâne cu două fiole
Votrex / zi, acuzele algice se ameliorează pentru 45 ore, dar spre seară bolnavul are febră, frison,

catar conjunctival OD, rinoree seroasă moderată,
acuze care impun reevaluarea diagnostică.
În cea de a şasea zi bolnavul este internat la
Reumatologie, fiind transportat cu targa.
Examenul clinic confirmă acelaşi sindrom
radiculosciatic drept de origine probabil discală.
Primele examene clinico-paraclinice relevă o
SPLENOMEGALIE-ecografic şi o PNEUMONIE
INTERSTITIALĂ-radiologic. Bolnavul prezintă
un ICTER sclero-conjunctival şi tegumentar
moderat. Diagnosticul de etapă rămâne –
lombosciatica dreaptă acută în contextul unei boli
infecţioase. Probele de laborator din ziua a 7-a şi a
8-a sunt: VSH = 72 mm/h, Fg = 888 md%, TGP =
218 u/1, TGO = 142 u/l, glicemia = 113 mg%, uree,
creatinină, acid uric în limite normale
Creatinkinaza = 463 u/l, LDH = 718 u/l,
bilirubinemia totală = 1,46 mg %, fosfataza
alcalină = 537 u/l, colesterolul = 297 mg%,
trigliceride = 414 mg%, GGT = 573 u/l. Amilazele,
feritina, proteinele totale – în limite normale
Celulele lupice – absente. ASLO, APTT, Kunkel,
examen de urină – normale. AgHBS – negativ,
serologie negativă pentru HVA şi HVC RFC
pentru leptospire = 1/1024, din ser recoltat în a 12-a
zi de boală, în 02.041999.
În aceeaşi zi, deci în a 7-a zi de boală se
transferă la Boli infecţioase, unde stă trei zile, după
care e transferat la Ortopedie pentru 12 zile, datorită
redorii de şold drept, care în contextul bolii
infecţioase pune problema unei determinări
articulare septice Puncţia articulară este negativă,
motiv pentru care se solicită transferul la BFT –
recuperare în a 23-a zi de boală. Diagnosticul era
următorul: Lombosciatică dreaptă discală acută;
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cointeresarea
pulmonară,
aspectul
clinic
pseudogripal susţin pledoaria pentru boala
infecţioasă, deja identificată etiologic.
Ancheta epidemiologică reţine câteva
amănunte: înainte cu nouă zile de îmbolnăvire
(13.03.1999), bolnavul a plantat pomi în zona
IZVORUL MUNTELUI – NEAMŢ, în grădina
părinţilor. Amestecul de pământ şi bălegar aşezat
ca îngrăşământ în fundul gropilor era de
consistenţă semilichidă şi provenea de la o
platformă de gunoi a unei gospodării unde a
murit (15.08.1998) un porc adus de la o crescătorie
din BACĂU.
În cursul operaţiunii de plantare a pomilor,
bolnavul îşi aminteşte că în ochiul drept i-a sărit O
PICĂTURĂ din amestecul nutritiv. Fără îndoială
acesta a fost momentul contagiunii.

Hepatită acută virală; în observaţie Leptospiroza
cu determinare hepatică şi osteomusculoarticulară;
Stare toxico-septică cu artrită de şold drept.
RFC la leptospire de 1/1024 îndreptăţea
supoziţia emisă în urma consultului interclinic:
reumatolog, internist, infecţionist, neurolog.
Timp de cinci zile (16.04-20.04) bolnavul este
internat la Clinica de Boli Infecţioase Iaşi, unde se
reconfirmă diagnosticul de Leptospiroză, după
care revine la BFT recuperare Suceava
Creatinkinaza mărită confirmă determinarea
musculară şi explică mialgiile lombocrurale şi
fesiere.
La 16.04 radiografia lombosacrată şi a
bazinului nu relevă modificări importante
Dintre analizele efectuate la Iaşi se remarcă
doar un VSH mult crescut (77 mm/h/ 139 mm/2h),
iar RAM (reacţia de aglutinare microscopică) de
1/12800 evidenţiază o valoare foarte mare a
anticorpilor pentru tipul POMONA.
Odată cu transferul la Contagioase s-a
instituit tratamentul cu ampicilină, trofice
hepatice, vitamine. S-a administrat Ampicilină
două zile, apoi Augmentin 2 g/zi, 13 zile.

INTERNARE LA BFT – RECUPERARE
Programul recuperator mixt instituit a
constat din: miorelaxante, AINS şi Synacten,
Milgamma – injectabil şi per os, fizioterapie
analgetică,
decontracturantă,
stimulare
neuromusculară, masaj sedativ.
Permanent a fost însoţit de urmărirea
dinamicii probelor de laborator, a curbei termice,
a stării generale: apetit, astenie fizică, toleranţă la
efort, mialgia, contractura musculară.
După 32-34 zile de internare la BFT (02.0421.05), bolnavul a reluat treptat sprijinul unipodal,
apoi bipodal cu cârjă axilară, apoi mersul cu cârjă
canadiană. Dispare treptat durerea nocturnă,
paresteziile şi redoarea de şold; mialgiile de
solicitare ortostatică şi de mers se reduc treptat, încât
la externare poate să-şi reia activitatea profesională.
Probele de laborator sunt în dinamică
descendent la 6-8 săptămâni de la debutul
leptospirozei.

DISCUŢII
Revenirea la BFT din 21.04 după scurta
internare la Boli Infecţioase Iaşi, se face în a 29-a zi
de boală. Bolnavul prezentă o nevrită sciatică şi
de femuro-cutanat drept. La examenul clinic se
exclude o psoită – flexia pasivă şi activă a coapsei
pe bazin fiind indemnă. Rotaţia internă şi externă
în articulaţia soldului este algică, limitată probabil
prin procesul miozitic predominant în muşchiul
Piriformis cu inserţie sacrată şi pe marele
trohanter. Din acelaşi motiv şi mişcarea de
abducţie este limitată antalgic. Traiectul nervilor
sciatic şi femuro-cutanat este aproape intim cu
muşchiul piriform, dar iradierile algodisestezice
de însoţire a mialgiei lombo-cruro-fesiere
trădează un proces mielo-radicular lombar,
ipoteză susţinută şi de bilateralizarea evolutivă a
acuzelor.
Desigur, diagnosticul clinic etiologic a fost
confirmat de laborator fiind vorba de o
Leptospiroză cu tulpina Pomona cu afectare
predominant musculară – exprimată de valoarea
creatinkinazei.
Icterul,
splenomegalia,

CONCLUZII
Cazul este interesant prin:
1. Sindromul lombosciatic nu e totdeauna
discal; poate fi deci, în boli infecţioase ca aici, în
boli tumorale intra sau extramedulare, în morbul
Pott, boli metabolice, traumatisme vertebromedulare, injectite fesiere în apropierea trunchi
ului sciatic, etc.
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2. Contextul infecţios trebuie să orienteze
procesul de diagnostic spre decelarea unei infecţii.
3. Programul recuperator al oricărui deficit al
sistemului mioartrokinetic, neurogen sau miogen
pretinde mai întâi un diagnostic precis pozitiv şi
diferenţial cât şi al bolilor asociate şi adaptarea lui
în funcţie de evoluţie.
4. Terapia medicamentoasă AINS va fi
precedată de evaluarea completă a coafectării
viscerale şi va fi completată de terapia de
protecţie şi susţinere a funcţiilor marilor viscere.
5. Kinetoterapia pasivă sau activă va fi
precedată în funcţie de bilanţul articular şi
muscular de stimularea electrică până ce bolnavul
obţine valori 2 sau 3 la bilanţul muscular – după
care reeducarea se va baza pe mişcările pasivactive, pasiv-active asistate şi active.

DATA ANALIZA

6. Termoterapia clasică sau cea modernă –
endotermia ultrasonică sau prin microunde,
câmpuri interferenţiale – nu e compatibilă cu
procesele de citoliză musculară relevată prin
creatinkinaza în cazul nostru.
7. Anamneza minuţioasă pune deseori
diagnosticul şi orientează precoce itinerariul
bolnavului, evitând digresiuni inutile.
8. Implicaţiile neuro-musculare ale acestei boli
infecto-contagioase cu atingere viscerală amplă
retrocedează încet, iar probele de laborator susţin
aceasta.
9. Diagnosticul, terapia complexă, evoluţia şi
rezultatele relevă încă odată cooperarea
interdisciplinară în evoluţia ei adaptativă la caz.
10. Terapia de recuperare kineto-fiscală
necesită un diagnostic precis şi reevaluarea lui
când e necesar.

29-30.03
Hb=16g%; Hb=16g%
Ht=36%
L=6200; L=6750

2.05.

VSH

72 mm/h 84 mm/h

70 mm/h

86 mm/h

FIBRINOGEN
TGP
TGO
UREE
GLICEMIE
CREATININA
ACID URIC
CREATINKINAZA
LACTICDEHIDROGENAZA

888 mg/dl
218 u/l
142 u/l
38 g%
113 mg%, 95 mg%
0,80 mg/dl
3,40 mg%

639 mg/dl
272 u/l
111 u/l
42,8 g%
101 mg%
1,10 mg/dl
2,50 mg%
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26 u/l
37,1 g%
113 mg%
0,90 mg/dl
2,65 mg%

505 mg/dl
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19 u/l
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2,61 mg%
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390 mg/dl
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100 mg%
0,65 mg/dl
-

463 u/l

55 u/l

45 u/l

157 u/l

-

718 u/l

546 u/l

348 u/l

272 u/l

-

0,89 mg%

0,56 mg%

0,48 mg%

0,7 mg%

537 u/l

480 u/l

328 u/l

172 u/l

-

297 mg%
414 mg/dl
22 u/l
1,3 mg/dl

205 mg%
176 mg/dl
55 u/l
-

162 mg%
131 mg/dl
65 u/l
1,9 mg/dl

156 mg%
93 mg/dl
57 u/l
-

-

HEMOLEUCOGRAMA

BILIRUBINA
FOSFATAZA
ALCALINA
COLESTEROL
TRIGLICERIDE
AMILAZE
MAGNEZIU
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1,46 mg%
I=0,44
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GRIPA.
O viitoare provocare
dr. Christina NICOLAE

Specia umană a fost confruntată de-a lungul
evoluţiei sale cu o serie de maladii, unele devenite
istorie, dacă ne gândim la ciumă, lepră sau
variolă, altele aflate într-o dinamică permanentă,
dacă ne referim la infecţiile gripale, SARS, HIV.
Epidemiile de gripă continuă să reprezinte o
importantă problemă de sănătate publică în ciuda
faptului ca există un vaccin eficient şi
medicamente antivirale noi. Înainte de-a porni în
această incursiune în lumea viruşilor vă propun o
scurtă întoarcere în timp.
Dacă în anul 412 î.Hr. Hipocrat descria o
boală asemănătoare gripei, în 1350 în Italia
izbucneşte o molimă care a fost denumită
Influenza. În anul 1530 se descrie prima pandemie
de gripă ce cuprinde Europa, Asia şi Africa. În
1580 şi în 1782 sunt menţionate alte două
pandemii, pentru ca, între anii 1889-1890, să se
deruleze cea de-a 4-a pandemie cu debut în
Turkistan, o formă severă soldată cu numeroase
decese. Primul Război Mondial a creat premizele
declanşării celei mai mari pandemii din istoria
omenirii. Denumită şi ,,gripa spaniolă”, ea a fost
determinată de un virus gripal H1N1, a afectat
jumătate din populaţia globului şi s-au înregistrat
peste 20 de milioane de decese. Alte două valuri
pandemice de gripă afectează omenirea în 1957 şi
în 1968.
În 1976 reapare un virus gripal H1N1, cu
origine porcină, vinovat de declanşarea unei
epidemii la baza americană Fort Dix din New
Jersey. Cu punct de plecare continentul asiatic,
între anii 1997-1998 se descrie o pandemie de
gripă aviară (H5N1). Studiile efectuate la nivel
genetic au arătat că virusul a trecut direct de la
păsări la oameni şi măsurile luate pentru

dr. Christina Nicolae10
Născută: 26.VII.1969, Suceava.
UMF „Carol Davila” Bucureşti, absolvent 1995.
1995-2000: medic rezident Institutul Naţional de
Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.
2000-2005: medic specialist Secţia Boli Infecţioase
Spital Suceava;
din 2005: medic primar boli infecţioase Spital
Suceava.
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îmbolnăvire uşoară, dar se răspândeşte mai uşor
prin tuse şi strănut; dacă se fixează adânc în
plămân poate da o îmbolnăvire severă. Se descriu
astfel două forme de gripă: forma comună,
frecventă, autolimitantă şi forma ,,malignă”,
severă, rară dar deseori mortală.
Gripa prezintă o serie de particularităţi în
funcţie de vârstă. La sugari incidenţa gripei este
mai mică faţă de incidenţa altor viroze non-gripale
şi poate evolua fie ca o rino-faringită banală, fie ca
o laringită (crup viral), bronşiolita capilară sau
bronho-pneumonie. Copiii pot prezenta frecvent
afectare musculară cu rabdomioliză, fenomene
digestive, otite, convulsii, iar în unele cazuri
simptome care să mimeze sepsisul bacterian. La
vârstnici şi la cei cu comorbidităţi pot apărea
complicaţii. Gripa poate conduce la exacerbarea
unor afecţiuni cronice (BPOC, AB), se poate asocia
cu o serie de complicaţii cardio-vasculare (IMA,
AVC,
moarte
subită),
poate
favoriza
suprainfecţiile
bacteriene
(sinuzite,
otite,
pneumonii cu Stafilococ MS/MR, cu Pneumococ
sau cu H. Influenza). Imunodepresia post gripă
poate să explice acutizarea unor forme latente de
TBC sau chiar să declanşeze forme fulminante de
TBC (descrise de exemplu la gravide).
Gripa contactată în primul trimestru de
sarcină poate să ducă la avort iar efectul teratogen
al virusului nu a fost clar demonstrat. Pacienţii cu
,,gripă aviară” sau ,,porcină” – forme severe au
prezentat cu frecvenţă crescută manifestări
digestive, diaree, tuse cu expectoraţie hemoptoică,
pneumonii virale, edem pulmonar, ARDS cu
hipoxemie refractară la tratament, encefalopatie,
insuficienţă multiorganică, sindroame septice.
Supravieţuitorii au dezvoltat sechele respiratorii
severe datorită unei fibroze pulmonare extinse.
Alte complicaţii extrarespiratorii descrise în gripă
sunt: miocardită, pericardită, decompensări
cardiace, meningită, encefalită acută, mielită
transversă, sdr. Guillain-Barré, sdr. Reye, hepatită,
insuficienţă renală acută.
Diagnosticul se face prin cultura virusului
(rar), prin teste serologice, determinare de Ag,
teste PCR şi prin imunofluorescenţă.
Tratamentul este predominant simptomatic
în formele uşoare de boală, antibioticele se
asociază când apar suprainfecţii bacteriene iar în

distrugerea rapidă, în doar 3 zile, a întregii
populaţii de păsări de curte din Hong Kong a
redus drastic posibilitatea transmiterii virusului la
oameni. Forma de boală a fost severă cu o rată de
mortalitate crescută. Din fericire numărul de
cazuri de îmbolnăvire a fost redus datorită
abilităţii scăzute a virusului de a se adapta la
transmiterea interumană.
Din cele 15 subtipuri ale virusului gripei
aviare, H5N1 are un loc special deoarece acesta
suferă mutaţii rapide şi poate dobândii gene de la
virusurile care infectează alte specii de animale. În
condiţiile în care oamenii se infectează simultan
cu tulpini ale gripei aviare şi umane există
posibilitatea să apară un nou subtip, cu suficiente
gene care să permită transmiterea de la o
persoană la alta. O asemenea situaţie ar putea
marca începutul unei noi pandemii de gripă.
În 2009, în Mexic, este descrisă gripa porcină
(H1N1). Virusul care a declanşat această
pandemie este un descendent al virusului gripei
spaniole şi conţine material genetic rearanjat din 3
surse: aviar, porcin şi uman. În 2010 sunt
recunoscute oficial 14.500 de decese prin gripă
porcină, peste 100 fiind raportate în România.
Deşi de origine porcină, nu s-au descris cazuri de
transmitere directă de la porc la om, toate cazurile
fiind cu transmitere interumană.
Virusul gripal s-a prezentat de fiecare dată
cu o altă ,,carte de identitate” şi a reuşit să facă
acest lucru datorită modificărilor celor două
proteine
de
suprafaţă
hemaglutinina
şi
neuroaminidaza. Într-un sezon pot să circule
concomitent mai multe tulpini virale iar cei
neimunizaţi pot să facă şi două episoade de gripă
într-un an. În funcţie de zona geografică, gripa
poate debuta diferit: pentru zona temperată ea
apare în lunile de iarnă, pentru emisfera sudică,
din aprilie până în septembrie, iar pentru zonele
tropicale şi subtropicale gripa poate apărea în
orice anotimp.
Transmiterea virusului se face pe cale
respiratorie dar şi indirect, prin obiecte
contaminate. Perioada de incubaţie este scurtă iar
bolnavii devin contagioşi cu o zi înaintea
debutului simptomelor, stare care se menţine 5-7
zile. Dacă un virus gripal se fixează pe tractul
respirator superior tendinţa este să producă o
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formele severe un rol important îl au măsurile
pentru menţinerea funcţiilor vitale. Terapia
specifică antivirală se realizează cu următoarele
medicamente:
Amantadină,
Rimantadină
(inhibitori ai proteinei virale M2), Oseltamivir şi
Zanamivir (inhibitori de neuroaminidază).
Primele două acţionează doar asupra virusului
gripal de tip A, ultimele două fiind active pe
ambele tipuri de gripă (A, B). Aceste antivirale pot
fi utilizate şi la copii peste 1 an, folosindu-se doze
ajustate, excepţie făcând Zanamivirul care este
aprobat doar la copiii cu vârsta peste 7 ani. CDC
recomandă ca Amantadină, Rimantadină să nu fie
folosite pentru chimioprofilaxia gripei de tip A în
SUA, datorită selecţiei rapide de tulpini de virus
gripal rezistente, preferându-se celelalte două
medicamente.
Oseltamivirul
şi
Zanamivirul
sunt
medicamente pentru care nu există studii clinice
la femeia gravidă dar se consideră că raportul
risc-beneficiu este în favoarea utilizării acestora
atât în profilaxie cât şi în tratament. În ultimii ani
s-au adunat mai multe informaţii legate de
rezistenţa la terapia antivirală. Adamantinele pot
fi folosite pentru unele tulpini ale gripei sezoniere
(dar rezistenţa este în creştere pentru virusul
gripal H3N2) şi nu pot fi utilizate pentru noile
tulpini virale H1N1 sau H5N1, acestea fiind
rezistente. Zanamivirul s-a dovedit eficient pe
toate tipurile de virus gripal.
În ce priveşte Oseltamivirul s-a constatat că
o parte din tulpinile virusului gripal sezonier pot
fi rezistente, multe din tulpinile noului virus
gripal H1N1 au fost sensibile, în timp ce
variantele gripei aviare s-au dovedit a fi
rezistente. CDC recomandă pentru infecţia cu
virus gripal H5N1 şi cu virus gripal H1N1, forme
severe, să se utilizeze o doză dublă de
Oseltamivir.
De asemenea, s-a dovedit utilă în aceste
cazuri
şi
asocierea
Oseltamivirului
cu
Amantadina sau Rimantadina (chiar dacă există
rezistenţă la aceste din urmă medicamente)
deoarece s-a observat că se îmbunătăţeşte
oxigenarea la pacienţii aflaţi pe suport ventilator.
Rezistenţa virusului gripal H1N1 la Oseltamivir
în 2007-2008 a fost estimată global la 16%,
procentul fiind mai mare în Europa (26%).

Peramivir – un nou inhibitor de neuroaminidază
este un tratament alternativ pentru formele severe
de gripă, fiind cu administrare intravenoasă. Legat
de pregătirile pentru o viitoare pandemie de gripă
este greu de precizat care va fi eficacitatea oricărui
medicament deoarece nu se poate şti ce tulpină
virală o va declanşa.
Resursele terapeutice fiind limitate, accentul
se pune pe prevenţie şi pe vaccinarea populaţiei.
Vaccinarea antigripală se efectuează anual
deoarece imunitatea post-vaccinală scade în timp
iar tulpinile din vaccin trebuiesc reactualizate
pentru o acoperire cât mai eficientă. Două tipuri
de vaccinuri antigripale sunt disponibile: un
vaccin inactivat trivalent cu administrare
intramusculară şi un vaccin viu atenuat
administrat prin spray nazal.
OMS recomandă ca vaccinarea antigripală să
fie efectuată de personalul medical, la persoanele
cu afecţiuni cronice, cu obezitate, la cei cu vârsta
mai mare de 65 de ani, la copii cu vârsta mai mare
de 6 luni, la gravide, la persoane imunodeprimate
(HIV pozitive etc.), la tineri sub 18 ani aflaţi în
tratament cu Aspirină. Să nu uităm totuşi că forme
severe de gripă au apărut şi la persoane sănătoase,
fără factori de risc, motiv pentru care imunizarea
este benefică pentru întreaga populaţie. Doza
diferă în funcţie de grupa de vârstă şi de tipul de
vaccin utilizat. Pentru copiii cu vârsta până la 8
ani se recomandă efectuarea de 2 doze la interval
de 1 lună iar la adulţi se efectuează doar o doză de
vaccin. Totodată, vaccinul antigripal poate fi
efectuat concomitent cu vaccinul antipneumococic, în locuri diferite, fără creşterea riscului de
reacţii adverse secundare.
În România, în sezonul trecut, doar 2,5% din
populaţie a fost vaccinată şi 29% din personalul
medical. Acest fapt denotă interesul scăzut pentru
vaccinare. În sezonul 2014-2015 au circulat
concomitent 3 tulpini de virus gripal: AH3N2,
AH1N1 şi un virus gripal de tip B. Pentru
obţinerea unui vaccin sunt necesare câteva luni de
zile şi nu se pot anticipa mutaţiile de ultim
moment care pot apărea. Acest lucru s-a întâmplat
în sezonul trecut şi reprezintă motivul pentru care
vaccinul a avut o eficienţă redusă, susţin
reprezentanţii OMS. În perioada 2014-2015, în
Romania s-au raportat oficial 40 de decese prin
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gripă: 62% (H1N1), 23% (B) şi 15% (H3N2), 20%
fiind persoane tinere, printre acestea şi gravide.
Vaccinul antigripal pregătit pentru sezonul 20152016 asigură o rată de protecţie de 50%, potrivit
autorităţilor americane, tulpina mutantă AH3N2
fiind şi ea prinsă. Conform Agenţiei Europene a
Medicamentului pentru sezonul gripal actual
vaccinul are următoarea compoziţie:
• tulpina A/California/7/2009/H1N1
• tulpina A/Elveţia/9715293/2013/H3N2
• tulpina B/Phuket/3073/2013
Reacţiile adverse cele mai frecvente la vaccin
sunt cele locale (eritem, durere), mai rare febră,
cefaleea, mialgiile, manifestările pseudogripale şi
alergice şi foarte rare complicaţiile neurologice
(convulsii, confuzie, pierderea echilibrului,
slăbiciune musculară, nevrite, encefalomielite,
sdr. Guillan Barré). 5-10% din persoanele
vaccinate nu reacţionează la vaccinare.
Istoria ne învaţă ca lucrurile se pot repeta,
fiind doar o chestiune de timp până când, din acel

,,puzzle” pe care-l joacă virusul gripal, să se
selecteze tulpina care să conducă la o nouă
pandemie. Deşi apariţia pandemiilor nu este
predictibilă depinde de noi să fim mai bine
pregătiţi să-i facem faţă, gripa rămânând o
viitoare serioasă provocare.

Bibliografie:
Adriana Hristea, Adrian Streinu Cercel,
Bolile Infecţioase asociate călătoriilor internaţionale,
2010.
Carmen Dorobăţ, Mihaela Cătălina Luca,
Egidia Miftode, Carmen Manciuc, Daniela Luca,
Boli Infecţioase Diagnostic şi Tratament.
Mircea Chiotan, Victoria Aramă, Radu
Chiotan, Infecţii de tract respirator inferior Clinica
Diagnostic şi Tratament, 2004.
Antibiotic Essentials-twelfth edition (Burke,
Cunha, MD, Macp), 2013.

11

11

Sursa imaginilor: Google.

48

BUCOVINA MEDICALĂ, an I, nr. 1-4 / 2015

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TERMENII DE ALERGIE/ATOPIE

dr. Elena TĂTĂRANU

Atopia reprezintă o problemă majoră de
sănătate publică, în ţările industrializate,
prevalenţa sa fiind în continuă creştere,
aproximativ 20% dintre copii dezvoltând
simptome de dermatită atopică.
Organizaţia mondială de alergie (WAO –
World Allergy Organization, 2004) recomandă
utilizarea unor noţiuni generale în definirea
afecţiunilor alergice.
Termenul generic de atopie este introdus în
1923 de Arthur Coca şi Robert Cooke (probabil la
sugestia lingvistului Edward Perry), pentru a defini
sindroamele alergice IgE mediate cu determinism
familial sau care apar la acelaşi subiect sub forma
unor boli alergice diferite (succesive): rinita alergică,
astm bronşic, dermatită atopică. Gastroenteropatia
alergică este rară şi tranzitorie. Două sau mai multe
astfel de entităţi clinice pot coexista la acelaşi
pacient concomitent, sau în intervale temporale
variabile.
Definirea termenului de atopie se referă
strict la identificarea şi denumirea anumitor
trăsături imunologice specifice şi clinice. Atopia se
referă la tendinţa moştenită de a produce continuu
anticorpi IgE faţă de mai mulţi alergeni obișnuiţi
din mediu (ingeraţi sau inhalaţi). Definitia atopiei
este limitată la o condiţie cu trăsături imunologice
şi clinice specifice, care afectează un procent
semnificativ din populaţia generală, estimat ca
fiind de 10-30% în ţările dezvoltate.
Alergia este o reacţie de hipersensibilitate
anormală, exagerată, excesivă a sistemului
imunitar faţă de antigene exogene, bine tolerate de
subiecţii normali ce poate fi mediată prin anticorpi
sau prin celule ale sistemului imun.
Termenul de aliment defineşte orice
substanţă destinată consumului uman (produse
alimentare prelucrate şi/sau crude, băuturi, aditivi
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Ulterior, Tucidide descrie o epidemie care
afectează atenienii între 430-429 î.Hr. şi este
cauzată de contactul cu o substanţă mortală.
Filozoful şi poetul roman Lucreţius scrie
Despre natura lucrurilor, şi susţine că ceea ce este
benefic pentru unii poate fi dăunător pentru alţii.
Galen menţionează reacţii anormale produse de
anumite plante şi descrie alergia la laptele de capră
evidenţiind cele 5 semne cardinale ale inflamaţiei care
au drept consecinţă functio laesa, fără a încerca a
decela explicaţia acestui fenomen. Probabil că cel mai
bun exemplu de creştere a toleranţei este dat de
Mitriade care raportează o imunitate dobândită
secundar administrării unor doze progresive de
otravă cu cantităţi variabile de alimente.
Conceptul de imunitate, derivat din
latinescul imunitas, este a priori corelat cu
rezistenţa individuală la infecţii şi are o istorie
lungă fiind iniţial considerat o ramură a
microbiologiei.
Cu toate aceste menţiuni sporadice,
problema sensibilizării organismului la proteinele
alimentare nu a intrat în preocupările medicinei
timp de secole.
În 1610, Fracastoro a scris în De contagione et
contagiosis morbis că „infecţia este asemănătoare atât
la organismul infectat şi vector” şi a postulat existenţa
unor germeni invizibili.
De atunci o serie de descoperiri importante
au stat la baza unei perioade de pionierat în
imunologie. Imunologia experimentală a debutat
în 1798 cu studiile lui Gener, Pasteur a dezvoltat
vaccinuri cu germene inactivat, iar Miescher a
descoperit ulterior ADN-ul. În 1875 Cantani a
propus drept cauză a diabetului zaharat lipsa unei
enzime care să metabolizeze glucoza.
La
începutul
sec.
XX,
Hamburger
obiectivează pericolul sensibilizării la lapte de
vacă, iar Finkelstein publică în 1905 primul caz de
sensibilizare la copil, ridicând problema morţii
subite secundare alergiei la laptele de vacă.
Termenul actual de alergie este introdus în 1906
în literatura medicală de medicul pediatru vienez
Clemens von Pirquet, care defineşte iniţial alergia ca
fiind o stare de reactivitate modificată a organismului.
În 1921, Prausnitz și Kustner demonstrează
prezenţa anticorpilor în serul pacienţilor cu alergii.

alimentari, suplimente dietetice, gumă de
mestecat). Alergenul alimentar este o componentă
specifică a unui aliment (proteină naturală sau
haptenă chimică), recunoscut alergen-specific de
celulele imune.
Deşi relativ frecventă şi bine cunoscută
atopia rămâne un diagnostic dificil datorită
aspectelor diverse pe care le îmbracă
simptomatologia clinică (respectiv manifestări
cutanate, respiratorii sau sistemice), tipurilor
diferite de reacţii alergice, imediată sau întârziată
care suprimă de cele mai multe ori relaţia
evidentă de cauzalitate. Pe de altă parte,
diagnosticul devine de multe ori dificil în absenţa
unor teste specifice, alergologice, sangvine sau
cutanate, uşor de realizat, dar nu întotdeauna
pozitive referitor la suspiciunea clinică.
Odată diagnosticul stabilit, tratamentul este
simplu şi eficace, prognosticul excelent de 95-90%,
copiii fiind vindecaţi înainte de vârsta de 3 ani.
Evoluția istorică a conceptului de atopie
Conceptul de alergeni are originea în
grădina Edenului unde, făcând abstracţie de
conotaţiile religioase, exprimă ideea că anumite
alimente sau anumiţi factori ambientali pot
provoca reacţii adverse asupra corpului uman.
Profetul Iov a fost afectat de o boală cu
simptomatologie rară descrisă în Biblie şi
identificată actualmente ca o formă severă de
dermatită atopică.
Prima înregistrare scrisă, medicală, privind
o reacţie aparent alergică datează din anul 2621
î.Hr., dintr-un mormânt al faraonului Menese în
care hieroglifele de pe pereţi descriu moartea
acestuia ca urmare a unei înţepături de viespe.
În 70 d.Hr., moartea generalului Plinius cel
Bătrân este asociată gazelor emanate de erupţia
vulcanului Vezuviu.
Primul care a descris o alergie la laptele de
vacă este Hippocrate (460-377 î.Hr.) care tratează
această boală prin aplicarea unor măsuri dietetice.
Hippocrate menţiona faptul că anumite alimente,
deşi sănătoase şi hrănitoare pentru majoritatea
oamenilor, pot produce îmbolnăviri în anumite
situaţii, aşa după cum este cazul laptelui care
poate induce vărsături şi urticarie.
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semnificative, ceea ce face dificilă compararea
magnitudinii/prevalenţei afecţiunii în diferite ţări, şi
a populaţiei în ţări în care rezidă grupuri etnice
diferite cu stiluri de viaţă variabile.
Etiopatogenia creşterii prevalenţei bolilor
alergice este necunoscută, factorii cei mai implicaţi
fiind cei ambientali: creşterea expunerii la
acarieni, la blana animalelor domestice (câine,
pisică), poluarea atmosferică, fumatul, reducerea
duratei alimentaţiei sugarului la sân şi
introducerea precoce a laptelui de vaci (fig. 1).

În acelaşi an, un manual de imunologie este
publicat în Italia.
În 1966, Ishizakas a identifică IgE în serul
pacienţilor care suferă de febra fânului.
Epidemiologia şi evoluţia naturală a
atopiei
Atopia are un impact medico-social important,
afectând majoritar copii, adolescenţi şi adulţii tineri
fiind printre cele mai frecvente boli cronice, ceea ce
justifică termenul de „epidemie” a sec. XX.
Studiile
epidemiologice
curente
se
caracterizează
prin
diferenţe
metodologice

Fig. 1. Factori ce cresc incidenţa şi prevalenţa afectărilor atopice
Studii
epidemiologice
comparative
În realitate, 1/3 din populaţia generală suferă
demonstrează că, paradoxal, populaţia din ţările
de atopie, dar aceasta se documentează obiectiv
socio-economice
defavorizate,
cu
nutriţie
doar în 1-2%.
suboptimală, incidenţă crescută la infecţii şi
Deşi au fost raportate peste 170 de produse
infestări, au o incidenţă scăzută a bolilor alergice
cu proprietăţi alergizante, practic un număr
comparativ cu populaţia ţărilor dezvoltate.
limitat de produse alimentare sunt catalogate
drept antigene alimentare, care induc reacţii
Din punct de vedere celular, citokinele
adverse IgE-mediate.
eliberate de limfocitele Th1 sunt crescute la
Un aspect care nu a fost complet elucidat
persoanele cu infecţii acute şi frecvente,
este reprezentat de evoluţia naturală a atopiei.
parazitoze, iar cele eliberate de limfocitele Th2 au
Ricci și colab. au urmărit 205 copii între vârstele
valori crescute la populaţia cu incidenţă mai mare
de 6-36 luni şi apoi în perioada de adult tânăr 22de atopie.
27 ani, şi au semnalat remisia simptomelor în 60%
Incidenţa reală a atopiei în populaţia generală
de cazuri pe parcursul a 5,5-6 ani după diagnostic.
este dificil de evaluat datorită lipsei de consens în
Studiul multicentric al alergiei (MAS) a
materie de definiţie, criteriilor diferite de diagnostic,
monitorizat o cohortă de 1.314 copii din Germania
datelor epidemiologice variate, dependenţa de timp,
şi a identificat că, la vârsta de 7 ani, 43% dintre
zonă geografică etc.
copii erau în remisiune completă, în 38% din
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cazuri patternul afecţiunii era intermitent, iar
simptomele au persistat cu acelaşi caracter doar în
19% din cazuri. Factorii de risc pentru persistenţa
simptomelor identificaţi de acest studiu au fost
reprezentaţi de severitatea iniţială a afecţiunii şi
polisensibilizare.
O altă cercetare (Avon Longitudinal Study
of Parents and Children – ALSPAC) a urmărit
1.509 copii selectaţi aleator de la naştere până la
vârsta de 5 ani şi a semnalat apariţia precoce
(înainte de vârsta de 18 luni) a manifestărilor
clinice ale atopiei în 33% din cazuri, alţi 18%
dezvoltând aceste semne după vârsta de 18 luni,

iar 49% nu au fost deloc afectaţi. La vârsta de 4
ani, doar 35% dintre copii mai prezentau semne
de atopie, singurul factor de risc pentru
persistenţă identificat fiind reprezentat de un
nivel crescut de IgE seric la vârsta de 12 luni.
Pacienţii cu atopie pot dezvolta o serie de
manifestări precum dermatită atopică, alergie
alimentară, rinită, astm care apar la anumite
vârste şi persistă un număr variabil de ani.
Această progresie de la dermatită atopică la rinită
alergică şi astm este cunoscută sub denumirea de
marş atopic, conceptul fiind susţinut de o serie de
studii transversale şi longitudinale (fig. 2).

Fig. 2. Progresia manifestărilor atopiei
Marşul atopic este mai evident în primii ani de
dezvoltă rinită. Integritatea barierei epiteliale ar
viaţă, studiile actuale estimând că, în primii 10 ani,
putea contribui la progresia marşului atopic
10% dintre copii suferă de dermatită atopică, 20% de
conform evidenţelor oferite de o serie de cercetări
astm, 15% de rinită alergică, în timp ce prevalenţa
genetice şi ale factorilor de mediu. Probabilitatea
ca disfuncţia barierei epidermice să iniţieze
alergiei la laptele de vacă este foarte variabilă la
sensibilizarea sistemică şi să crească riscul de astm
nivel mondial.
şi afecţiuni alergice este susţinută de numeroase
Van der Hulst a efectuat o metaanaliză a 26
studii experimentale efectuate pe animale.
studii şi a identificat un risc de 2,14 ori mai mare a
copiilor cu dermatită atopică de a dezvolta astmă,
Prevalenţa atopiei
comparativ cu copii care nu au prezentat eczemă
Dezvoltarea imună şi predispoziţia la afectare
atopică. În mod similar, studiul Tucson a raportat
atopică începe în perioada gestaţională, dar atopia
că 18% dintre copii cu wheezing la vârsta de 6 ani
propriu-zisă este diagnosticată tardiv, în primii ani
prezentau un istoric de eczemă înaintea vârstei de
de viaţă. Ca urmare, există în literatura de
2 ani. Relaţia a fost confirmată şi de studiul
specialitate un interes crescând în ceea ce priveşte
multicentric german MAS.
afecţiunile atopice.
Severitatea manifestărilor dermatitei atopice
Prevalenţa atopiei a fost evaluată prin mai
condiţionează de asemenea apariţia astmului,
multe metode, fiecare cu avantajele şi dezavantajele
Gustafsson şi colab. afirmând că 50% dintre copii
sale, cele mai bune rezultate fiind obţinute prin
cu dermatită atopică severă dezvoltă astm și 75%
52

BUCOVINA MEDICALĂ, an I, nr. 1-4 / 2015

ISSAC a identificat o mare variabilitate a
prevalenţei dermatitei atopice de la 0,3% la 20,5% în
anumite ţări şi regiuni. Prevalenţa este mai mare în
ţările dezvoltate şi unele regiuni ale ţărilor
nedezvoltate ceea ce sugerează implicarea mai
multor factori (fig. 3).

aplicarea unui chestionar standard atât familiilor
cât şi medicilor curanţi. Chestionarele sunt validate
în funcţie de antecedente şi examenul fizic. Studiul
internaţional al astmului şi alergiilor la copii
(ISAAC) a fost primul care a aplicat această metodă
la nivel mondial în 1991 (3 faze, 100 ţări). Studiul

Fig. 3. Prevalenţa mondială a dermatitei atopice conform studiului ISAAC
Prevalenţa variază semnificativ în funcţie de
arealul geografic, alergenii testaţi, criteriile utilizate
pentru diagnosticarea alergiei alimentare, vârsta
populaţiei, eşantionul populaţional asupra căruia se
face examinarea şi concomitenţa condiţiilor atopice.
Variaţiile definiţiilor atopiei şi inconsistenţa
designului studiilor de profil fac dificilă evaluarea
şi compararea profilurilor prevalenţelor.
Un studiu populaţional efectuat în Statele
Unite pe copii cu vârsta cuprinsă între 5-9 ani
raportează o prevalenţă a dermatitei atopice de
17,2% în concordanţă cu datele raportate de studiul
ISAAC. Evaluarea s-a efectuat prin aceeaşi metodă
a chestionarului validat de examinarea fizică.
Prevalenţa atopiei la nivel mondial este în
continuă creştere. Conform studiilor de
specialitate, o persoană din cinci suferă în timpul
vieţii de o boală alergică. Două treimi din
pacienţii cu rinită alergică prezintă una sau mai
multe afecţiuni alergice concomitente de tipul
astm bronşic alergic (43%), dermatită atopică
(32%), alergie alimentară (29%), urticarie (19%).
Datele epidemiologice din cursul ultimilor ani
pledează în favoarea creşterii dramatice a
prevalenţei atopiei în ultimele decade. Diferenţele

de prevalenţă identificate între populaţii similare
din punct de vedere genetic indică o influenţă
majoră a factorilor de mediu. Peste 100 de gene au
fost indicate ca fiind implicate în determinismul
astmului alergic dintre care 6 regăsite în
majoritatea studiilor de specialitate.
Raportările
generale
supraestimează
prevalenţa afecţiunii de aproximativ 10 ori,
obiectivul fiind doar de a stabili adevărata
incidenţă a atopiei. În mod similar, sensibilizarea
la alergeni este mai mare în trialurile clinice decât
este clinic relevant pentru a stabili un diagnostic
adevărat de atopie, sensibilizarea trebuind a fi
întotdeauna combinată cu informaţii obiective13.
Afecţiunile alergic-atopice, de tipul astmului,
eczemelor, rinoconjunctivitei sunt cele mai
frecvente afectări cronice apărute în cursul
copilăriei. Un număr semnificativ de factori
genetici şi de mediu care determină augmentarea
sensibilizării sunt identificaţi şi cuantificaţi în
13

Sicherer S. Epidemiology of Food Allergy. J Allergy
Clin Immunol 2011; 127: 594-602, Rona RJ, Keil T,
Summers C et al. The prevalence of food allergy: a metaanalysis. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: 638-646.
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literatura de specialitate, dar mecanismele
intrinseci determinante subjacente şi etiologia lor
sunt puţin cunoscute. Studiile actuale sunt limitate
de heterogenitatea afectărilor atopice, cu precădere
în copilărie, bolile prezentând variate subtipuri,
identificarea acestora fiind esenţială în vederea
stabilirii tratamentului şi strategiilor de prevenţie.
Viaţa fetală şi postnatală precoce se
consideră o perioadă critică în dezvoltarea bolilor
atopice şi poate constitui o adevărată fereastră a
oportunităţii prevenţiei atopiei. IgE în sângele din
cordonul ombilical este considerat a fi un produs
al metabolismului fetal secretat începând din S11.
Corelaţia dintre nivelurile de IgE circulant seric

sau în cordonul ombilical şi afectările atopice cu
debut în cursul primilor 2 ani de viaţă a fost
stabilită de Orgel în 1975 care a propus IgE ca
factor predictiv al bolilor alergice.
Rezultatele unor studii ulterioare au fost
conflictuale şi incerte, mai ales cu privire la
prognosticul sensibilizărilor aeroalergice la copii
cu niveluri crescute de IgE, fără simptomatologie
alergică respiratorie.
În adolescenţă, incidenţa bolii atopice are o
frecvenţă a sensibilităţii între 25-31% şi o prevalenţă
de 21%, dihotomia fiind majoră în funcţie de arealul
geografic din care provine copilul.

INFLUENŢA EREDITĂŢII ŞI MEDIULUI
ÎN DETERMINISMUL ATOPIEI/ALERGIEI.
EREDITATEA ALERGICĂ
dr. Elena TĂTĂRANU

O serie de studii demonstrează că alergia
parentală este unul dintre factorii determinanţi
care influenţează dezvoltarea afecţiunilor alergice
la copii. La copiii fără istoric familial de atopie
incidenţa bolilor alergice este de 10%. Prezenţa
unui părinte cu alergie creşte probabilitatea ca şi
copilul să dezvolte o formă de atopie la 20-30%,
iar ambii părinţi alergici cresc probabilitatea la
50%. Există o asociere mai puternică în cazul
simptomelor alergice biparentale, dar determinant
este terenul atopic matern.
Studiile genetice în vederea identificării
genelor candidate în determinismul alergiilor sunt
în continuă dezvoltare, cel mai frecvent
incriminate fiind cromozomul 15. Evidenţele
pledează puternic în favoarea a 4 regiuni 5q, 6q,
11q, 12q. Un studiu recent indică faptul că
polimorfismul receptorului proteinei G (GPR154)

pe cromozomul 7 determină majoritatea bolilor
alergice la copiii europeni. Alte regiuni
incriminate în corelaţia astm-alergie este
cromozomul 5q31-q44, regiune care conţine gene
multiple determinante ale terenului atopic.
Majoritatea studiilor sunt nitare în ceea ce
priveşte determinismul multifactorial şi nu doar
genetic al afectărilor alergice.
Predispoziţia la atopie este de 30% în cazul
unui istoric familial de alergie la unul dintre
părinţi şi până la 70% în cazul ambilor părinţi
alergici. Valoarea predictivă pentru sugar a
anamnezei este însă limitată, manifestările alergice
neapărând obligatoriu în perioada de sugar.
Riscul crescut de alergie alimentară la sugar
este întreţinut de imaturitatea funcţiei de barieră a
mucoasei intestinale, sistemelor imune (niveluri
scăzute de IgA în secreţiile exocrine, imaturitatea
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funcţiei lizosomale a enterocitelor) şi cantitatea
mare de proteine ingerate şi absorbite la această
vârstă. La nou-născuţi şi sugari există o dezvoltare
incompletă a barierei intestinale, ceea ce permite
absorbţia de macromolecule antigenice intacte.
Sensibilizarea atopică este o reacţie adversă
imunitară care implică sistemul IgE. Studii
anterioare efectuate pe gemeni şi agregări
familiale au sugerat componenta genetică a
atopiei. Recent, cercetări ale asocierilor genetice
au identificat locusuri genomice linkate cu
fenotipuri atopice. Mai mult decât atât, Chang şi
colab. au arătat că producţia de IgE la copiii de
vârstă preşcolară este asociată cu genele
sistemului MHC de clasa II precum HLA-DPA1 şi
DQA1. Astfel, alterarea remodelării imunitare pe
perioada copilăriei predispune copiii la
sensibilizare atopică în funcţie de genotipul HLA.
O serie de gene se asociază cu creşterea nivelului
IgE din cordonul ombilical, iar interacţiunea
intergenică în vederea producerii de IgE
debutează prenatal. De asemenea, nivelul IgE din
cordonul ombilical se asociază semnificativ cu
interacţiunea alelelor proteinei 4+49A asociată
limfocitelor T citotoxice, interleukinei (IL) 13,
ligandului 17 al chemokinei.
Băieţii sunt mai predispuşi la sensibilizare
atopică în prima copilărie, diferenţele de
prevalenţă între sexe reducându-se la pubertate şi
se inversează ulterior, la vârsta reproductivă
riscul de astm şi atopie fiind mai mare la sexul
feminin.
Modificările hormonale asociate pubertăţii
sunt implicate în diminuarea raportului
masculin/feminin
al
reacţiilor
de
hipersensibilizare, hormonii sexuali având un rol
imunomodulator. Estrogenii exercită un efect
proinflamator şi pot creşte susceptibilitatea la
atopie în timp ce androgenii au un efect
imunosupresor cu rol protectiv în cazul atopiei.
Cu toate acestea, nivelul şi patternul
secreţiei hormonilor sexuali nu diferă în funcţie
de apartenenţa la sex la sugar şi copiii mici astfel
încât ipoteza nu poate explica prevalenţa crescută
a atopiei la sexul masculin la această grupă de
vârstă. Băieţii înregistrează un răspuns imunitar
crescut asociat cu producerea de interferon γ, Il-5
şi IL-13 în primii 3 ani de viaţă ceea ce ar putea

explica prevalenţa ridicată a sensibilizării şi
hipereozinofiliei.
Fumatul şi animalele de casă
Expunerea la diferiţi factori de mediu de
tipul nicotinei sau a părului de animale şi
influenţa lor în determinismul bolilor alergice la
alimente este în curs de evaluare încă în
numeroase studii clinice. Fumatul matern în
timpul sarcinii se asociază cu reducerea funcţiei
respiratorii în mica copilărie şi creşterea riscului
de wheezing recurent infantil. Fumatul parental
(în special matern) în timpul perioadei de creştere
este demonstrat că se asociază cu creşterea
prevalenţei wheezingului şi manifestărilor de tip
astmatiform la copii, până la vârsta de 6 ani.
Expunerea pasivă la nicotină creşte riscul de
sensibilizare la alergeni în copilărie.
Alergenii asociaţi animalelor de casă
determină preponderent simptome astmatiforme,
studiile pe subiect fiind multiple, dar încă
inconsistente.
Factorii de mediu joacă un rol determinant
în etiologia atopiei. Numeroase observaţii clinice
sugerează că vârsta la expunerea la alimente sau
polen poate să determine intensitatea răspunsului
ulterior în anticorpi IgE. O infecţie respiratorie de
etiologie virală în timpul expunerii la alergene de
mediu poate să prezinte un efect adjuvant asupra
producerii de IgE totale şi specifice
Dacă nivelul de IgE totale în momentul
naşterii constituie un element de predicţie pentru
declanşarea atopiei, factorii dobândiţi ar putea
probabil să joace doar un rol secundar sau
permisiv. De exemplu, relaţia dintre alergia
atopică mediată IgE şi imunitatea mediată IgE în
helmintiază este un aspect important când ne
referim la etiologie. Alergia atopică este o
problemă clinică majoră în ţările dezvoltate, unde
nu există infestarea cu helminţi. La populaţiile
unde aceste infecţii sunt endemice, nivelurile
serice de IgE sunt frecvent crescute datorită
stimulării producerii de IgE şi se presupune că
mastocitele sunt saturate cronic cu anticorpi IgE
specifici parazitului. Mecanismele imune mediate
de IgE pe mastocite sunt un avantaj pentru gazdă
în aceste condiţii. În rândul populaţiilor fără
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infecţii parazitare, totuşi, sistemul imun IgE
prezintă un rol minor, dar posibil să reacţioneze
împotriva alergenelor de mediu inofensive.
Celulele mononucleare din cordonul
ombilical (CBMC) răspund diferit la stimularea
exercitată de diverşi alergeni şi factori mitogeni
sugerând că expunerea maternă la alergeni poate
afecta dezvoltarea sistemului imunitar al copilului
prin expunerea directă a fătului la alergeni.
Răspunsul imunoproliferativ fetal nu implică a
priori sensibilizarea atopică in utero. Smilie şi
colab. nu au identificat nici o relaţie între
răspunsul proliferativ al CBMC la extractul de
praf de casă şi nivelul matern al expunerii la
acelaşi alergen pe perioada sarcinii. În mod
similar, o serie de studii recente nu au identificat
nici o relaţie între expunerea maternă la
pneumoalergeni şi răspunsul proliferativ specific
al CBMC. Astfel, răspunsul proliferativ al CBMC
nu este condiţionat de expunerea maternă la
pneumoalergeni şi nu prezice sensibilizarea
ulterioară. Pe de altă parte, există o relaţie strânsă
între expunerea maternă la alergeni din mediu şi
sensibilizarea subsecventă a sugarului la aceiaşi
alergeni în primul an de viaţă. O serie de studii au
confirmat relaţia simplă doză-răspuns dintre
expunerea la praf de casă şi sensibilizarea
specifică la sugari şi copiii mici. Finn şi colab. au
raportat că expunerea postnatală precoce la
pneumoalergeni
afectează
răspunsurile
proliferative tardive ale mononuclearelor din
sângele periferic la copiii cu risc de atopie. Pe
baza acestor rezultate putem considera că
perioada de sugar şi copil mic constituie un
interval critic pentru sensibilizarea primară la
pneumoalergeni.
Expunerea la fumul de ţigară se asociază cu
un risc ridicat de sensibilizare la alergeni
alimentari conform unui studiu multicentric
german. Rezultatele au fost confirmare de o
cercetare de cohortă suedeză care a indicat că
expunerea la fumul de ţigară creşte riscul de
sensibilizare
la
alergeni
alimentari
şi
pneumoalergeni până la vârsta de 4 ani. Un
experiment efectuat pe şoareci a demonstrat că
expunerea la fum de ţigară creşte nivelul IgE
ovalbumin specifice şi induce o inflamaţie
pulmonară pe fondul unei infiltraţii eozinofilice.

S-a postulat că fumul de ţigară disrupe
mecanismul imunitar responsabil de toleranţa la
alergeni inofensivi precum ovalbumina şi induce
sensibilizarea atopică. Chiar dacă nu acţionează ca
un alergen per se, fumul de ţigară exercită un efect
adjuvant al sensibilizării atopice cu debut
prenatal.
Rolul expunerii la poluanţi atmosferici în
determinismul sensibilizării atopice la copiii mici
este incomplet elucidat. Un studiu de cohortă din
Norvegia nu a identificat nici o asociere între
expunerea la poluanţi atmosferici şi sensibilizare
până la vârsta de 9-10 ani. O meta analiză a unor
cohorte de sugari din Europa a evaluat efectul
poluanţilor
atmosferici
asupra
apariţiei
sensibilizării alergice în primii 10 ani de viaţă şi
nu a identificat o asociere semnificativă.
Rezultate discordante au fost raportate şi în
cazul asocierii contactului cu animalele de
companie în perioada de sugar şi copil mic cu
sensibilizarea atopică. Un studiu de cohortă
suedez nu a identificat nici o asociere între
expunerea la păr de pisică şi sensibilizarea atopică
la acelaşi alergen până la vârsta de 5 ani, dar copiii
cu risc ridicat se pot sensibiliza chiar şi în
condiţiile unei expuneri reduse fără o relaţie
liniară. Expunerea la alergeni asociaţi animalelor
de companie poate exercita efecte diferite în
funcţie de riscul relativ al copilului bazat pe
antecedentele heredocolaterale de alergie. Mulţi
copii expuşi la păr de pisică prezintă un răspuns
tip 2 alterat al limfocitelor T-helper caracterizat
prin prezenţa de anticorpi IgG4 la proteine de
pisică în absenţa anticorpilor IgE, răspuns care
poate fi privit drept o formă de toleranţă. Aceste
rezultate indică faptul că relaţia doză-răspuns
între expunerea la alergeni şi sensibilizare diferă
în funcţie de alergen (liniară în cazul prafului de
casă, în formă de clopot în cazul părului de
pisică).
Alimentaţia sugarului şi a copilului mic
UNICEF şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii
recomandă alăptarea exclusivă în primele şase
luni de viaţă, vârstă după care laptele matern nu
mai satisface toate cerinţele privind aportul
substanţelor
nutritive.
Conform
ultimelor
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reduce incidenţă dermatitei atopice la copiii mai
mici de 2 ani, şi reduce riscul alergiilor la laptele
de vacă. Atunci când laptele matern este
insuficient sau nu este disponibil, formulele de
lapte hipoalergenice pe bază de lapte de vacă
hidrolizat au o eficienţă clinică de prevenire a
alergiilor pentru copiii cu risc crescut de alergii, în
primele patru luni de viaţă.
Expunerea la componente nutritive face
parte din educarea şi dezvoltarea imunităţii. În
acest caz, sistemul imunitar trebuie să fie educat
să accepte componente străine inofensive. Evitarea
completă a proteinelor slăbeşte capacitatea
sistemului imunitar de a învaţă că aceste proteine
nu sunt dăunătoare.
Rezultatele cercetărilor arată că introducerea
hranei solide înainte de vârsta de 4 luni poate
creşte riscul de alergii. Introducerea hranei solide
a fost asociată cu incidenţă crescută de dermatită
atopică, cu efect până la vârsta de 10 ani.
Amânarea introducerii hranei solide, după vârsta
de 6 luni nu a arătat un efect protector împotrivă
alergiilor şi poate creşte riscul de a dezvolta alergii
alimentare sau eczeme.
Asociaţia
Americană
de
Pediatrie
recomandă ca introducerea hranei solide să se facă
între vârsta de 4 luni şi 6 luni pentru prevenirea
alergiilor şi ca alimentele să fie adăugate unul câte
unul pentru a permite detectarea reacţiilor
ingredientelor individuale. Un studiu recent a
arătat că alăptarea pe parcursul introducerii
alimentelor solide duce la scăderea cazurilor de
alergii alimentare. Rezultate similar au fost
obţinute în urma unui studiu asupra formulelor
hidrolizate, unde incidenţa alergiilor alimentare a
fost redusă fără amânarea introducerii de alimente
solide după vârstă de 4-6 luni.

recomandări, alăptarea poate continua până la
vârsta de 2 ani 1/2, dar nu mai reprezintă baza
alimentaţiei sugarului, asigurând 1/3 din
necesarul de hrană, vitamine şi anticorpi a
copilului.
În studiile de specialitate actuale, asocierea
dintre alăptare şi afectarea alergică este studiată
intensiv, dar rezultatele sunt inconsistente. Unele
date publicate recent pe o cohortă din Stockholm
(BAMSE) demonstrează că alăptarea exclusivă
pentru cel puţin 4 luni reduce riscul de astm şi
manifestări eczematiforme în timpul micii
copilării. Aceste observaţii converg cu datele din
literatura de specialitate consultată, în ultimii ani
alături de alăptare studiile focusându-se asupra
vitaminelor, antioxidanţilor şi acizilor graşi, a
consumului de fructe şi vegetale în contextul
reducerii incidenţei bolilor alergice.
Prima
influenţă
nutriţională
asupra
copilului este cea primită în timpul sarcinii, când
începe perioada celor 1000 de zile, esenţiale din
punct de vedere nutriţional. S-au făcut cercetări
care să stabilească dacă evitarea anumitor
alimente alergice în timpul sarcinii are impact
asupra dezvoltării alergiilor alimentare la copii. În
orice caz, nu a fost găsit nici un efect protector al
excluderii anumitor alimente în timpul sarcinii.
Studiile asupra evitării laptelui de vacă şi ouă în
timpul sarcinii nu au arătat un efect asupra
dezvoltării de boli atopice la copii. Cele mai
recente sfaturi pentru toate mamele includ o dietă
normală şi sănătoasă, fără restricţii.
Datele devin conflictuale atunci când vine
vorba de evitarea alimentelor alergene în timpul
alăptării, evitarea neaducând un beneficiu
semnificativ pentru copil. Laptele matern conţine
o gamă largă de substanţe protectoare şi de
reglare a imunităţii, susţinând creşterea şi
dezvoltarea copilului şi a sistemului imunitar (de
exemplu,
oligozaharide
care
promovează
dezvoltarea unei flore intestinale echilibrate ce
condiţionează dezvoltarea sistemului imunitar al
nou-născutului). Complexele imune prezente în
laptele matern şi ajută la protejarea copilului de
infecţii, în timp ce acesta dezvoltă propriul
răspuns de apărare.
Alăptarea exclusivă este recomandată
pentru cel puţin 4 luni, până la 6 luni pentru a

Căile de pătrundere în organism a alergenilor
Calea digestivă. Absorbţia alergenilor poate
începe în cavitatea bucală, dar majoritatea
alergenilor se absorb prin mucoasa intestinală.
Sistemul imun al intestinului reprezintă bariera
permisibilă dintre corp şi exterior, fiind general
acceptat faptul că flora microbiană a intestinului
uman reprezintă o componentă a apărării
autoimune. Mucoasa intestinală conţine cele mai
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bariera placentară, Ig E fetale fiind de origine
endogenă, posibil prin sensibilizare in utero pe
teren atopic). Fiindcă determinarea IgE în sângele
ombilical nu se efectuează de rutină, apariţia
primelor manifestări clinice constituie practic
primul semn de teren atopic la aceşti copii.
Pe calea respiratorie pot pătrunde alergenii
alimentari volatili.
Calea
tegumentară.
Prin
contactul
tegumentelor cu alergenii în timpul manevrării
alimentelor (curăţare) pot apare eczeme şi
urticarii.
Calea injectabilă se incriminează rareori,
exemplul major fiind reprezentat de administrarea
de vaccinuri cultivate pe embrion de găină.
Primele luni de viaţă sunt considerate o
perioadă critică pentru dezvoltarea sensibilizării
atopice. În mod specific, sezonul naşterii este
important prin expunerea la alergeni specifici sau
un status particular (de ex. nivelul vitaminei D)
care poate condiţiona dezvoltarea atopiei.
Sensibilizarea la polen este mai mare la copiii
născuţi în perioada mai-iunie.

multe celule imune şi produce mai mulţi anticorpi
decât orice alt organ din corpul uman (MALTţesut limfoid asociat mucoasei, GALT-ţesut
limfoid intestinal, IgA locale, celule efectoare ca
macrofagi şi limfocite). Contactul antigenelor
alimentare cu mucoasa este limitat de integritatea
ei şi procesele proteolitice din cursul digestiei
enzimatice. Din totalul proteinelor ingerate doar
un mic procent de circa 2% scapă acţiunii
enzimelor proteolitice, restul fiind descompuse în
aminoacizi sau oligopeptide neimunogene.
Cantităţi minime de proteine antigenice sunt
totuşi
absorbite.
La
persoanele
fără
susceptibilitate intervine fenomenul de toleranţă.
La indivizi susceptibili intervine fenomenul de
sensibilizare.
Cea
mai
puţin
incriminată
este
Bifidobacteria, în timp ce Clostridium este
resonsabil de majoritatea afectărilor alergice la
copii. Studii prospective ale probioticelor
conţinând lactobacil se caracterizează prin
rezultate încurajatoare în ceea ce priveşte
prevenţia eczemei, deşi nu se înregistrează nici un
efect asupra sensibilizării IgE.
Permeabilitatea gastrointestinală scade cu
vârsta, odată cu maturarea intestinală, ce ar
explica scăderea incidenţei alergiei alimentare la
adulţi. Bolile gastrointestinale (ce alterează bariera
enterală), parazitozele intestinale, malnutriţia,
prematuritatea, stările de imunodeficienţă pot fi
asociate
cu
creşterea
permeabilităţii
gastrointestinale şi cu riscul de dezvoltare a
alergiilor alimentare. Alăptarea la sân în primul
an de viaţă pare a juca rol protectiv faţă de bolile
alergice, modulând structura şi fiziologia barierei
gastrointestinale. Astfel, alergia alimentară este
mai frecventă la sugar şi copilul mic, vârsta medie
la debut fiind de 5 luni pentru lapte, 13 luni
pentru fructe şi de 6-7 luni pentru alte alimente.
Anticiparea răspunsului alergic se poate realiza
pe baza a 2 elemente: anamneza familială de
alergie (cu valoare predictivă bună la copil,
limitată însă pentru sugar) şi concentraţia de IgE
în sângele ombilical (IgE materne nu străbat

Stilul de viaţă
Studiile au demonstrat că sugarii şi copii
născuţi în familii de fermieri sunt protejaţi
împotriva bolilor alergice. Efectul protectiv se
datorează probabil expunerii precoce şi crescânde
la lipopolizaharide microbiene care par a stimula
activitatea
Th1.
Utilizarea
extensivă
a
antibioticelor în timpul primului an de viaţă, cu
precădere a macrolidelor este considerată factor
de risc de alergie, posibil datorită efectelor pe flora
intestinală, dar studiile sunt inconsistente cu
privire la această intercondiţionare.
Copii din familii antrofozofice care consumă
frecvent alimente cu lactobacili şi evită vaccinarea
şi antibioterapia sunt mai puţin predispuşi la boli
alergice. Mai mult decât atât, floral or intestinală
are o compoziţie diferită, dar există în nevoie de
studii extensive care să demonstreze cu
certitudine aceasta.
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Sensibilizarea IgE mediată determină un
dezechilibru între răspunsurile immune Th1 şi
Th2. Matricardi demonstrează că studenţii care
urmează stagiul militar seropozitivi anithepatita A
au o prevalenţă scăzută a afecţiunilor alergice. Alţi
autori observă că unii copii care au un număr
crescut de infecţii ale tractului respirator în primii
ani de viaţă au un risc crescut de a dezvolta astm
bronşic.
Studii prospective între copii din Norvegia
efectuate pe baza unui chestionar raportează
episoade de infecţii de tract respirator superior.
Internările datorate infecţiilor cu RSV se
corelează cu dezvoltarea astmului bronşic,
alergiilor şi sintezei crescute de IgE.
Rhinovirusul şi parainfluentza sunt alte
infecţii ale tractului respirator care se asociază cu
exacerbarea crizelor astmatiforme la copii.
În 50% din cazuri, rhinovirusul singur
induce atacuri acute de astm bronşic.

Infecţiile
Infecţiile virale sunt cea mai comună cauză
de afectare infecto-inflamatorie în copilărie şi
preced adesea infecţiile bacteriene ale tactului
respirator.
Simptomele
infecţiilor
virale
respiratorii sunt dominate de catarul nazal şi tuse.
Herpes virusurile şi vaccinurile determină
frecvent infecţii sistemice cu simptome variabile
în funcţie de organ (tabel 3).
Conceptul privind efectul protectiv al
afecţiunilor infecţioase în dezvoltarea alergiilor,
ipoteza igienică, este elaborat în anii 1980 de
Strachan care raportează existenţa unei relaţii de
asociere inversă între dimensiunea familiei şi
sindromul febril. Nivelurile serice de IgE şi
prevalenţa astmului şi eczemei sunt mai crescute
la populaţia caucaziană, în timp ce helmintiozele,
infecţiile virale şi bacteriene sunt mai frecvente la
americani.
Studii recente au demonstrat că îngrijirea
perinatală corectă sau gemelaritatea se constituie
în factori protectivi ai alergiilor. Mecanismele
subjacente propuse a fi implicate o constituie
asocierea frecventă a expunerii combinate a
copilului la infecţii.

Virusuri comune în copilărie
Virus
Rhinovirus

Coronavirus
Influentza virus

Parainfluenzavirus

Adenovirus

Virus sinciţial

Caracteristici
Cauza comună de răceală
Peste 100 subtipuri de rhinovirusuri
75% din rininovirusuri determină la copii simptome de rinită sau faringită
Se asociază cu infecţii de sistem respirator inferior
Se asociază cu exacerbarea crizelor de astm
5-15% din infecţii
Tip A, B, C
Sindrom febril respirator cu debut acut
25% prezintă otită ca şi complicaţie bacteriană
Asociată cu laringotraheita, bronşita şi crupul
Tip 1, 2, 3
Până la 3 ani majoritatea copiilor au fost expuşi la cele 3 subtipuri
Sindrom respirator acut
Gastroenterită
49 de subtipuri, dar doar 1/3 se asociază cu manifestări clinice
Prima infecţie apare în copilărie
Bronşiolită şi pneumonie la copii sub 1 an
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respirator (RSV)

Metapneumovirus

Rotavirus
Calicivirus
Virus
herpes
simplex (HSV)

Cytomegalovirus
(CMV)

Virus
varicella
zoster (VZV)
Virus Epstein-Barr
(EBV)

Virus 6 herpetic
uman (HHV6)

Sindrom infecto-inflamator la copii peste 2 ani
Wheezing
Debut până în 2 ani
Sindrom respirator acut la copii cu infecţii de tract respirator inferior în
copilărie
Complicaţii frecvente: astm
Gastroenterită la copii
5 subtipuri
Gastroenterită la copilul mare şi adult
2 tipuri
Infecţia primară poate fi asimptomatică
Simptome de tip febră, stomatită, probabil în funcţie de răspunsul imun al
gazdei
Reactivarea poate apare în orice moment al copilăriei
70% dintre copii mari prezintă anticorpi anti HSV
Cauza frecventă de infecţii congenitale
Infecţii subclinice la copiii mici
La copii mari poate determina un sindrom mononucleotid-like
Expunerea produce infecţie latentă pe toată viaţa la 70% din populaţie
Primoinfecţie
Virus latent, dormant, reactivarea produce herpes zoster l
90-95% din populaţie
95% din populaţie
Copii mici nu au simptome la prima infectare
La 50% din copiii mari şi adulţi se dezvoltă mononucleoza
Infecţia latentă se asociază cu dezvoltarea de malignităţi
Exanthema subitum, febră 3 zile, urmată de rash în 305 din cazuri
80% dintre copii între 3-5 ani au anticorpi anti HHV6
dezvoltate. Serostatusul CMV şi EBV la copiii de 4
ani în raport cu sensibilizarea IgE mediată este
analizată în studii de cohortă efectuate în Suedia
(BAMSE), în care nu se identifică nici o corelaţie
între serostatusul viral şi simptomatologia clinică
alergică. Sensibilizarea IgE mediată la alergeni
aerici şi alimentari se asociază pozitiv cu
seropozitivitatea CMV la copiii care sunt
seronegativi pentru EBV.
S-a avansat ideea că vaccinarea împotriva
unor infecţii virale sau bacteriene ar constitui un
factor protectiv prognostic al afectărilor alergice,
dar rezultatele diferitelor trialuri clinice din
literatura de specialitate sunt încă inconsistente.

Alte virusuri studiate au fost CMV şi EBV
care sunt virusuri persistente, care dispar la
intervale temporale mari după primoinfecţie.
Natura cronică a ambelor virusuri, este
demonstrat, a exercita un efect asupra sistemului
imun.
În ţările dezvoltate majoritatea copiilor
prezintă încă în cursul micii copilării infecţii
asimptomatice cu CMV şi EBV, spre deosebire de
ţările industrializate în care promoingfecţia cu
EBV apare târziu, la pubertate, determinând
mononucleoza infecţioasă (MI) în aproape ½ din
cazurile afectate. Cu toate acestea, prevalenţa
alergiilor este considerabil mai scăzută în ţările
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ALIMENTAŢIA ENTERALĂ PRECOCE
LA NOU NĂSCUTUL PREMATUR
dr. Dana MURARIU, dr. Maricela COBUZ
„Cu cât corpul va fi hrănit mai nociv, cu atât va deveni mai bolnav”
Hippocrate

2006-2010: medic rezident;
2011: medic specialist pediatrie;
2011: atestat ecografie generală;
2012: doctor în ştiinţe medicale.

Progresele înregistrate în neonatologie au
permis supravieţuirea prematurilor foarte mici, cu
greutatea la naştere = 1.500g şi extrem de mici, cu
greutatea sub 1.000 g. Naşterea prematură
surprinde aparatul digestiv, excretor şi sistemul
nervos nematurate.
Alimentaţia enterală precoce este alimentaţia
din primele 72 de ore după naştere la prematurii
sub 1.500 g. Nevoile nutriţionale ale prematurului
vizează asigurarea creşterii postnatale şi
maturarea funcţională a tuturor organelor şi
sistemelor. Laptele de mamă este singurul aliment
adecvat posibilităţilor de digestie, absorbţie şi
excreţie ale prematurilor foarte mici, capabil să
asigure troficitatea şi maturarea funcţional
postnatală. Conţinutul de aminoacizi şi săruri
minerale din lapte, în proporţie similară cu cel din
plasmă, determină o bună absorbţie intestinală,
fără să suprasolicite excreţia renală. Laptele de
mamă, prin conţinutul de acizi graşi esenţiali,
colesterol, factor neuronal de creştere, nivel înalt
al taurinei, imunostimulatori şi imunosupresori,
împiedică aderenţa bacteriilor, virusurilor şi
toxinelor la mucoasa intestinală, stimulând
imunitatea celulară şi umorală. Lipazele din
laptele de mamă ameliorează hidroliza şi
absorbţia lipidelor, mărind toleranţa digestivă şi
evacuarea gastrică. Colostrul şi laptele de tranziţie
al mamelor copiilor născuţi prematuri, prezintă o
concentraţie mare de proteine, săruri minerale,
imunoglobuline, având o compoziţie adecvată

dr. Georgeta-Laura-Dana MURARIU
Născută: 23.IV.1962, Tg. Lăpuş.
Facultatea de Medicină Cluj-Napoca, abs. 1987.
1987-1991: medic stagiar Spital Suceava;
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1994: medic specialist pediatrie;
1998: medic primar pediatrie;
2004: medic specialist Neonatologie;
1998: medic şef secţie Neonatologie;
2014: atestat ultrasonografie generală;
2014: atestat în managementul serviciilor de sănătate.
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• Stimulează
motilitatea,
secreţia
enzimatică şi hormonală gastrointestinal,
instalarea reflexului de deglutiție şi,
ulterior, a reflexului de sucţiune;
• Ameliorează
toleranţa
alimentară,
asigurând nevoile nutriționale;
• Asigură o creştere staturo-ponderală
similară cu a nou-născuților la termen, la
acea vârsta postconcepţională.
• Ameliorează
dezvoltarea
motorie,
senzorială şi cognitivă la vârsta de 7 ani.
Riscurile alimentaţiei enterale precoce sunt
generate de imaturitatea organelor vitale, de tipul
laptelui administrat, de volumul şi ritmul de
administrare a laptelui. Presiunea parţială a
oxigenului scade la 30 minute după gavaj,
conducând la hipoxemie, chiar şi la o alimentaţie
enterală minimă, cu repercusiuni asupra perfuziei
cerebrale, intestinale şi pulmonare. Refluxul
gastroesofagian poate genera pneumonie de
aspiraţie. În situaţiile folosirii formulelor există
riscul enterocolitei necrozante. De asemenea,
accelerarea creşterii la un aport mare de proteine
şi scăderea sensibilizării la insulină prezintă risc
de obezitate, diabet zaharat de tip 2 şi
hipertensiune arterială în adolescenţă.
Alimentaţia enterală exclusivă sau în paralel
cu alimentaţia parenterală rămâne singura
posibilitate de aport nutriţional la prematur în
perioada perinatală.

nevoilor propriului copil, în relaţie cu durata
gestaţiei.
Sub 30 de săptămâni postconcepţionale,
reflexul de deglutiţie, coordonarea respiraţiei cu
deglutiţia nu sunt maturate, iar reflexul de
sucţiune lipseşte. Gavajul nasogastric sau
orogastric este metoda de alimentare cea mai
utilizată, cu toate că se produce adeziunea
lipidelor la pereţii sondei şi scade aportul
energetic. Gavajul oferă posibilitatea verificării
evacuării gastrice şi măsurarea rezidului gastric.
Sonda nasogastrică se fixează mai uşor dar
prezintă risc de apnee central sau respiraţie
periodică, comparative cu sonda orogastrică.
Gavajul continuu facilitează evacuarea gastrică,
dar nu prezintă diferenţe faţă de gavajul
intermitent. Administrarea laptelui cu biberonul
este posibilă mult mai târziu, când se instalează
reflexul de deglutiţie, coordonarea înghiţitului cu
al respiraţiei, iar prematurul îşi poate autoregla
fluxul laptelui.
Alimentaţia enterală precoce cu lapte de
mamă conferă prematurului născut cu greutate
sub 1.500 g şi gestaţia sub 30 săptămâni,
următoarele beneficii:
• Aportul unor substanţe trofice în forme
active favorabile dezvoltării epiteliului
mucoasei,
a
sistemului
imunitar
intestinal;
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SCREENINGUL HIPOACUZIEI LA COPIL
dr. Claudia IONESI

Hipoacuzia la copil reprezintă o problemă
particulară determinată de consecinţele pe care le
are privarea de auz asupra limbajului, a gândirii şi
a dezvoltării generale somato-psihice.
Copilul hipoacuzic prezintă următoarele
tipuri de handicap:
- handicapul verbal – cea mai evidentă
consecinţă a surdităţii este mutitatea;
- handicapul biologic sau psiho-fiziologic –
rezultat din alterarea unei importante căi
de acces a informaţiilor necesare
desfăşurării unei vieţi normale;
- handicapul social şi afectiv – din punct de
vedere social, deficienţa de auz determină
izolarea de mediul înconjurător, iar
privarea de mijloace naturale de
comunicare determină tulburări afective;
- handicapul intelectual – copiii deficienţi de
auz prezintă la probele intelectuale nivele
de reuşită inferioare auzitorilor de aceeaşi
vârstă cronologică, dar acest deficit de
dezvoltare nu reprezintă un retard mintal.
În acest context al handicapurilor pe care
hipoacuzia le poate determina, screeningul
auditiv al nou-născuţilor permite depistarea şi
diagnosticul precoce al hipoacuziilor în primele 36 luni de viaţă, urmată de instituirea unui
tratament corespunzător şi includerea în
programe de reeducare, dispensarizare.
Diagnosticului precoce al hipoacuziilor la
copil cuprinde următoarele etape:
1. Istoricul familiei: studiul antecedentelor
personale patologice – date despre sarcină,
naştere,
traumatismul
obstetrical,
evoluţia

dr. Claudia IONESI
Născută: 1.XII.1973, Rădăuţi.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1998.
2000-2005: medic rezident Cl. ORL Iaşi;
2005: medic specialist ORL Spital Suceava;
2010: medic primar ORL Spital Suceava.
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diagnosticaţi cu hipoacuzie neurosenzorială
importantă, nu prezentau nici unul din aceşti
factori de risc. Conform Joint Comitee on Infant
Hearing aceşti factori de risc sunt:
1. antecedente heredo-colaterale de surditate
neuro-senzorială;
2. istorie familială de hipoacuzie permanentă
din copilărie;
3. stigmate sau alte constatări ce pot fi
asociate cu un sindrom ce include hipoacuzie
neurosenzorială, de transmisie sau disfuncţia
trompei lui Eustachio;
4. infecţii postnatale asociate cu hipoacuzie
neurosenzorială (meningita bacteriană);
5. infecţii intrauterine cu citomegalovirus,
toxoplasmoză, herpes, rubeolă, sifilis;
6. indicatori neonatali – prematuritatea,
hiperbilirubinemia ce necesită exsanguinotransfuzie, hipertensiune pulmonară persistentă la
nou-născuţi asociată cu ventilaţie mecanică.
Pe la începutul anilor 1970 au apărut studii
care au demonstrat fezabilitatea clinică şi valoarea
ABR în evaluarea audiologică la nou-născuţi şi
copii mici. Iniţial ABR a fost folosit pentru
neurodiagnosticul
funcţiei
auditive,
apoi
realizându-se echipamente şi protocoale pentru
screeningul auditiv la copii.
De la mijlocul anilor 1980 s-a introdus
screeningul auditiv cu OAE (otoemisiuni
acustice), aceasta fiind prima aplicaţie clinică a
OAE.

perinatală şi studiul antecedentelor heredocolaterale – boli infecţioase la mamă, dacă există
surdităţi în familie cu debut înainte de 30 ani,
anomalii renale.
2. Examenul fizic ORL – prezenţa de atrezie
de conduct auditiv extern, agenezie de pavilion
auricular, fistule preauriculare, şi examen general
care ar putea sugera prezenţa unei genopatii
malformative sau degenerative.
3. Teste audiologice: subiective (audiometria
comportamentală)
sau
obiective
–
impedancemetria, reflex stapedian, otoemisiuni
acustice (OAE), potenţiale evocate auditive de
trunchi cerebral(PEATC).
4. Teste de laborator – nu sunt specifice
pentru diagnosticul hipoacuziei, doar pentru
stabilirea etiologiei: teste serologice pentru sifilis,
toxoplasmoză,
citomegalovirus,
prezenţa
proteinuriei şi hematuriei în sumarul de urină în
sindromul Alport.
5. Examene imagistice: tomografie computerizată a osului temporal (malformaţii cohleare,
anomalii de conduct auditiv intern), rezonanţă
magnetică nucleară (neurofibromatoză tip II).
6. Teste genetice – constau în studiul
antecedentelor heredo-colaterale şi a fenotipului.
7. Examene complementare – consultaţia
oftalmologică, endocrinologică, neuropsihiatrică.
Identificarea precoce a hipoacuziei la copil a
început din anii 1960, în Statele Unite ale
Americii, prin munca neobosită a dr. Marion
Downs. La acel timp dr. Downs a dezvoltat şi
aplicat
tehnici
comportamentale
pentru
screeningul a mii de prematuri. Rezultatele
obţinute au fost publicate în reviste de
specialitate, încurajând şi alţi colegi să efectueze
acest screening. Dr. Downs a organizat primul
Joint Committee on Infant Hearing şi a contribuit
la realizarea primului registru cu factori de risc
pentru apariţia hipoacuziei la copil. Iniţial se
efectua screening auditiv doar la acei copii care
prezentau aceşti factori de risc, dar din anii 1980
s-a dovedit că aproximativ jumătate din copiii

În Europa există un proiect de screening al
hipoacuziei la nou-născuţi privind promovarea
unor metode şi planuri de evaluare a auzului şi de
intervenţie precoce în ceea ce priveşte instituirea
unui tratament specific, început de la sfârşitul
anilor 1990. Acest proiect este susţinut de Comisia
Europeană. De asemenea şi în România s-a
început un program naţional de screening auditiv,
iniţial într-un număr limitat de maternităţi
(inclusiv şi în cea a Spitalului Judeţean Suceava),
iar în anii următori urmând să fie extins în toate
spitalele din ţară.
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toţi copiii identificaţi cu hipoacuzie să
primească tratament precoce înainte de 6
luni;
- toţi copiii care au trecut testul la prima
examinare, dar care prezintă factori de risc
pentru instalarea târzie a hipoacuziei,
trebuie monitorizaţi din 6 în 6 luni, timp
de 3 ani;
- toţi copiii diagnosticaţi cu hipoacuzie şi
care au beneficiat de tratament să fie
monitorizaţi şi incluşi în programe de
reeducare.
Testul cu OAE este un test neinvaziv, rapid,
nu necesită sedarea pacientului, astfel încât poate
reprezenta o metodă deosebit de eficientă pentru
screeningul auzului, în special la copii. Testul cu
OAE este foarte specific pentru examenul funcţiei
cohleei (a celulelor ciliate externe), el făcând parte
din bateria de teste audiologice. El poate avea un
rol important în identificarea precoce şi
diagnosticul hipoacuziilor atât la copii, cât şi la
adulţi.
OAE reprezintă un test ce detectează
hipoacuzia, nu o cuantifică. Apariţia OAE
presupune că nu doar urechea internă este
normală, ci şi urechea medie, deoarece OAE în
drumul lor spre CAE trebuie să nu întâlnească nici
un obstacol.
În afara screeningului auditiv, OAE mai are
şi următoarele aplicaţii clinice: diferenţierea
hipoacuziilor cohleare de cele retrocohleare,
hipoacuzii brusc instalate sau autoimune, boala
Meniere sau hidrops endolimfatic, monitorizarea
ototoxicităţii, screening la persoane ce nu
colaborează şi nu poate fi efectuată audiograma,
detectarea primelor semne de expunere la zgomot
în cazul muzicienilor sau a altor persoane ce
lucrează în zgomot, confirmarea funcţiei tuburilor
transtimpanale.

Obiectivele acestui proiect sunt:
- promovarea întregului domeniu de
otoemisiuni acustice pentru validarea în
aplicaţii clinice a noilor tehnici, pentru
programele de screening universal al
nou-născuţilor;
- demonstrarea fezabilităţii programelor
de screening universal al hipoacuziei la
nou-născuţi şi tratamentul precoce la
numai câteva luni;
- publicarea rezultatelor obţinute de
identificarea şi intervenţia precoce în
cazul copiilor cu hipoacuzii printre
otorinolaringologi,
audiologişti,
neonatologi, pediatrii.
Acest proiect este conceput de a stabili şi
coordona o reţea de centre de excelenţă (centre de
cercetare, spitale), de fabricanţi de aparatură
medicală şi organizaţii (societăţi ştiinţifice,
organizaţii internaţionale).

-

Screeningul
nou-născuţilor
pentru
depistarea hipoacuziei poate fi efectuat cu
echipamente ce au la bază otoemisiuni acustice de
tranziţie sau distorsiune, potenţiale evocate
auditive de trunchi cerebral. Metoda preferată
pentru screening este cea cu otoemisiuni acustice
deoarece este un test rapid (10-30 sec), nu necesită
personal specializat şi nici anestezie generală, este
mai ieftin, nu necesită interpretare.
Programul de screening auditiv al nounăscuţilor ar trebui să aibă următoarele principii:
- toţi nou-născuţii să fie testaţi înainte de a
împlini o lună, de preferat în maternitate,
înaintea externării;
- toţi copiii care nu au trecut testul efectuat
în maternitate, să fie revăzuţi înainte de 3
luni pentru a se confirma sau nu prezenţa
hipoacuziei;
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IUBIREA – VIRTUTE UMANĂ SUPREMĂ.
PERSONALITATEA NARCISICĂ ÎN RELAŢIA DE CUPLU

dr. Anamaria Anca MURARIU

Motto:
„Viaţa nu e altceva decât un vis, iar dacă ştiţi să
creaţi o viaţă din iubire, visul poate deveni o capodoperă”.
Miguel Ruiz

Chiar dacă virtuţile nu mai sunt întotdeauna
în
actualitate
pentru
omul
postmodern,
necesitatea cunoaşterii acestora se resimte din ce
în ce mai frecvent în societate.
Virtuţile reprezintă exprimarea liberă a
voinţei omului. Termenul „virtute” nu are numai
un înţeles moral, deşi, de cele mai multe ori, prin
virtuţi se înţelege un anumit comportament
corespunzător unor principii morale, alteori o
însuşire psihică sau fizică a unei persoane,
însuşire ce exprimă ideea de curaj, bunătate,
cumpătare, spirit de dreptate sau iubire.
Din punct de vedere etimologic, termenul
„virtute” vine de la latinescu virtus (derivat din
ver =bărbat, specific bărbătesc); corespondentul
grecesc fiind derivat din arete ,înţelesul primordial
al amândurora fiind „tărie”, „curaj”, forţa de a
rezista în faţa răului şi de a practica binele. Ca o
ironie a etimologiei engleze, cuvântul „virtute”
este utilizat privitor la castitatea unei femei.
Virtutea este excelenţa morală a unui bărbat
sau a unei femei.
Prin virtute, omul se umple de spiritualitate
şi morală.
Virtutea este apanajul omului înţelept fiind
în permanentă contradicţie cu viciul.
Cel dintâi filosof care acordă virtuţii un
înţeles abstract este Platon, care o consideră o
dispoziţie sau o putere sufletească.
Aristotel definea virtutea ca o „dispoziţie
habituală capabilă de alegere deliberată constând
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într-o medie în raport cu noi, medie determinată
de raţiune”.
Cea dintâi clasificare a virtuţilor o putem
găsi în Grecia Antică. Astfel, la Socrate, virtutea
principală este înţelepciunea, privită ca ştiinţa
generală a binelui, care cuprinde pe toate celelalte
virtuţi. Din înţelepciune derivă evlavia, dreptatea
faţă de oameni, curajul şi empatarea.
De la Platon ne-a rămas clasificarea
virtuţilor în înţelepciune, curaj, cumpătare şi
dreptate, acestea din urmă fiind considerată
„coroana” celorlalte.
Aristotel împărţea virtuţile în virtuţi ale
raţiunii (dianoetice) şi virtuţi morale (etice).
André Compte-Sponville, rezumă definiţiile
virtuţilor date de mai marii filosofi, astfel încât
„calea regală” a tradiţiei etice europene, să poată fi
atinsă de omul contemporan. „...virtutea ţine de
puterea specifică a omului (care după Aristotel este
raţiunea), dar ea mai are nevoie şi de dorinţă (să
vrei să devii virtuos), de educaţie (în sensul cel mai
larg al termenului), de obiceiuri...”. El enumeră
optsprezece virtuţi, începând cu politeţea, care nu
este încă morală, şi o încheie cu iubirea, care este
deja mai mult decât morală, fiind considerată „alfa
şi omega” pentru orice altă virtute.

– pentru a desemna iubirea fizică, carnală,
philia – pentru iubirea ca admiraţie şi respect
şi agape – pentru iubirea spirituală,
dezinteresată, altruistă.
Pentru a înţelege cât mai bine termenul
de iubire, în sensul virtuţii, propun o analiză
succintă a triadei filosofice a iubirii.
EROS – iubirea ca atracţie fizică dintre
un bărbat şi o femeie, iubirea erotică,
iraţională, asemenea unei săgeţi demonice,
iubirea egoistă, care pleacă de la sine şi se
reîntoarce tot la sine.
În dicţionarele enciclopedice, eros-ul, îl găsim
tradus ca pasiune, amor, dorinţă puternică,
intensă. Este asociat adesea cu iubirea sexuală, cu
iubirea egoistă, care îl transformă pe cel iubit în
obiect.
Platon, în Banchetul, prezintă eros-ul din
două perspective:
• a mitului androginilor: o iubire visată,
o unitate perfectă la care năzuim cu
toţii şi care îndeplineşte o pasiune
satisfăcută, susţinută de discursul lui
Aristofan „...dragostea recompune
vechea noastră făptură, contopind o
singură fiinţă din doua şi vindecând
rana naturii umane”, „...să se
întâlnească şi să se topească într-o
fiinţă, să rămână tot unul, dispărând
pentru totdeauna cei doi..”.
• dorinţă prin lipsă: Socrate vorbeşte
despre dragoste aşa cum este:
făgăduinţă a ceea ce ne lipseşte,
neîmplinire, dorinţă pentru ceea ce ne
lipseşte, toate acestea aruncându-ne în
braţele disperării sau conducându-ne
spre o altă formă de iubire şi împlinire
– agape –, prin religie.
Socrate consideră eros-ul ca iubirea faţă de
ceva pe care îl doreşti, dar care îţi lipseşte. Iubirea
este o mistuitoare căutare, o neîmplinire, pentru
că lui Eros îi lipseşte ceva, ceva ce ne face să trăim.
Iubirea este dorinţă, iar dorinţa reprezintă lipsă a
ceva. Dorinţa apare atunci când lipsa este
conştientizată, percepută. Dar nu orice dorinţă
este dragoste, dar orice dragoste este o dorinţă
determinată de o anumită lipsă care este

Conform Dicţionarului universal al limbii
române, iubirea este „faptul de a iubi”,
„sentiment erotic pentru o persoana de sex
opus”, „sentiment puternic de simpatie, de
admiraţie şi de afecţiune pentru cineva”,
înrudite ca sens fiind termenii „eros” şi
„amor”. În Dicţionarul de filosofie, ea apare ca
„termen atribuit unui sentiment moral-estetic
funciar, opus egoismului”.
În sens larg, iubirea ar putea fi definită
ca un cumul de emoţii şi sentimente pe care
cineva le resimte, într-o foarte mare gamă de
nuanţe, faţă de o fiinţă sau faţă de obiect.
Iubirea este cea mai importantă virtute, dar
nu absolută, pentru fiinţa umană, în raport cu
morala, datoria sau legea. Ea reprezintă esenţa
moralei şi a vieţii. Din iubire, printr-un cerc, dar
nu unul vicios, orice altă virtute devine posibilă.

De altfel, vechii greci aveau denumiri
distincte pentru diferite forme ale iubirii: eros
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percepută în mod particular: „...eros nu poate fi
decât iubire de anumite lucruri, lucruri care în
clipa când le doreşti îţi lipsesc”.
Dintre cele trei tipuri de iubire, Eros este
iubirea cea mai puternică, cea mai pasională,
bogată în suferinţe, eşecuri, iluzii şi deziluzii, dar
pe care am putea-o aşeza la baza întemeierii
cuplului.
PHILIA – iubirea spontană, naturală,
liniştită, netulburată de pasiunea lui Eros,
sentimentul de admiraţie sau devoţiune pentru o
persoană demnă sau un anumit lucru, iubirea
pentru frumos, pentru artă.
Această iubire este dominantă intelectuală,
cântăreşte dacă obiectul iubirii merită sau nu
admiraţia. Philia este asociată cu prietenia,
afecţiunea rezumând loialitatea faţă de prieteni,
ceea ce o ridică la rangul de virtute.
Aristotel a dedicat Etica nicomahica philiei.
El o defineşte ca acea relaţie între oamenii care
ştiu că au bune intenţii şi îşi doresc binele unul
celuilalt. Prietenia înseamnă să faci bine, fără să ţi
se ceară, fără să ceri laude. Philia este un alt fel de
iubire, o iubire virtuoasă căreia nu-i lipseşte
nimic; este o iubire împlinită, care aduce linişte,
bucurie, fericire.
Eros şi philia sunt două tipuri diferite de
iubire pe care le experimentăm de-a lungul vieţii.
Eros, dar şi philia, amestecate, încurcate,
îmbrăţişate, confundate şi totuşi diferite: pentru
că prima o naşte pe a doua, buna voinţă se naşte
din concupiscenţă şi dragostea din dorinţă. Iar
dragostea nu este decât împlinire şi transfigurarea
plină de bucurie a dorinţei. Această dragoste nu
este o pasiune ci o virtute: „A vrea binele
aproapelui înseamnă chiar binele însuşi”
(Aristotel, Etica nicomahca, VIII).
AGAPE – caritas, iubirea care nu este nici
lipsă nici potenţă, nici pasiune, nici prietenie.
Această iubire este universală şi dezinteresată,
„...este cea care-i iubeşte până şi pe duşmani”.
(André Compte-Sponville, Mic tratat al marilor
virtuţi).
Agape este dragostea divină „...Dumnezeu
este dragoste – Théos agapè estin” (Evanghelia
Sfantului Ioan). Această iubire este absolut pură şi
nealterată, activă şi liberă, nu este determinată de
valoarea a ceea ce iubeşte, de lipsa obiectului iubit

(eros) sau de bucuria iubirii (philia), ci de acela
care iubeşte. Agape este izvorul oricărei valori,
lipse sau bucurii, este o virtute.
„Agape este o iubire creatoare. Dragostea
divină nu se adresează la ceea ce este deja în sine
demn de iubire, dimpotrivă, iubind un obiect
lipsit de valoare, ea îl înnobilează. Agape nu
constată valori, ci le creează, conferă valoare
iubind. Agape este un principiu creator de valori.”
(A. Nygren, vol. 3, cap. II, IV).
Iubirea sub cele trei tipuri: eros (lipsă), philia
(bucurie), agape (iubire spirituală) întregesc fiinţa
umană sub aspect familial, social şi, nu în ultimul
rând, spiritual. Iubirea omenească nu presupune
în nici un caz mai puţin eros decât philia şi nici
mai mult philia decât agape.
În afară de sentimentele faţă de cei din jur un
teritoriu aparte arondat structurii personalităţii
individuale este cel al iubirii faţă de sine însuşi.
Modelul este personalitatea narcisică.

PERSONALITATEA
ÎN RELAŢIA DE CUPLU

NARCISICĂ

Personalitatea umană este o complexitate
structurală
care
integrează
dimensiuni
temperamentale şi caracteriale. Reprezintă o
structură dinamică condiţionată biologic, psihosocial şi cultural.
Personalitatea îi conferă individului unicitate
prin totalitatea caracteristicilor permanente ale
acestuia.
Conform DSM, tulburarea de personalitate
reprezintă un pattern permanent de experienţă
interioară şi comportament care deviază marcant
de la aşteptările pe care le avem din partea
individului. Acest pattern este permanent şi
inflexibil,
stabil
în
timp
şi
creează
disfuncţionalitate manifestându-se în spectru
cognitiv, afectiv şi relaţional.
Tulburarea de personalitate narcisică, parte a
cluster-ului B, este caracterizată printr-un pattern
de grandoare, sentimentul măreţiei propriei
persoane, nevoia de a fi admirat cât şi lipsa
empatiei.
Dinamica structurării personalităţii narcisică
nu este în totalitate elucidată, însă putem afirma
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•

că este rezultanta unei dezvoltări vicioase, fiind
implicate
elemente
genetice
din
sfera
temperamentală care au la bază răni narcisice din
perioada copilăriei, cât şi elemente socio-culturale.
Atributele tulburării de personalitate
narcisică se conturează în jurul grandorii şi al
exacerbării autostimei, a nevoii de admiraţie şi al
comportamentului lipsit de empatie.
Caracteristicile narcisicului sunt: stima de
sine crescută, sentimentul de omnipotenţă, stilul
cognitiv expansiv, afinitatea faţă de ierarhii şi
valori, relaţionarea interpersonală selectivă,
convingeri şi expectaţii impenetrabile legate de
calităţile personale deosebite, superioritate afişată
în raport cu anturajul, comportament arogant,
invidie, instabilitate psiho-afectivă.
Datorită deficitului empatic „eu vreau”,
„eu am nevoie”, narcisicul ignoră trăirile şi
opiniile celor din jur manifestând tendinţe
manipulativ-dominatoare
în
relaţiile
interpersonale care sunt orientate spre satisfacerea
propriilor dorinţe. El caută admiraţia şi succesul
celor din jur prin cultivarea relaţiilor şi
domeniilor sociale şi profesionale. Sentimentele
de invidie şi ostilitate, nesiguranţă sunt expresia
trăsăturilor dezavantajante ale narcisicului.
În literatura de specialitate sunt descrise
iniţial două stiluri narcisice (Galbard, 1984):
• hipervigil, cu tenacitate scăzută – ca
expresie a Eului fragil şi empatic;
• dominator şi tenace – corespunzător
unui Eu bine structurat, care nu este
vulnerabil decât la invidie şi sfidare.
Mai târziu, Theodore Millon susţine
existenţa a cinci tipuri de personalitate narcisică:
• narcisicul amoros – seducător,
întruchipându-l pe Don Juan,
încercând să-şi consolideze impresia
de
putere
prin
nenumăratele
experienţe sexuale;
• narcisicul compensatoriu – sensibil
la critică şi dezaprobare, negativist,
cu trăsături
pasiv-agresive sau
evitante;
• narcisicul falic – arogant, energic,
care se promovează prin laudă, cu
pretenţii exagerate, cu stimă de sine
exagerată;

narcisicul fanatic – hipervigil,
suspicios, îşi creează o imagine de
sine idealizată, relaţionează defectuos
îndepărtând anturajul prin gelozii,
critici;
• narcisicul lipsit de principii – este
preocupat numai de interesul
propriu, oportunist, răzbunător.
Narcisicul în societate mimează o moralitate
conjuncturală; cât despre normele morale şi
valorile comunitare, acestea sunt mimate pentru
obţinerea aprecierii.
Relaţiile interpersonale la cei cu tulburare de
personalitate narcisică sunt stabilite selectiv,
având afinitate faţă de ierarhii. Relaţiile sociale cât
şi cele maritale sunt instabile fiind soldate cu eşec,
celibat sau divorţ.
Ne întrebăm dacă cei cu tulburare de
personalitate narcisică pot iubi? Sau se iubesc
numai pe sine? Pentru a răspunde la aceste
întrebări trebuie să înţelegem ce este cuplul şi ce
presupune o relaţie de cuplu.
Cuplul poate fi definit ca o structură
bipolară, bio-psiho-socială care se dezvoltă şi se
maturizează ca individualitate biologică, afectivă
şi socială, având la bază iubirea.
Relaţia interpersonală pentru ca să devină
relaţie de cuplu trebuie să cuprindă:
• cuplul erotic: două persoane, de
regulă de sexe diferite;
• atracţie sexuală între cele două
persoane;
• sentimente de afecţiune unul faţă de
celălalt;
• orientări
valorice
sau
scopuri
comune;
• areal sau timp petrecut în comun.
Întemeierea unui cuplu erotic sau conjugal
(prin căsătorie) reprezintă o provocare pentru
autodezvoltare şi autoevoluţie. Nici o relaţie, fie
ea de căsătorie sau nu, nu anulează diferenţele
dintre parteneri ci dimpotrivă, când relaţia este
profundă şi satisfăcătoare aceste diferenţe se
completează reciproc.
Abilităţile de relaţionare sunt cele ce permit
oamenilor să formeze cuplul. Aceste abilităţi se
formează încă din faza uterină şi se dezvoltă
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progresiv în copilărie ajungând să se definitiveze
în tinereţe.
În relaţia de cuplu, narcisicul îşi foloseşte
abilităţile de relaţionare prin arta manipulării,
controlării şi dominării partenerului.
Conform afirmaţiilor lui Otto F. Kernberg:
„...o persoană cu trăsături de personalitate
narcisică se poate îndrăgosti şi poate menţine o
relaţie de iubire o perioadă lungă de timp, în
schimb cei cu tulburare de personalitate nu au
capacitatea de a se îndrăgosti, aceasta
reprezentând o caracteristică a narcisismului
patologic”.
Atunci când o persoană cu personalitate
narcisică se îndrăgosteşte, idealizarea persoanei
iubite se focalizează pe frumuseţea fizică, funcţie,
putere, bogăţie sau faimă.
Narcisicul, pentru a începe o relaţie de cuplu
se foloseşte de manipulare şi de abilităţile sale de
a seduce. Astfel, obţine bucuria şi iubirea de care
are nevoie de la partenerul de viaţă, într-un mod
egoist, egocentric „Te iubesc ca să mă simt iubit!”,
concentrându-se numai asupra propriilor nevoi şi
dorinţe.
Unii narcisici, atrăgători din punct de vedere
fizic, pot alege un partener „urât” pentru a le
pune în evidenţă propria frumuseţe. Alţii pot
alege un „geamăn” astfel încât apariţia cuplului în
public să devină o sursă de satisfacere a nevoilor
narcisice.
În mod inconştient, persoana narcisică
accede la o relaţie de cuplu dominată mai mult de
agresivitate decât de iubire, datorită frustrărilor şi
resentimentelor profunde din trecut şi care va fi
depăşită în mod magic prin satisfacţie sexuală.
Pentru partenerul narcisic, excitaţia sexuală
este
dominată
de
invidie
inconştientă.
Recunoaşterea invidiei duce la admiterea
dependenţei acestuia faţă de partener care este
înlocuită cu pretenţii şi frustrare în momentul
nesatisfacerii cerinţelor sale. Toate acestea duc la
sentimentul de plictiseală totală în cuplu, cu
excepţia conflictelor dezvoltate în jurul invidiei.
Absenţa valorilor comune, a curiozităţii în
privinţa celuilalt partener exclude deschiderea
spre noi interese care ar putea furniza o nouă
perspectivă asupra relaţiei. Lipsa empatiei, care îl
împiedică să-şi înţeleagă partenerul, plictiseala,

neputinţa, frustrarea cronică, sentimentul de a fi
prizonier în relaţie duc la apariţia agresivităţii şi
invidiei în cuplu.
Partenerul narcisicului se simte singur,
înjosit, manipulat, sufocat de primordialitatea
nevoilor partenerului său. De aceea, de cele mai
multe ori soluţionarea conflictelor din cuplul
narcisicului se realizează prin despărţire sau
divorţ.
Atât bărbaţii, cât şi femeile narcisice trăiesc
dorinţă sexuală pentru partener, în cuplu, care în
mod inconştient se transformă în ură. Ura poate
duce la distrugerea capacităţii de excitaţie sexuală
instalându-se inhibiţia sexuală cu devalorizarea
partenerului şi chiar generarea promiscuităţii
sexuale.
În epoca contemporană, în relaţiile de iubire
ale narcisicilor, sunt menţionate şi cupluri
homosexuale. De asemenea, sindromul Don Juan
reflectă un spectru larg al patologiei narcisice
masculine. Don Juanul narcisic, poate simţi nevoia
disperată de a seduce femeile, având relaţii
sexuale care se finalizează cu frustrarea şi umilirea
femeii alese, cât şi uşurarea generatoare de plăcere
a părăsirii.
În schimb, femeia narcisică poate accepta o
relaţie stabilă cu un bărbat pe care îl consideră „cel
mai bun”, căutând o soluţie de compromis la
invidia inconştientă. Acest lucru poate duce la o
relaţie masochistă, în sensul că aceste femei au
tendinţa de a devaloriza partenerul imediat după
ce-l cuceresc.
Există relaţii de cuplu şi între narcisici, relaţii
ce devin autodistructive pe termen lung. Aceste
relaţii sunt menţinute de putere, faimă, talente
neobişnuite, partenerii considerându-se adevărate
surse de inspiraţie, unul pentru celălalt.
De cele mai multe ori, când este vorba de o
relaţie de cuplu şi ambii parteneri au trăsături
narcisice, relaţia poate supravieţui social,
economic, însă este goală din punct de vedere
emoţional, fiind stabilizată prin diferite niveluri
de ajutor reciproc, exploatare şi/sau confort.
Competiţia dintre parteneri poate distruge
relaţia atunci când unul dintre ei are un succes sau
un eşec neaşteptat.
În concluzie, relaţiile de cuplu ale
persoanelor cu tulburare de personalitate narcisică
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sunt sortite eşecului, despărţirii sau divorţului.
Cât despre iubire, putem afirma că nacisicii pot
experimenta eros-ul, iubirea fizică, carnală şi mai
puţin philia şi agape, acestea fiind însă minate cu
o deosebită măiestrie prin arta manipulării pentru
atragerea admiraţiei şi laudelor celor din jur.
Ca virtute supremă a fiinţei umane,
sentimentul iubirii este metamorfozat la
persoanele narcisice. Incapabilă de empatie şi
generozitate acestea nu pot dărui dragoste celor
din jur. Dominaţi de iubirea de sine, „narcisicii nu
mai au suficient suflet şi pentru cei de lângă ei”.

Asociaţiei Psihiatrilor Liberi din România
2003, pag. 714-717.
4. Lăzărescu Mircea, Nireştean Aurel,
Tulburările de personalitate, editura Polirom,
2007, pag. 176.
5. Nygren A., vol. 3, cap. II (despre Augustin)
şi cap. IV (despre Sfântul Toma şi Bernard
de Clairvaux).
6. Otto F. Kernberg, Normalitate şi patologie,
editura Trei, 2009.
7. Platon, Banchetul şi alte dialoguri, editura
Gramar, 2013.
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„ACASĂ” LA HIPOCRATE
dr. Ioan IEŢCU
membru al Societăţilor Naţională şi
Internaţională de Istoria Medicinei

Am zâmbit când dl. prof. univ. N. Marcu a
acceptat ca definitiv titlul comunicat telefonic
Domniei Sale şi am optat pentru o relatare în „stil
colocvial” mai ales că înainte să plec din Suceava
am avut o convorbire cu eruditul bucovinean dl.
prof. Eugen Dimitriu, demult octogenar, membru
al Uniunii Scriitorilor din România şi al Societăţii
Scriitorilor din Bucovina, poliglot şi traducător,
publicist şi autor al celor mai documentate cărţi
despre Bucovina şi oraşul Fălticeni, locul cu cea
mai mare densitate a geniilor literare, ştiinţifice şi
artistice, aflând că voi prezenta o comunicare cu
titlul de mai sus, m-a întrebat şăgalnic: „oare o fi
acasă Hipocrate?”.
În toamna anului 1996 ne îndreptam spre cel
de-al 35-lea Congres Internaţional de Istoria
Medicinei care urma să aibă loc în insula
grecească Kos, patria părintelui medicinei, în
zilele 2-8 septembrie.
Împreună cu dr. Gh. Dinu şi soţiile noastre
am fost primiţi la Ambasada României în Grecia,
de primul secretar dl. Rasică Mihai. Am revăzut
Atena, dar seara, am avut revelaţia întâlnirii cu
mitologia grecilor, dna Răşică realizând o teză de
doctorat cu titlul „Psihanaliza eroilor homerici”:
Penelopa, fiica lui Icar, şi soţia lui Ulise (Odiseu),
Laertes, tatăl lui Ulise, rege în Ithaca, despre
Telemac, fiul Penelopei şi al lui Ulise, plecat în
căutarea tatălui său, hoinarul Ulise. Heinrich
Schliemann şi-a început faimoasa carieră
arheologică în Ithaca, bazat pe asemănarea
izbitoare între descrierea homerică a insulelor
Ithaki, patria legendarului Ulise, cu geografia
locală „doi munţi legaţi printr-un istm”. În 1930 un
conclav arheologic londonez confirma drept reale
mărturiile arheologice ale celor patru eroi din
Ithaca cuprinse în poemele homerice.

Înainte de miezul nopţii, am fost depuşi în
portul Pireu, îmbarcându-ne pentru Kos; nici
vorbă să dormi pe vas când ştiam că nu mult după
plecare vom depăşi o linie imaginară care uneşte
două din cele 2000 insule greceşti, între mica
insulă Santorini din nord cu cea mai mare insulă
din sud – Creta. Ştiam că în 1450 î.Hr., erupţia
unui vulcan din Santorini, scufunda 2/3 din insulă
iar uriaşul tsunami declanşat, ajunge pe malul
nordic al insulei Creta, străbătând distanţa de 120
km în 30 minute după calculele specialiştilor,
invadând litoralul insulei Creta pe o adâncime de
9-12 km. Aşa dispare cultura şi civilizaţia minoică.
Recent, palatul regal din Cnosos şi zonele litorale
adiacente au fost dezvelite de sub nisipul şi
resturile aduse de uriaşul val.
Dimineaţa, coboram „acasă la Hipocrate” şi
după ce ne-am cazat la Hotelul Veroniki, în
apropiere de plaja Afroditi, ne-am îndreptat spre
palatul congreselor Kypriotis Village unde ne-am
întâlnit cu preşedintele Societăţii Române de
Istoria Medicinei, prof. dr. N. Marcu.
Am prezentat comunicarea cu titlul
„Retrospectiva epidemiologică în Bucovina
secolului al XIX-lea” cu referire la epidemiile de
holeră, ciumă, variolă şi eforturile habsburgilor de
a stăvili răspândirea acestor molime din cea mai
estică provincie a imperiului, spre Viena.
Comunicarea era realizată în cooperare cu Vasile
Demciuc, doctor în istorie şi teologie pe baza
lecturării unor documente aflate în Arhivele
Episcopiei Bucovinei.
S-au spus multe lucruri interesante dar voi
reţine îndeosebi finalul din comunicarea unui
tânăr japonez: „ceea ce era valabil pentru Hipocrate,
trebuie să rămână valabil şi pentru noi” cât şi
îndemnul „Go back to Hipocrate”.
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Într-una din zile „am dat o fugă” în insula
Rhodos, la sud de insula Kos; o altă întâlnire cu
istoria, mitologia şi arheologia. În Kos, atunci,
concomitent cu al 35-lea Congres Mondial de
istoria Medicinei a avut loc şi primul „Congres
Medical Olimpic”, exact la 100 de ani de la
reluarea la Atena a vechilor jocuri olimpice, la
propunerea lui Pierre de Coubertin (1863-1937),
pedagog şi istoric francez. Într-o după amiază neam îndreptat spre Asklepionul din Kos nu înainte
să oprim la legendarul platan hipocratic sub care
se zice că acel semizeu, Hipocrate, îşi ţinea
prelegerile în faţa discipolilor; de altfel frunza de
Platanus – un paltin adevărat, arbore exotic cu
frunze palmat lobate, lung peţiolate, însoţeşte
simbolic orice exemplar al jurământului hipocratic
indiferent în ce limbă ar fi el scris.
Ruinele
Templului
hipocratic,
acel
asklepion, este imaginea unui spital antic; în
Grecia acelor vremuri funcţionau vreo 200
asemenea instituţii medicale, din care am vizitat
încă unul, în Cetatea Pergamului, pe orizontul
vestic al Asiei Mici, în lumea regatelor elenistice.
Intrarea în Asklepionul din Pergam se făcea
desculţ, bolnavul luând contact cu lumea
templului călcând direct pe lespezile unei alei de
800 m, străjuită de coloane, azi în ruină. La
capătul acestei alei avea loc întâlnirea cu medicul
sacerdot, prima discuţie urmată de „degustarea”
apei „izvorul sfânt” din mijlocul pieţei centrale; azi
se ştie că este o apă slab radioactivă care curge
apoi pe o rigolă, printr-un tunel, spre un spaţiu
circular cu paturi aşezate radiar, la căpătâiul lor
apa căzând „în ploaie măruntă” ceea ce avea efect
de somnifer. Când bolnavul se trezea, povestea
visul şi în urma interpretării acestuia, medicul
preciza programul terapeutic: dietă, terapie
naturistă, operaţie chirurgicală, fitoterapie,
psihoterapie la teatrul din apropiere.
În Asklepionul din Kos, scările duceau la
cele trei terase pe care s-au înşirat cei aproape 500
congresişti din 48 ţări. Surpriza abia acum
urmează: de pe terasa, de sus, în sunetul unui
flaut, cobora un actor atenian în costum de epocă,
cu o tocă roşie şi cunună de lauri, recitând rar
jurământul hipocratic în greacă; pe cele două
laturi, în aceeaşi cadenţă lentă, era flancat de câte
12 vestale îmbrăcate într-o spuză vestimentară

împrăştiind discret şi elegant spre noi petale de
trandafir din mici coşuleţe. Odată jurământul
epuizat, noi toţi am jurat pe Hipocrate; era spre
asfinţit şi dinspre coama dealului, soarele se
răsfira spre noi printre vârfuri de chiparoşi. A fost
cel mai impresionant moment de care, dacă ai
parte o dată în viaţă, eşti un norocos.
Închiderea lucrărilor a avut loc prin mesajul
dr. Sleim Amar, tunisianul, preşedintele
congresului următor care a avut loc în Tunis şi
Cartagena şi la care am participat; Sleim Amar,
îmbrăcat într-o galabie (o cămaşă albă, înflorată,
lungă până la pământ), ne-a uimit prin invitaţia
sa, în versuri alexandrine.
Drumul de întoarcere din Kos începe cu o
mică oprire în oraşul Bodrum, vis-à-vis de Kos,
numele turcesc al oraşului elenistic Halicarnas,
întemeiat de coloniştii dorieni în sec. XII î.Hr. Aici
Artemisa a construit în sec IV î.Hr., în memoria
soţului ei, Mausol, satrapul regatului Caria, un
monument funerar, considerat una din cele 7
minuni ale lumii antice. Tot în Bodrum, prima
întâlnire la ieşirea din port „a avut loc” cu statuia
lui Herodot, părintele istoriei, care s-a născut în
Halicarnas şi a trăit între anii 484-425 î.Hr. .
Pe drumul de întoarcere gândul te duce
numaidecât la acel „secol de aur” a lui Pericle (490429 î.Hr.) când artele şi ştiinţele au înflorit şi când
democraţia ateniană atinge apogeul.
La Institutul Hipocratic din Kos am văzut
cele 11 volume ale Corpus-ului hipocratic,
voluminoase cât Tetraevangheliarul de la Humor.
Comunicarea
„Hipocrates
–
General
Biography” semnată de Anastasios Koliolios,
consilier didactic la Şcoala de Studii Româneşti
din Atena şi cuprinsă în volumul „Limbajul
medical. Istorie şi perspective”, ediţia a XI-a,
editat de Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” din Iaşi, cuprinde date interesante
despre viaţa „părintelui medicinei”. Datorez
primirea volumului, dnei. prof. univ. Dana Baran;
şefa Catedrei de Istoria Medicinei de la Univ. „Gr.
T. Popa”, Iaşi 2011.
Hipocrate s-a născut în 460 î.Hr., în primul
an al celei de-a 80-a ediţii a jocurilor olimpice
greceşti, ca unic fiu al lui Iraklidis şi Praksiteas.
După tată, era cel de-al 18 nepot a lui Asklepios şi
al 18-lea nepot al lui Hercules; ca medic a fost elev
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al tatălui său şi al bunicului său. Era vorba deci de
o veritabilă dinastie medicală. După o îndelungată
activitate în Kos, a plecat în insule, vizitând şi
zăbovind în Argos, Tesalia, Tasos, Tracia.
Ultimii ani de viaţă i-a petrecut în Tesalia,
mai ales în Larisa unde este şi mormântul său.
Acasă l-a lăsat pe ginerele său, medicul Polivros,
să aibă grijă de şcoala medicală pe care au fondato împreună. Fiul său – Tesalos a fost medicul regal
a lui Arhelaos din Macedonia, iar Drakontas a fost
medicul personal al Roxanei, soţia lui Alexandru
Macedon. Hipocrate a rezistat insistenţelor lui
Artaxerxes şi darurilor acestuia de a se muta la
Curtea Persiei. Hipocrate a adus mari servicii
Avdirei – oraşul lui Demokrit şi Atenei, aceştia din
urmă numindu-l cetăţean de onoare; l-a tratat cu
succes pe regele Macedoniei, Perdika.
Hipocrate a fost o minte enciclopedică, un
filozof, pe care Aristotel îl numea „cel Mare”.
Hipocrate a stabilit relaţii amicale cu discipolii săi:
Herodikus (care propaga o medicină bazată pe
alimentaţie raţională, masaj, gimnastică, ierburi) şi
Demokritus din Avdira (oraş din Tracia) –
părintele fizicii moleculare şi nucleare prin
afirmaţia că atomii sunt elemente invizibile şi
indivizibile ale materiei. Pentru Galen, Hipocrate
este „Divinul”. Cele 58 de lucrări importante sunt
cuprinse în volumele amintite mai sus.
Hipocrate a fost primul care a examinat
direct bolnavul prin inspecţie, palpare, percuţie,

ascultaţie înafara oricăror speculaţii, vrăjitorii şi
descântece, încât merită să fie considerat de fapt
„părintele medicinei clinice”. El a inventat
instrumente medicale, operaţii chirurgicale,
militând pentru activitatea fizică şi alimentaţie
raţională cu referire la rolul mediului natural,
relevând rolul naturii în vindecarea bolilor.
Hipocrate a pus bazele medicinei raţionale şi a
fondat concepţia umorală în medicină.
Din Kos se zăreşte malul turcesc, deci Asia
Mică şi oraşul Bodrum, numele turcesc al anticului
Halicarnas. Din Bodrum, am oprit la Pergam,
capitala regatului elenistic cu acelaşi nume, centru
al culturii elenistice, cu o mare bibliotecă şi ateliere
specializate în fabricarea de pergamente, şi apoi la
Troia lui Schliemann, (Truva în limba turcă) şi de
aici peste Dardanele, în Europa (Avrupa în limba
turcă) cu o escală la Istanbul.
Una din concluziile acestui voiaj a fost că
fascinaţia Elladei este veche de secole şi milenii;
însuşi Eliade al cărui nume de familie era Ieremia,
din sinteza a două cuvinte, Helios şi Ellada şi-a
creat un nume pe măsura pasiunilor sale culturale.
Mai mult, olimpianul J. W. Goethe (17491832), scriitor, gânditor şi om de ştiinţă german la
vârsta senectuţii mărturisea că două lucruri l-au
menţinut veşnic tânăr: „idealul antic grecesc şi
iubirea pentru femei” considerate de el „cele mai
curate izvoare ale bucuriei omului”.
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LABORATORUL CLINIC AL SPITALULUI JUDEŢEAN SUCEAVA (I)
dr. Ioan IEŢCU

Primirea cu mare întârziere a informaţiilor
necesare alcătuirii primei ediţii (2015) a
„Istoricului
Spitalului
Judeţean
Suceava”
realizată de colectivul dr. Ioan Ieţcu, dr. Mihai
Ardeleanu şi ec. Vasile Rîmbu ne-au determinat
să revenim prin aceste pagini, convinşi că cei
despre care scriem în acest capitol ne vor înţelege
şi ne vor scuza, acceptând explicaţia.
Întregirea lucrării, într-o a doua ediţie,
proiectată pentru „Ziua Spitalului”, de Sânziene16,
în anul 2016, când vom sărbători cincizeci de ani
de la edificarea acestui spital, se va face şi prin
această suplimentare (completare), care sperăm să
ne izbăvească; laboratorul merită aceste eforturi.
De la un minilaborator ce funcţiona în
Spitalul Vechi, Laboratorul de elită al Spitalului de
azi s-a afirmat odată cu inaugurarea în 1966 a
spitalului modern, la etajul III. Până la el ajungeai
traversând o altă secţie nouă şi modernă –
Radiologia. În acest pasaj aveai şansa uneori să-l
auzi pe distinsul coleg, bariton, dr. Nicolae Iacomi
care ar fi onorat la fel de bine o scenă la Operă,
deşi ca radiolog făcuse epocă. Era secondat de
colegi la fel de valoroşi: dr. Constantin Croitoru,
dr. Dănuţ Tudoraş, dr. Anghel Mircea şi, desigur,
de dr. Gabriela Gemănaru, colegă şi bună
prietenă de-a noastră. Mai era şi dr. Constantin
Berlinschi care lucra mai mult la radiologie copii,
în etajele superioare ale spitalului, şi de care-mi
amintesc nu numai ca autoritate profesională dar
şi de un anume gest care-i aparţinea numai lui:
când eram de gardă luam masa de prânz la
cantina spitalului şi, când supa sau borşul abureau
de fierbinţi ce erau, ne amuzam copios de
„procedura de răcire” adoptată de dr. Berlinschi:
zâmbind, adăuga apă rece cât trebuia.

Lăsând în urmă radiologia cu ale sale
necesare camere obscure, ajungeai în Laboratorul
clinic, adevărat „Regat al zânelor”, unde lucrau
colegele noastre chimiste, una şi una ca distincţie
fizică încât este greu, în amintirile mele, să
apreciez care era pe primul loc. Toate erau tinere,
elegante, frumoase, amabile şi super profesioniste.
Reumatologia şi Recuperarea funcţională de mai
târziu, cooperau admirabil cu laboratorul şi multe
teme de cercetare au înfruntat exigenţele
conferinţelor şi congreselor medicale în ţară şi
străinătate numai datorită laboratorului. Domnea
asupra laboratorului un „genius loci” creator care
făcea ca munca să fie frumoasă, uşoară şi
productivă, lăsând loc celor mai optimiste
perspective; era multă lumină şi flori, zâmbete
colegiale şi tinereţe, loc pentru discuţii de artă şi
muzică, muzică de calitate. Înainte să mă opresc
succint la acea pleaiadă de aur a medicilor,
chimiştilor, asistentelor care din 1966 încoace s-au
primenit mereu biologic sau cronologic prin
vârstă, boli şi pensionare, îmi amintesc de primii
mei ani de profesie la Sanatoriul Balnear de
Reumatologie din Mangalia unde am lucrat zece
ani, îndată după absolvire, în 1961. Prin 1965 unul
din pacienţii mei celebri despre care am scris,
mare pictor, muzician şi muzicolog autor între
altele a unei monografii de valoare „Chopin,
poetul pianului”, Theodor Bălan, pe care mi-a
oferit-o cu dedicaţie, îmi spune într-una din
scrisorile pe care le-am primit şi la Suceava, că el
este convins de existenţa unui „centru muzical al
creierului”. S-ar putea să fi avut dreptate dar tot
atât de mult putem admite că toate cele spuse
despre colegele de laborator în aceste pagini s-ar
datora unui centru cerebral anume: am gândit
astfel în timp ce chipurile lor, vocile şi inflexiunile
cuvintelor îmi sunt uimitor de apropiate şi astăzi.

Numele popular al sărbătorii creştine ţinute la 24
iunie, ziua naşterii Sfântului Ioan Botezătorul.
16
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Furnică, om de ştiinţă şi cadru didactic (al treilea
volum este în curs de tipărire) adăugând şi un
comentariu în presă asupra volumului despre
splină:
Cristina Furnică, Ştefan Furnică, Splina,
anatomie şi dezvoltare. Iaşi, Ed.
Sedcom Libris, 2004.
Cristina Furnică, Dincolo de râul Styx
(Însemnările unui anatomist). Iaşi, Ed.
„Gr. T. Popa UMF”, 2008.
Modestia subtitlului celei de-a doua cărţi,
este în contrast cu chintesenţa incursiunilor
medico-istorice şi de artă, din care voi reţine
câteva capitole:
- Etapele
istorice
ale
examinărilor
postmortem (de la comuna primitivă
încoace);
- Moartea, interferenţe religioase şi culturale
în decursul civilizaţiilor lumii;
- Tipuri de examinări postmortem şi
manipularea cadavrelor în cursul acestor
examinări.
Urmează referiri ample asupra morţii prin
crucificare, un subcapitol insistând asupra
consideraţiilor medicolegale privind răstignirea
lui Iisus Hristos şi reprezentările artistice ale
crucificării lui Iisus, giulgiul de la Torino,
anatomia crucificării. Acest al doilea volum, de
peste 300 de pagini, are la început aceeaşi duioasă
dedicaţie „În amintirea mamei mele”. Deoarece
mama Cristinei a fost acea fiinţă delicată şi
educată, Geta Furnică, mi-am permis inserarea
celor două cărţi cu dedicaţia nobilă a fiicei către
mamă. Bibliografia este o listă de aproape 200
titluri ale surselor medicale, istorice, artistice,
religioase cu o corespondenţă riguroasă în textele
volumului, util medicilor, rezidenţilor şi oricărui
intelectual.
Editura SedcomLibris, Iaşi, a tipărit o
interesantă carte medicală, ce se ocupă de unul
din cele mai uitate organe, splina, de care marele
medic şi filozof grec Galenus (130-210 î.Hr.), s-a
ocupat mai ales că pe seama splinei circulau cele
mai năstruşnice funcţii. Cartea se intitulează
Splina, anatomie şi dezvoltare şi se datorează
distinsei noastre colege, dr. Cristina Furnică şi
tatălui său, dr. Ştefan Furnică, renumită autoritate
în chirurgia infantilă suceveană.

Voi începe cu Geta Furnică, voi continua cu
Rodica Oancea şi voi încheia prima serie de trei
cu la fel de distinsa chimistă Gabriela
Nevinglovschi, pe care o percep ca un glas de
departe pentru că în urma unui avort septic grav,
a fost irecuperabilă; era înainte de 1989 şi am
colaborat mai puţin.
Geta Furnică, suceveancă şi fiică de preot,
căsătorită cu un coleg de-al meu, dr. Ştefan
Furnică şi el fiu de preot din satul Bălăceana,
peste deal de satul meu natal, Pârteştii de Jos,
avea o educaţie aristocratică şi nu te mirai, mai
ales când aflai că pianul era instrumentul preferat.
Am fost în casa preotului Coclici, tatăl său şi am
cunoscut-o şi pe mama sa. Locuiau undeva pe
strada Dragoş Vodă. De o vârstă cu socrii mei,
profesori de extracţie cernăuţeană, părintele
Coclici impunea prin ţinuta fizică plină de
demnitate care şi-a păstrat-o şi-n vremurile
tulburi postbelice.
Geta s-a născut în primăvara anului 1943 în
comuna Slobozia Rarancei, Raionul Noua Suliţă,
Regiunea Cernăuţi. Absolventă a Liceului „Ştefan
cel Mare” din Suceava, în 1961, secţia ştiinţe
umaniste, în 1968 era licenţiată a Facultăţii de
Biologie din Iaşi. În 1967 se căsătoreşte cu dr.
Ştefan Furnică, oficierea căsătoriei având loc la
Biserica „Trei Ierarhi” din Bălăceana.
Se încadrează la Spitalul Suceava ca biolog.
În 1992 urmează un stagiu de perfecţionare în
Laboratorul de biologie al Centrului Medical din
Lens – Franţa, iar din 1996 obţine calitatea de
biolog principal în Laboratorul clinic al Spitalului
Judeţean Suceava, dar nu mult după aceea se
pensionează. Deja se contura o suferinţă
pulmonară insidioasă, un neoplasm pulmonar,
care a răpus-o pe 24.II.2004. Era o iubitoare a
călătoriilor şi a lecturilor şi, desigur, a muzicii pe
care o practica la pian din copilărie.
A lăsat după ea un soţ care era dedicat
ortopediei infantile şi care a încercat să se
acomodeze cu singurătatea pensionării dar şi pe
Cristina, mândră în toate cele, cadru universitar la
disciplina de anatomie a Facultăţii de Medicină
din Iaşi; la rândul ei, Cristina are o fiică studentă
la Medicină, că doar păcat era să nu fie aşa.
Voi menţiona doar două dintre volumele
remarcabile care o reprezintă pe conf. dr. Cristina
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2. Producerea şi stocarea celulelor sanghine
(globulele roşii, limfocite şi anticorpi)
aparţinând sistemului imunitar de
apărare naturală împotriva microbilor,
alături de ganglionii limfatici diseminaţi
peste tot (deşi nu este esenţială
supravieţuirii) înlăturarea splinei duce la
scăderea imunităţii organismului prin
acele limfocite T şi B, cele mai eficiente
„celule soldat” de apărare contra bolilor);
3. Rol hemodinamic de reglare a debitelor
sanghine prin rezerva de globule roşii,
granulocite (limfocite B şi T) şi
trombocite, cu rol în coagularea sângelui.
Prin sângele conţinut, splina se mai
numeşte şi „inima abdominală”; splina
reciclează fierul rezultat din degradarea
globulelor roşii;
4. Funcţia hemobolică (de generare a
globulelor roşii şi de hemoliză –
distrugerea, topirea lor); splina produce
globulele roşii în viaţa intrauterină, iar
după aceea doar în boli cancerigene ale
sângelui; zilnic splina distruge peste 20 g
globule roşii, iar fierul rezultat din
hemoglobină – cca. 20 mg – intră în
măduva osoasă, fiind apoi utilizat în
sinteza unei hemoglobine noi, care va
transporta oxigenul pulmonar în ţesuturi
mai departe;
5. Funcţie imunitară, de captare a microbilor
şi de fabricare a anticorpilor; este cea mai
importantă: fără splină, creşte riscul
infecţiilor; alte funcţii: endocrină,
metabolică (pentru proteine, lipide şi
glucide,
pentru
metabolismul
hemoglobinei, al calciului, potasiului şi
fierului); capacitatea de regenerare a
splinei
este
mare,
încât
după
traumatisme care necesită scoaterea
operatorie a splinei, fragmente din splina
proprie
pot
fi
folosite
pentru
autotransplant în cavitatea abdominală,
grefele suplinind o parte din funcţiile
„splinei mamă”.
Teza dr. Cristina Furnică în partea de
contribuţie personală se ocupă tocmai de această
problemă, iar cartea care a rezultat din această

Istoria cercetărilor asupra splinei este plină
de mituri şi legende, dar şi de realitate. Nu mai
departe şi nu oriunde, ci în International Webster
Dictionary, se spune despre splină că este „sediul
emoţiilor şi al pasiunilor, o sursă a râsului, a veseliei şi
amuzamentului, sediu al maliţiei, mâniei şi al
temperamentului violent, al impulsului intempestiv,
mândriei şi curajului, al temperamentului impetuos, al
manifestărilor latente agresive, al senzaţiei de boală;
splina este punctul extrem al căderii spiritului,
manifestat prin melancolie şi depresie”; mi se pare
mult prea mult pentru un singur organ. În
primele pagini ale cărţii se fac pertinente şi
interesante referiri la evoluţia istorică a
concepţiilor despre splină. Dacă Hipocrate a fost
primul care a descris natura moale şi fibroasă a
splinei, Aristotel (384-322 î.Hr.) a descris prima
dată anatomia acestui organ.
Andreas Vesalius, în anul 1543, acceptând
conceptul hipocratic al reglării umorale a sănătăţii
corpului uman, spunea că splina acţionează ca un
filtru al „bilei negre” din organism şi nu era
departe de adevăr. Splina este deseori
traumatizată, fiind necesară scoaterea ei, sau
creşte mult în volum în malarie, ciroză hepatică
sau în boli grave de sânge. Dar, pentru că
Aristotel spunea că „natura nu face nimic în zadar”,
din capitolele următoare ale cărţii aflăm care este
rolul acestui „organ enigmatic şi misterios”, pentru
a-l cita din nou pe Galen.
De formă ovoidală sau tetraedrică, cu
dimensiuni de 12 cm/3 cm/ 8 cm şi o greutate de
180-200 gr., de culoare roşu închis datorită
cantităţii mari de sânge pe care o conţine, este
unul din organele cele mai friabile, se află sub
diafragmă, în partea sa stângă protejată anterior
de ultimele coaste, vizavi de ficat, organ mult mai
mare şi mai important, aflat tot sub cupola
diafragmatică, dar în dreapta.
Azi, când lumea este tot mai puţin interesată
de anatomo-fiziologia proprie, dar ştie totul
despre cosmos şi calculatoare, este oportun să
amintim că splina are numeroase funcţii, cele mai
importante fiind:
1. Captarea şi degradarea globulelor roşii
uzate, îmbătrânite după o activitate de trei
luni (în medie), motiv pentru care splina a
fost numită şi „cimitirul globulelor roşii”;
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mereu de zile mari, prin ţinută, informaţii şi
demnitate. Mai mult, Rodica avea un talent
remarcabil ca artistă şi ne-am cunoscut pe acest
teren când spitalul s-a afirmat cu piesa de teatru
„Trandafirii nu-s de vină” a dramaturgului Vasile
Cojocaru, despre care am scris pe larg în „Destine
umane mai puţin secrete”. Scriitor şi membru al
Societăţii Internaţionale a Jurnaliştilor într-o
vreme când profesia medicală (ca şi în prezent)
era denigrată în fel şi chip, defăimarea depăşind
cu mult acuzaţiile de mercantilism de vreme ce a
trebuit să semnăm un angajament de loialitate faţă
de partidul comunist şi să renunţăm la apelativul
domn sau doamna doctor în favoarea celui de
tovarăşa sau tovarăşul doctor.

teză, supervizată şi completată de autoritatea
profesională a dr. Ştefan Furnică, este o
admirabilă sursă de documentare pentru medicii
de toate specialităţile. Cartea este dedicată mamei
sale, eminent specialist de laborator, Geta
Furnică, căreia-i simţim mereu lipsa, chiar dacă
„cei ce mor nu dispar, ci doar nu se văd decât în
oglinda minţii noastre – amintirile”.
Despre Rodica Oancea, cea de-a doua, dar la
fel de justificat cea dintâi, am amintiri frumoase şi
ea fiind căsătorită cu un coleg de an, dr. Puiu
Oancea, reputat medic anestezist, un strălucit
„cozeur” în orice situaţie.
Rodica, biolog prin formaţie universitară,
forma cu celelalte două o echipă profesională

Martie 1970, Curs de specializare Institutul Fundeni Bucureşti.
Rodica Oancea, Veronica (Galaţi) şi Geta Furnică
Piesa în interpretarea colectivului nostru
beneficia de talentul şi energia Rodicăi, alături de
Cornelia Moţei, Aura Teodorescu, Costel
Larionescu, Costel Bichilie, Vasile Moroşanu,
Costel Leontescu, cei mai mulţi asistenţi de
laborator. Autorul piesei era absolvent al
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografie,
director artistic al Teatrului Naţional „Vasile
Alecsandri” din Iaşi şi al Teatrului din Suceava.
Piesa, într-o interpretare ca de profesionişti şi nu
de amatori din spitalul Suceava şi-a atins scopul –
reabilitarea morală a personalului medical chiar
dacă sloganul anilor ’50 „cine nu e cu noi, este
împotriva noastră” se mai atenuase iar consecinţele,

mai puţin agresive erau totuşi mai subtile; Rodica
Oancea a fost sufletul acestui colectiv teatral.
Receptivă la tot ce era nou, Rodica s-a
dovedit şi un ecologist în concepţia sa ştiinţifică şi
plănuisem noi atunci să determinăm aciditatea
„ploilor acide” în zona Sucevei supusă
sulfocarbonismului anilor ’85-’89; dar şi aprecierea
compoziţiei apelor minerale de la Voroneţ despre
care ştiam câte ceva de prin anii ’80. Atât Rodica
cât şi soţul ei – Puiu anestezistul, erau dintr-o
familie de muzicieni ieşeni, intelectuali aristocraţi,
ei înşişi dovedind o atitudine şi o cultură de
admirat; cozeria lui Puiu era apreciată şi căutată
de toţi colegii (şi este şi astăzi) de către cei care îi
apreciază inteligenţa şi subtilitatea dialogului.
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Rodica și Puiu Oancea au o fiică de excepție. Irina,
este membru fondator al Societății de Psihodramă
al Managementului.
Îmi face mare plăcere să enunţ măcar câteva
titluri ale comunicărilor clinice de reumatologie
care, fără ajutorul colegilor de laborator n-ar fi
putut fi prezentate în forumuri academice;
comunicările erau rezultatul cooperării dr. Marina
Vlase, dr. Ioan Ieţcu şi colegelor din laborator.
1. Consideraţii
clinico-biologice
asupra
manifestărilor pseudoreumatismale în 25
de cazuri de mielom multiplu.
Congresul Naţional de Reumatologie
1983;
2. Dinamica testelor de laborator în
colagenopatii în Secţia de Reumatologie
din Spitalul Suceava. Congresul Naţional
de Reumatologie 1983;
3. Interferenţa terapiei steroide locale cu
fizioterapia în reeducarea complexă a
genunchiului
artrozic.
Simpozionul
EULAR, Viena, 1985;
4. Utilitatea dozării Beta 2 microglobulinelor
în diagnosticul sindromelor reumatoide.
Al
VIII-lea
Congres
Latin
de
reumatologie – sept. 1988.
Dar cele trei graţii şi nu numai ele, erau
„guvernate” de o altă distinsă doamnă, model de
pregătire profesională, exigentă cum rar mai
aflăm astăzi, cu o autoritate profesională bazată
pe cunoaşterea „la zi” a cercetărilor în domeniu.
Ardeleancă, la fel ca soţul Domniei Sale, dr.
Rozopol, ginecolog de prestigiu şi mare dansator
formau o familie admirată în spital şi în oraş.
Zâmbitoare şi amabilă cum era de obicei, dna. dr.
Draga Rozopol la microscop era suverană încât
comunicările la care m-am referit mai sus, cu greu
căpătau avizul favorabil fără ea. Erau cazuri cu
diagnostic
clinic
incert,
din
domeniul
reumatismului inflamator, la limită între
poliartrita reumatoidă şi boala lupică. Miamintesc cu plăcere şi nostalgie de verdictul şefei
laboratorului când preciza dacă e sau nu celulă
lupică (ceea ce părea a fi); este doar unul dintre
diagnosticele de laborator care hotărau soarta
unui bolnav cât mai precoce, motiv pentru care
spitalul nostru, prin laboratorul său era cunoscut
şi apreciat.

Unul dintre punctele forte ale dnei Draga
Rozopol, omul de laborator fără egal, era „rozeta
lupică” (celula Hargraves-Haserick) considerată
specifică în LED (lupus erizematos diseminat).
Fenomenul reprezintă o formă a fagitozei.
Elementul fagocitat este un nucleu de granulocit
neutrofil sau de limfocit distrus prin polimerizare
de factorul seric Haserick. În jurul acestei celule
fagocitante se aşează o serie de alte neutrofile
formând rozeta. Uneori celula fagocitantă nu e un
granulocit neutrofil ci un monocit. Una este să
recunoşti rozeta dar e altceva să îţi asumi
responsabilitatea diagnosticului final. Numai un
ochi experimentat evită confuziile şi dna dr. Draga
Rozopol nu se înşela niciodată. La un curs de
specializare
la
Centrul
Metodologic
de
Reumatologie condus la acea vreme de prof. dr.
Remus Nestor am văzut de mai multe ori această
celulă în Laboratorul condus de dna dr. Nina
Burdalescu. Noi cei mai tineri formam un fel de
„rozetă” în jurul Domniei Sale şi a dnei dr. Draga
Rozopol.
În familia Rozopol, singurul descendent –
Filip, este de profesie inginer în Suceava, un tip
agreabil, educat, apreciat şi ne vedem rar dar cu
multe amintiri comune. În hotarele laboratorului
au lucrat încă cel puţin trei graţii feminine şi voi
începe cu o distinsă colegă, Lidia Buzneanu, care
la tinereţea ei cred că a câştigat vre-un concurs de
Miss; era o autoritate în bacteriologie şi căsătorită
cu un coleg la fel de distins fizic – infecţionist. Voi
mai pomeni pe colegele Cristina Ionescu şi Livia
Dunea care onorau şi ele compartimentele de
hematologie alături de dna dr. Draga Rozopol,
dar n-o voi uita pe dna dr. Elena Moise care s-a
pierdut pe neaşteptate.
Oricine ar parcurge lista acestor medici care sau afirmat ca autorităţi în câteva domenii ale
laboratorului clinic timp de 4-5 decenii, se va
întreba ce ajutoare au avut aceştia. Desigur spaţiul
şi informaţiile mai greu de obţinut după decenii, nu
ne permit o relatare completă totuşi se cuvine să
precizăm că dr. Constantin Caras beneficia de cel
mai calificat sprijin profesional din partea
asistentului Mîndru Tit, azi numărându-şi pensia
în Cluj, înconjurat de o familie admirabilă de copii
şi nepoţi şi de soţia sa, cândva asistentă dieteticiană
la spital şi de Ion Hatneanu pe care azi, cu ochii
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Spitalul Bethesda din Suceava, deşi era deja
pensionat de vârstă.
Pregătirea profesională şi-a desăvârşit-o an
de an prin cursuri de specializare la Institutul de
Bacteriologie „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti (19591960) şi din nou în 1970, tot la Bucureşti, iar în
1978-1979 în Laboratorul clinic al UMF Iaşi unde
s-a desăvârşit ca specialist în microbiologie. În
1989 a urmat un curs de perfecţionare în statistică
şi informatică medicală, iar în 1992 urmează un alt
curs de perfecţionare în „Controlul infecţiilor de
spital”. Din 2006 este angajat la Laboratorul
Synevo – Suceava. Dr. Constantin Caras reprezintă
încă o viaţă de om, dedicată muncii într-un
domeniu de mare responsabilitate, a laboratorului
clinic în care orice eroare înseamnă pierderea unei
(unor) vieţi şi pe care se bazau toate celelalte
specialităţi clinice şi paraclinice, profilactice şi
curative. Dr. Caras Constantin a decedat pe
5.XII.2010. Fiul său Mircea Caras a lucrat ca
inginer mecanic la Staţiunea de Cercetări Agricole
Suceava până în 2010 când s-a pensionat; Mircea
este foarte devotat mamei sale, pe care o îngrijeşte
în mod exemplar.
Am putea spune că tranziţia de la mini
laboratorul Spitalului Vechi la noul laborator al
Spitalului inaugurat în 1966 a făcut-o distinsa
doamnă Maria Doujac.

minţi şi ai nostalgiei anilor îl văd aşa cum era
zâmbitor, amabil şi bun coleg; zilele trecute, era
încântat să-mi spună de copii şi de nepoţi şi să mă
întrebe şi pe mine cu ce mă laud la acest capitol. La
bacteriologie, dna Lidia Buzneanu era ajutată de
un alt asistent de valoare, Cornel Lungu şi de o
asistentă, Mariana Anton.
La intrarea propriuzisă
pe
culoarul
laboratorului, prin uşa
deschisă, îl zăream pe dr.
Constantin Caras, postat
ca un stâlp de cetate la
intrarea
în
„regatul
zânelor”, amabil, uşor
rezervat la început, dar
cu care am cooperat
admirabil. S-a născut la
Botoşani în 1930. Absolvent al Liceului „Laurian”
din localitate, în 1954 era licenţiat al Facultăţii de
Igienă din Iaşi ca şef de promoţie, cu diplomă de
merit. În 1960 este confirmat specialist în micro şi
inframicrobiologie iar şase ani mai târziu devine
medic primar. Din 1955 până în 1963 a lucrat la
Staţia de malarie din Săveni – Botoşani, zonă
intens paludată, în proximitatea Siretului.
La câţiva ani de la deschiderea Spitalului
Suceava, dr. Constantin Caras este încadrat medic
primar de laborator clinic. Din 2003 a lucrat la

4 iulie 1987. Laborantele Spitalului Judeţean la petrecerea de pensionare a asistentei Elena Neag.
În prim plan Speranţa Cucoş şi Nicoleta Iliuţă.
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PERSONALUL LABORATORULUI SPITALULUI SUCEAVA
dr. Mihai C.-M. ARDELEANU
Leru BALAN

Dr. Lidia BUZNEANU (n. Diulingher)
Născută: 18.IV.1933, Lespezi
Iaşi.
Facultatea de Medicină Iaşi,
absolvent 1958.
1958: medic stagiar Poiana
Stampei, Iacobeni;
1960: medic stagiar laborator
clinic;
1964:
medic
specialist
laborator chimie;
Pensionată: 1.III.1992.

Născut:
12.III.1923,
loc.
Drăganu, jud. Argeș.
Părinții: Marin, Maria.
Facultatea de Medicină Cluj,
absolvent 1949.
Extern prin concurs, discipol al
marelui internist şi formator de
şcoală, prof. Iuliu Hațieganu;
1949:
dispensar
medical
Cacica;
1952: dispensar medical Rîșca;
1952: Centrul de Recoltare şi Conservare a
Sângelui (aflat în zona „Casa Prieteniei” – str. I.
Grămadă, cu pivniţă cu paie şi gheaţă, în care se
conservau flacoanele de sânge);
1954: director al Centrului de Transfuzii, medic
primar hemaatologie.
1.VI.1971: eliberat din funcţia de director pe
motive medicale
Deces: 18.VIII.1973 (în acea zi fiul împlinea 23
ani!)

Marlena COSMINCĂ
Născută: 30.XI.1951, Bârlad.
Părinţii: Costică şi Maria.
Facultatea de biologie, Univ.
„Al. I. Cuza”, absolvent 1977.
1977-1981: biolog la Întrep. de
biosinteza proteinelor din
Curtea de Argeş;
1981-1991:
biolog
la
Laboratorul de epidemiologie de la Spitalul Municipal
Bârlad;
1991-1993: biolog principal Laboratorul Policninicii
Suceava;
1993-2010: Laboratorul de biochimie de la Spitalul
Judeţean Suceava.
2010: pensionare.

Doina BĂRBIERU (n. CONSTANTIN)
Născută:
16.XII.1944,
Bucureşti.
Părinţii:
Alexandru,
Maria.
Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Biologie,
absolvent 1967.
1967:
profesor
de
biologie
la
Şcoala
Urziceanca
(jud.

Speranța CUCOȘ (n. NEDELCU)
Născută: 30.VIII.1960, Suceava.
Părinţii: Ioan-Traian, Adela.
Facultatea de Tehnologie
Chimică
Organică
Iași,
absolvent 1984;
1985:
chimist
principal
Laborator Spital Suceava;
În prezent lucrează la
Synevo Suceava.

Dâmbovița);
1972: Spital Rădăuţi, Laborator, biolog;
1979: Spital Suceava, Laborator clinic, biolog
principal.
Pensionată 1999.
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Maria DOUJAC (n. TOMESCU)

1985: doctor în biologie (genetică medicală).
Pensionată: 1.I.2011.

Născută: 31.XII.1922, Iași.
Părinţii: Mina, Apolonia.
Căsătorită: DOUJAK Ignatle
(1949).
Universitatea Cuza Vodă
Iaşi, Facultatea de Ştiinţe,
absolvent 1946.
1946-1948: Şcoala „Notre
Dame de Sion” – profesoară;
1949:
Şcoala
Medie
tehnologică de Industria Lemnului Câmpulung
(profesoară de ştiinţe exacte);
1953: Sfatul Popular Regional Suceava, Secţia
Sanitară (statistician);
1.XI.1953: Spital Suceava Laborator clinic:
fondează Laboratorul Spitalului şi introduce o
serie de metode de analiză biochimică ce s-au
menţinut până la introducerea flamfotometrelor
care au precedat analizoarele actuale. Un caiet
impunător cu metodele biochimice scris de
chimista Maria DOUJAC există la cea care i-a
succedat, chimist Rodica-Eugenia OANCEA;
Martie- august 1955: pune bazele Laboratorului
Policlinicii Teritoriale;
1965: concurs de chimist principal;
1974: predă biochimie la Liceul Sanitar Suceava;
1.I.1978: pensionare.
Decedează: 12.I.2000.

Georgeta FURNICĂ (n. COCLICI)
Născută: 24.IV.1943, loc.
Slobozia Rarancea, Cernăuți.
Părinţii: preot Gheorghe,
Sidonia.
Facultatea Biologie Univ.
„Al. I. Cuza”, abs. 1968.
1968: Spital Suceava, biolog
laborator clinic;
1978: biolog principal;
Martie-aprilie 1992: stagiu
de perfecţionare Leus-Pas de Calais Franţa
Pensionată pentru limită de vârstă: VII.I.1999.
Decedată: 24.II.2004.

Gabriela GALERIU (n. GEMĂNARU)
Născută: 23.IX.1937, București.
Părinţii: Vasile, Valeria.
Facultatea
de
Medicină
Bucureşti, absolvent 1960.
1961-1964:
dispensar
Andrieșeni, jud. Iași;
1964-1965:
dispensar
Adâncata, jud. Suceava;
1965:
medic
secundar
radiologie Spital Suceava;
1969: medic specialist radiologie Spital Suceava;
Pensionată: 28.II.1990.
Decedată: 8.IX.1990.

Delia-Voichița FLORIȘTEANU
Născută:
29.XII.1945,
Moldova Nouă, jud. CarașSeverin
Părinţii: Gavril şi Silvia,
învăţători.
Căsătorită: prof. Nicolae
Lungu.
Divorțată: 10.II.1982 (reluat
numele FLORIȘTEANU).
Facultatea de BiologieGeografie Iași, absolvent 1968.
1968: Liceul nr. 3 Suceava;
1971: Liceul „Petru Rareș” Suceava;
1.IX.1973 – 31.XII.2010: biolog principal Spitalul
Suceava;

Mariana GUGUȚĂ
Născută: 26.VIII.1948, loc.
Ringhilești, jud. Botoşani.
Facultatea de Chimie.
1973-1975: profesor suplinitor
Şcoala Generală Milişăuți;
1.IV.1975:
Policlinica
Industrială Suceava.
1991-2013: Spitalul Suceava
Laborator
Clinic
chimist
principal.
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Simona-Elena HOBINCU

1980: ing. Proiectant în Centrala Industriei
Mătăsii, Inului şi Cânepei Bucureşti;
1985: chimist la Laboratorul Spitalului Suceava;
2002: chimist principal.
Decedată: 13.XI.2003.

Născută: 11.IV.1947, Timișoara.
Părinţii: Gheorghe, Elena.
Facultatea
de
Biologie
Universitatea „Al. I. Cuza”
Iași, absolvent 1969.
5.I.1970: Spital Suceava
Laborator Clinic;
1974: gradul de biolog
principal.
Pensionată: 2006.

Areta MANDALIAN (n. CĂRĂUŞ)
Născută: 11.VI.1928, Cernăuţi.
Părinţii: Traian, Eufrosina.
Căsătorită cu MANDALIAN
Cristea (1954).
Facultatea de Chimie Cluj,
absolvent 1953.
1953: profesoară la Şcoala Medie
Mixtă Câmpina;
1954: chimist principal la
Laboratorul Spitalului Suceava.
Decedată: 13.VII.1979.

Elvira HRENIUC (n. SLEUCA)
Născută: 5.XII.1941, loc. Căbești
– Costești, azi reg. Cernăuți.
Părinţii: Andrei şi Minodora,
cadre didactice.
Facultatea de Biologie –
Geografie – Secția Geochimie,
absolvent 1965.
1967: biolog principal Spitalul
Suceava, Laborator clinic.
Pensionare: 1.IX.1995.

Elena MOISE (n. CHIRICĂ)
Născută: 20.V.1941, Suceava.
Părinţii: Gheorghe, Ella.
Facultatea de Medicină Cluj,
absolvent 1965, media 9,75.
1965: dispensar medical
Adâncata;
1968:
medic
secundar
Laborator
Clinic
Spital
Suceava;
1974:
medic
specialist
Laborator Clinic Spital Suceava;
1993: medic primar Laborator Clinic Spital
Suceava;
1994: medic şef Laborator Clinic Spital Suceava;
1999: pensionare pentru limită de vârstă.
până în 2008 continuă să lucreze cu ½ normă.
1992-2009: pune bazele Laboratorului Hipocrat şi
îi conferă prestigiul de care se bucură şi azi.
A îmbinat munca de laborator cu relaţia directă cu
pacientul.
9.XII.2010: deces după o boală necruțătoare.

Nicoleta-Cătălina ILIUȚĂ (n. CIOBANU)

Născută: 25.XI.1954, loc. Todirești, jud. Vaslui.
Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, absolvent 1973.
Facultatea de Tehnologie şi Chimia Textilelor,
Institutul politehnic Bucureşti, absolvent 1979.
1973-1974: desenator tehnic Institutul de
Proiectări Suceava;

Rodica NEGRII (n. DASCĂLU)
Născută: 1.III.1944, Torăceni (azi Reg. Cernăuţi).
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Părinţii: Alexandru, Valeria.
Facultatea de Biologie Iași,
absolvent 1979.
1964:
Spitalul
Bârlad,
asistentă medicală obstetrică-ginecologie;
1965: Dispensar Salcea,
asistentă obstetrică-ginecologie;
1966:
Spitalul
Suceava,
asistentă
medicală
obstetrică-ginecologie;
1967: Grup Şcolar Sanitar
Botoşani, instructoare practică, maistru-instructor.
1972: Profesor de specialitate la Şcoala Postliceală
Sanitară Suceava; definitivat în învăţământ,
titularizare gr. II în învăţământ liceal şi postliceal;
1980: Spital Suceava Laborator Clinic, biolog,
ulterior biolog principal.
Pensionată: 15.IX.2000.
Membră a Societăţii Române de Microbiologie şi a
Asociaţiei Medicale Române (2005).

discipplina pedologie ameliorativă Facultatea de
Hidrotehnică, Instit. Poolitehnic Iaşi;
1.XI.1965 – 1.V.1997: chimist principal Laboratorul
Spitalului Suceava
grupa a II-a de muncă: 1969-1997
Pensionată: 1.V.1997.
Şi-a prelungit activitatea la Laboratorul Policlinicii
Bethesda (februarie 1998 – februarie 2012).

Adrian OPREA
Născut: 18.IX.1952, TurnuSeverin, jud. Mehedinți.
Părinţii: Ion, Emanuela.
Facultatea de Medicină Iaşi,
absolvent 1978.
1978-1981: medic stagiar
Spitalul Suceava;
1981-1983:
dispensar
medical Zvoriștea;
1983: medic secundar laborator clinic;
1986: medic specialist laborator clinic;
din 1984: medic Centrul de Transfuzii;
1985-2004: Director Centrul de Transfuzii;
1993: medic primar laborator clinic;
August 1990 – iunie 1992: Director adjunct
Direcţia Sanitară Suceava;
Ianuarie 1994 – iulie 1995: Director adjunct
Direcţia Sanitară Suceava;
Din 2004: manager Synevo zona Suceava.

Gabriela-Doina NEVINGLOVSCHI (n. ȚIBU)
Născută: 13.XI.1949, Rădăuți.
Părinţii: Gavril, Maria.
Facultatea de Chimie,
Universitatea „Al. I. Cuza”
Iași, absolvent 1972.
1972: Şcoala Generală
Suliţa, jud. Botoşani.
15.I.1974: chimist principal
Laborator Clinic Spitalul
Suceava.

Dorina OPREA (n. STRÂMBU)

Decedează: 2.VI.1984.

Născută: 3.IV.1953, loc. Șendriceni, jud. Botoșani.
Părinţii: Gheorghe, Lucia.
Facultatea de Medicină Iaşi,
absolvent 1978.
1978-1981: medic stagiar
Spital Suceava;
1981-1983: dispensar medical
Zvoriștea;
1983:
medic
secundar
laborator clinic;
1986:
medic
specialist
laborator clinic;
1993: medic primar laborator clinic;
din 1999: medic şef laborator Spital Suceava;

Rodica-Eugenia OANCEA (n. LAZĂR)
Născută: 3.XII.1939, Iași.
Părinţii: Lazăr Eugen, Maria.
Facultatea de Chimie Univ.
„Al.
I.
Cuza”
Iaşi,
absolvent 1962.
1962-1964: profesoară de
chimie
la
StolniceniGhițescu
(actualmente
Vânători, jud. Iaşi);
1964-1965: preparator I,
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din 2004 trece la Synevo Suceava.

Laborator Clinic.
Pensionată: 2005.

Dr. Maria Draga ROZOPOL (n. ONICESEI)
Ionela STRUGARIU (n. Batariuc)

Născută: 2.XII.1926, Cernăuţi.
Părinţii: Constantin, Lucreţia.
Facultatea de Medicină.
în 1952: medic consultant Mediaş;
din 1967: Spitalul Suceava, laborator clinic;
din 1972: medic primar laborator clinic (cea mai
mare medie pe ţară).
Pensionată: 1.II.1991.

Născută:
7.I.1974,
Stroieşti, Suceava.
Părinţii: Ioan, Ileana.
Facultatea
de
Bioinginerie Medicală,
UMF „Gr. T. Popa”
Iaşi, absolvent 2001.
Masterat
în
Management
sanitar
UMF Iaşi, 2002.
2003: Spitalul Suceava, Laborator, bioinginer
medical;
2004: trece la Synevo Suceava;
2008: bioinginer medical specialist la Synevo
Suceava;
2010: biolog specialist la Synevo Suceava.

Maria-Rodica STAN (n. TURTUREANU)
Născută:
25.VII.1947,
Pătrăuţi.
Părinţii: Vasile, Virginia.
Facultatea de Biologie
Iaşi, absolvent 1971.
1972-1978: Spital Fălticeni
Laborator;
1.II.1978: biolog principal,
Spitalul
Suceava,

Simona Hobincu, Rodica Oancea, Georgeta Furnică, Elvira (Vivi) Hreniuc
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DE CE URGENŢA...?
dr. Tiberius-Marius BRĂDĂŢAN

Conceptul de medicină de urgenţă nu este
nou în România. În anii ’70, la iniţiativa ministrului
sănătăţii din acea vreme s-a organizat pentru prima
dată secundariat în specialitatea Medicină de
Urgenţă. Conceptul era generos şi propunea
instruirea medicilor în manevrele de resuscitare,
tehnicile de terapie intensivă, mica chirurgie şi
acordarea primului ajutor. Profesioniştii astfel
formaţi, urmau să asigure funcţionarea sistemului
de urgenţă, care avea în centrul său serviciile de
ambulanţă. Se dorea astfel să se ajungă cu actul
medical cât mai aproape de pacientul cu afecţiune
acută. Din păcate, la scurt timp, proiectul a fost
întrerupt iar medicii care începuseră pregătirea au
avut de ales între două variante (Terapia Intensivă
şi Chirurgia Generală) pentru a putea termina
specialitatea.
După 1989 Medicina de Urgenţă a renăscut,
odată cu înfiinţarea rezidenţiatului în această
specialitate, iniţial cu forma de pregătire de 3 ani
şi ulterior de 5 ani. De această dată, conceptul a
fost modificat prin alăturarea celor două faze ale
asistenţei medicale de urgenţă: prespital şi spital.
Astfel pacientul aflat în stare gravă este preluat
de către echipajul de urgenţă care începe
manevrele medicale la faţa locului în vederea
stabilizării acestuia, le continuă pe durata
transportului cu ambulanţa, apoi la sosirea în
Unitatea de Primire a Urgenţelor îl predă
colegilor, care au la dispoziţie mijloacele pentru
investigarea
paraclinică
şi
continuarea
îngrijirilor de terapie intensivă până la stabilirea
unui diagnostic de certitudine care se
concretizează prin internarea într-una din
secţiile spitalului. Este conceptul modern, de
„stai şi luptă” (stay and fight), care îl înlocuieşte
pe vechiul „ia-l şi fugi” (scoop and run). Se
consideră că astfel se câştigă timp preţios pentru

dr. Tiberius-Marius BRĂDĂŢAN17
Născut: 8:IX.1969, Suceava.
Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF
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1999-2002: medic rezident Medicină de Urgenţă
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou”
Suceava;
2002-2008: medic specialist Medicină de Urgenţă;
din 2008: medic primar Medicină de Urgenţă;
Director medical al Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;
Membru în Consiliul Judeţean al Colegiului
Medicilor – Suceava;
Membru în Adunarea Generală a Colegiului
Medicilor din România.
Cursuri absolvite:
– FAST (Focused Assessment with Sonography in
Trauma);
– Managementul Instituţiilor Publice, la U.M.F.
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asistentele transferate din compartimentele de triaj
care funcţionau anterior corespunzător secţiilor
principale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf.
Ioan cel Nou”. Întreaga activitate se desfăşura
într-un spaţiu restrâns, cu posibilităţi tehnice
limitate de investigare a pacienţilor la acel
moment. În primul an de funcţionare complet
(2002), numărul total de prezentări a fost de
56.591,cifră care părea foarte mare la acea dată dar
care a continuat să crească an de an, ajungându-se
ca la sfârşitul lui 2014 să se înregistreze un număr
de 87.047 pacienţi care s-au adresat UPU –
Suceava. Cifrele demonstrează faptul că acest
concept este unul corect, deschizând accesul
populaţiei la îngrijiri medicale de calitate,
nerestricţionate şi care pot duce la reducerea
costurilor de spitalizare. Adresabilitatea crescută,
dublată de creşterea permanentă a posibilităţilor
de investigare şi tratament a pacientului critic au
dus la rezolvarea unui număr tot mai mare de
cazuri, din ce în ce mai complexe, fapt relevat şi
de următoarele date statistice:

pacient, prin stabilizarea funcţiilor vitale cât mai
rapid cu putinţă.
Astăzi, Medicina de Urgenţă şi-a câştigat un
loc important în nomenclatorul specialităţilor
medicale, fiind recunoscută şi la nivel european.
Sistemul de urgenţă românesc este considerat a fi
unul din cele mai bine organizate pe plan
mondial, fiind apreciat gradul de integrare a
structurilor implicate, cât şi eficienţa sa dovedită.
În acest moment, prin dezvoltarea SMURD-ului
se urmăreşte atingerea unui timp de reacţie cât
mai scurt, iar prin implementarea sistemelor de
telemedicină se poate spune că „s-a adus spitalul
la locul producerii accidentului”.
Este foarte importantă instruirea unui
număr cât mai mare de concetăţeni în acordarea
primului ajutor în situaţii de urgenţă, atât din
rândul personalului medical, cât şi din rândul
persoanelor laice astfel încât să avem o reacţie cât
mai promptă şi cât mai corectă în cazul în care se
întâmplă sub ochii noştri un eveniment tragic.
La Suceava, Unitatea de Primire a
Urgenţelor a devenit funcţională la jumătatea
anului 2001, cu un număr iniţial de 5 medici şi cu

Nr.
crt.

Anul

Internaţi ATI
Total

1.

2002

436

Din care
cu IOT
22

2.

2014

1185

520

IMA

Politraumă

Policontuzionaţi

32

216

141

268

962

736

îngrijitoare şi brancardieri. Chiar şi în aceste
condiţii, având în vedere creşterea prognozată a
numărului de prezentări odată cu extinderea,
modernizarea şi dotarea Unităţii de Primire a
Urgenţelor impune angajarea de personal
suplimentar pentru a putea avea la Suceava o
unitate etalon în acordarea asistenţei medicale de
urgenţă la nivelul întregii ţări.

Personalul angajat în UPU a crescut şi el
numeric de la an la an, astfel că astăzi participă la
desfăşurarea unei bune activităţi medicale: 8
medici cu specialitatea medicină de urgenţă, 2
medici de medicină generală, 2 medici de medicină
de familie cu ½ normă perioadă limitată, 3 medici
cu specialitatea pediatrie, 4 medici stomatologi, 42
asistenţi medicali, 6 asistenţi de laborator, 7
asistenţi de radiologie, împreună cu infirmiere,
87
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NOUTĂŢI ÎN TRATAMENTUL ASTMULUI BRONŞIC ŞI AL BPOC
dr. Sorin NICOLAE

Astmul Bronşic este o boală cronică
caracterizată prin dispnee expiratorie cu wheezing
(respiraţie dificilă şi şuierătoare), senzaţie de
constricţie toracică, tuse, limitarea activităţii şi
exacerbări (agravări ale simptomelor) care
necesită de multe ori asistenţă medicală de
urgenţă şi pot fi fatale în lipsa tratamentului.
Din fericire Astmul Bronşic poate fi tratat în
mod eficient astfel încât pacientul să evite
simptomele supărătoare, să folosească foarte rar
medicaţia de urgenţă, funcţia pulmonară să fie
normală sau cât mai aproape de normal, iar
exacerbările severe să fie evitate. Există campioni
olimpici, persoane marcante din viaţa publică,
celebrităţi dar şi numeroşi oameni obişnuiţi care
trăiesc şi au o viaţă împlinită deşi sunt bolnavi,
pentru că se tratează corect.
Cu toate acestea, povara pe care Astmul o
reprezintă pentru Sistemele de Sănătate este
inacceptabil de mare, în ciuda existenţei unor
terapii adecvate pentru marea majoritate a
cazurilor. Astmul Bronşic afectează estimativ 300
milioane de persoane în întreaga lume, fiind o
problemă serioasă de sănătate prezentă la toate
grupele de vârstă, cu prevalenţă în creştere în
multe ţări în curs de dezvoltare.
Bronhopneumopatia cronică obstructivă
(BPOC) este o cauză majoră de morbiditate şi
mortalitate în lume, fiind una dintre cele mai
prevalente boli cronice ale adultului, cu impact
sever atât asupra pacientului, cât şi asupra familiei
şi sistemului medical încât poate fi considerat o
adevărată problemă de sănătate publică.
BPOC este o boală care poate fi prevenită şi
tratată, caracterizată prin prezenţa limitării
fluxului de aer la nivelul căilor respiratorii, care
este de obicei progresivă şi asociază un răspuns
inflamator cronic la diferite noxe inhalatorii,
dintre care cel mai important este considerat a fi
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Născut: 3.II.1969, Oțelu Roșu, Caraș Severin.
Facultatea de Medicină București, absolvent 1995.
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demonstrat, de asemenea, creşterea procentului de
pacienţi care au avut o ameliorare a dispneei în
comparaţie cu placebo.
În ceea ce priveşte siguranţa, numărul
efectelor secundare a fost scăzut şi nu a ridicat
motive majore de îngrijorare. În plus, profilul de
siguranţă al celor două componente este bine
cunoscut şi nu există dovezi că această combinaţie
este mai dăunătoare decât substanţele active luate
separat. Cele mai frecvente reacţii adverse
(observate la aproximativ 7 pacienţi din 100) sunt
Rinofaringita şi dureri de cap.
Într-un recent comunicat de presă,
Compania Boehringer Ingelheim anunţa noi
rezultate ce sugerează beneficiile Tiotropium
/Olodaterol Respimat încă de la începutul terapiei
de întreţinere pentru BPOC, aşa cum rezultă din
studiile pivot de faza III TONADO 1&2. Datele
prezentate în cadrul Congresului Societăţii
Toracice Americane 2015 indică faptul că
Tiotropium/Olodaterol Respimat a demonstrat un
impact mai mult decât dublu privind ameliorarea
funcţiei pulmonare în comparaţie cu Spiriva
Respimat, în cazul pacienţilor care nu au
beneficiat de terapie de întreţinere cu
bronhodilatatoare în fazele incipiente ale BPOC
(148 ml vs 72 ml) şi o îmbunătăţire a funcţiei
pulmonare în comparaţie cu Spiriva Respimat în
cazul pacienţilor aflaţi în toate stadiile BPOC.
Tiotropium /Olodaterol se administrează prin
Respimat, dispozitiv inhalator fără gaz propulsor
ce permite pacientului să respire natural pentru ca
medicaţia să pătrundă adânc în căile respiratorii.
Profilul de siguranţă al acestei combinaţii de
anticolinergic şi beta-2 agonist cu durată
ultralungă de acţiune este comparabil cu al
componentelor.
O nouă analiză din cadrul studiilor
TONADO a arătat că aproape 40% din pacienţii cu
BPOC mai puţin sever (stadiile GOLD A/B) se
tratau cu corticosteroizi inhalatorii, deşi GOLD
recomandă utilizarea acestora doar în cazul
pacienţilor cu declin sever al funcţiei pulmonare şi
cu risc crescut de exacerbări. Indiferent dacă
pacienţii luau corticosteroid inhalator la începutul
studiilor, rezultatele au arătat că Tiotropium /
Olodaterol Respimat a îmbunătăţit semnificativ
funcţia pulmonară, superior Spiriva Respimat.

fumatul. Toate acestea se traduc prin respiraţie
dificilă, tuse cronică şi expectoraţie de spută în
cantităţi variabile, manifestări cronice şi agravate
în exacerbări.
Scopul tratamentului în această boală este de
ameliorare a simptomelor, de reducere a
frecvenţei şi severităţii exacerbărilor şi de
îmbunătăţire a stării de sănătate şi a capacităţii de
efort a pacienţilor.
Luând în considerare datele prezentate
anterior este de la sine înţeles interesul
companiilor farmaceutice în dezvoltarea şi
promovarea unor terapii eficiente. Astmul Bronşic
şi BPOC, deşi sunt afecţiuni diferite ca etiologie,
beneficiază în mare măsura de medicaţii din clase
terapeutice asemănătoare. Urmează o trecere în
revistă a noilor terapii inhalatorii deja apărute sau
care vor fi disponibile în curând în ţara noastră.
Compania AstraZeneca a lansat de curând în
România medicamentul Duaklir Genuair care se
utilizează pentru tratamentul de întreţinere (regulat)
în scopul ameliorării simptomelor BPOC la adulţi.
Acesta conţine două substanţe active: Bromura de
Aclidiniu şi Formoterol dihidrat, care acţionează
prin menţinerea căilor respiratorii deschise,
permiţându-i pacientului să respire mai uşor.
Bromura de Aclidiniu este un antagonist
muscarinic cu durată lungă de acţiune, aceasta
însemnând că dilată căile respiratorii blocând
anumiţi receptori din celulele musculare ale
bronhiilor numiţi receptori muscarinici (cunoscuţi
şi sub denumirea de receptori colinergici) care
controlează contracţia musculară. Când Bromura
de Aclidiniu este inhalată, aceasta produce
relaxarea
muşchilor
căilor
respiratorii,
diminuându-se astfel senzaţia de dispnee.
Formoterolul este un beta-2 agonist cu durată
lungă de acţiune, prin legarea de receptorii beta-2
din căile respiratorii, cu acelaşi efect de
bronhodilataţie şi reducere a dispneei.
Antagoniştii receptorilor muscarinici cu
durată lungă de acţiune şi beta-2 agonistii sunt
combinaţi în mod obişnuit în tratamentul BPOC.
Duaklir Genuair a fost investigat în două studii
principale care au cuprins peste 3.400 pacienţi cu
BPOC, rezultatele demonstrând, după 6 luni de
tratament, o creştere a VEMS cu 293 ml vs placebo
(un preparat inactiv) şi cu 118 ml vs Aclidiniu
administrat în monoterapie. Duaklir Genuair a
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Două noi medicamente pentru tratamentul
BPOC au fost aduse recent şi în România de către
Compania Novartis.
Onbrez Breezhaler (Indacaterol) este un
bronhodilatator care face parte din clasa agonisti
selectivi ai beta-2-adrenoreceptorilor, are un debut
de acţiune rapidă (5 min.) şi durată de acţiune
ultralungă (24 ore). Este indicat pentru
tratamentul bronhodilatator de întreţinere al
obstrucţiei căilor respiratorii la pacienţi adulţi cu
BPOC. Onbrez a fost studiat într-un program de
cercetare clinică denumit INERGIZE care a
cuprins mai mult de 9.000 de pacienţi. Onbrez
Breezhaler, administrat o dată pe zi, la doze de
150 mcg şi 300 mcg, a demonstrat ameliorări
semnificative clinic ale funcţiei pulmonare de
până la 180 ml comparativ cu placebo şi o creştere
cu 100 ml comparativ cu administrarea de
Formoterol 12 mcg de două ori pe zi. Efectul
bronhodilatator pe parcursul a 24 de ore a fost
menţinut de la administrarea primei doze pe
întreaga perioadă de tratament cu durata de un
an, fără a exista dovezi ale pierderii eficacităţii
(tahifilaxie).
Ambele
doze
demonstrează
îmbunătăţiri
semnificative
statistic
ale
simptomelor comparativ cu placebo în ceea ce
priveşte dispneea şi starea de sănătate, conform
evaluării prin Chestionarul privind indicele
tranziţional al dispneei – TDI şi Chestionarul St.
George – SGRQ. În plus, pacienţii trataţi cu
Onbrez au necesitat semnificativ mai puţină
medicaţie de urgenţă şi au avut un procentaj
semnificativ mai mare de zile fără simptome
diurne. O analiză post-hoc după studiile clinice
arată o scădere a exacerbărilor de 30% vs placebo.
Seebri
Breezhaler
(Bromura
de
glicopironium) este un bronhodilatator din clasa
anticolinrergicelor cu debut rapid (5 min.) şi
durata de acţiune ultralungă (24 ore). Este indicat
ca tratament bronhodilatator de întreţinere,
pentru ameliorarea simptomelor la pacienţii
adulţi cu BPOC. Seebri a fost studiat în programul
de cercetare clinică GLOW care cuprinde 8 studii
deja publicate. În studiul cu durata de 6 luni,
Seebri a crescut VEMS după administrarea primei
doze, cu o îmbunătăţire de 93 ml în decurs de 5
minute şi 144 ml în decurs de 15 minute de la
utilizare, comparativ cu placebo. În studiul cu
durata de 12 luni a determinat îmbunătăţiri

semnificative din punct de vedere statistic ale
VEMS comparativ cu Tiotropium în primele 4 ore
după administrare. La 12 săptămâni, Seebri a
crescut VEMS cu 108 ml în studiul cu durata de 6
luni şi 97 ml în cel cu durata de 12 luni, în
comparaţie cu placebo. Doza de Seebri Breezhaler
44 mcg administrate o dată pe zi a redus statistic
semnificativ
dispneea,
obţinându-se
o
îmbunătăţire de cel puţin un punct a scorului focal
TDI şi de cel puţin 4 puncte în SGRQ în
săptămâna 26, comparativ cu placebo. Într-o
analiză globală a primelor luni de tratament din
cadrul studiilor Seebri a prelungit semnificativ
statistic timpul până la apariţia exacerbărilor
moderate sau severe şi a redus frecvenţa
exacerbărilor moderate sau severe ale BPOC.
De menţionat că ambele medicamente sunt
disponibile în prezent pentru prescriere pacienţilor
din România, iar în curând va fi disponibilă
combinaţia celor două în acelaşi tip de dispozitiv
(Breezhaler) sub numele Ultibro, care se adresează
pacienţilor necontrolaţi prin monoterapie.
Recent Compania Chiesi a lansat şi în
Romania medicamentul Foster, care este o
combinaţie fixă de două substanţe active:
Dipropionat de Beclometazona 100 mcg/ doza (un
glucocorticoid inhalator) şi Fumarat de Formoterol
dihidrat 6 mcg / doza(beta-2 agonist cu durată
lungă de acţiune), sub forma unei soluţii de inhalat
conţinută într-un flacon presurizat din aluminiu,
prevăzut cu valvă dozatoare. Fostel este
recomandat în tratamentul de fond al Astmului
Bronşic moderat şi sever, la pacienţi cu vârsta peste
18 ani, precum şi al BPOC sever (VEMS mai mic
decat 50% din valoarea normal prezisă) şi
antecedente de exacerbări repetate la pacienţi ce
prezintă simptome semnificative în pofida terapiei
cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acţiune.
Foster conţine particule extrafine de beclometazona
care au o distribuţie mai bună în căile respiratorii
inferioare (căile aeriene mici), ceea ce determină un
efect terapeutic mai puternic, iar dozele zilnice
necesare sunt mai mici faţă de beclometazona nonextrafina cu riscul mai mic de apariţie a reacţiilor
adverse. Atât în Astmă, cat şi în BPOC, Foster
ameliorează simptomele, îmbunătăţeşte funcţia
pulmonară şi previne exacerbările.
Medicamente noi pentru bolile obstructive
cronice au fost dezvoltate, sunt aprobate pentru
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Condiţia principală ca acestea să fie eficiente
este administrarea corectă atât din punct de
vedere al tehnicii inhalatorii cât şi al dozării. Din
păcate complianţa la tratament pentru aceste boli
cronice aşa cum reiese din studii este sub 50%,
unul dintre cele mai importante motive fiind
costul suportat de pacient pentru tratamentul
ambulator. Pe de altă parte toate studiile
disponibile arată că internarea unui pacient cu
Astm Bronşic sau BPOC în exacerbare severă,
implică cheltuieli mult mai mari pentru Sistemul
de Sănătate decât dacă acesta s-ar trata corect la
domiciliu, singura modalitate eficientă pentru
prevenirea acestor exacerbări. Investigaţii recente
legate de cheltuieli pentru tratarea Astmului
Bronşic în SUA relevă un cost cu cel puţin 45%
mai mare pentru pacienţii internaţi. O evaluare a
costurilor
medicale
directe
ale
Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice pe 12 luni
efectuată în cadrul Institutului Naţional de
Pneumologie
„Marius
Nasta”
Bucureşti,
dovedeşte că cea mai mare parte a costurilor
medicale directe (83%) reprezintă exacerbările, din
care doar o mică parte sunt exacerbările tratate
ambulator, că majoritatea pacienţilor fac un
tratament cronic incorect sau discontinuu, corelat
cu veniturile mici şi fiind o posibilă sursa a
exacerbărilor frecvente (în medie 2,2 de
pacient/an) care induc costuri mari de spitalizare.
Aşa cum există deja în alte ţări cu prevalenţă
ridicată se impune şi la noi lansarea unui Program
Naţional pentru Astmul Bronşic şi BPOC ca un
prim pas pentru crearea condiţiilor unui acces mai
bun al pacienţilor la terapii moderne şi eficiente,
căci cel mai scump medicament este de fapt cel
care nu este administrat corect.

Europa şi sperăm să fie disponibile în curând în
România şi din partea Companiei GlaxoSmithkline.
Astfel, Relvar Elipta este o combinaţie fixă de
Fluticasona Furoat (glucocorticoid inhalator) şi
Vilanterol (beta-2 agonist cu durata ultralungă de
acţiune) şi administrare într- o singură doză zilnică.
Relvar este indicat atât pacienţilor cu Astm Bronşic
şi vârsta peste 12 ani, a căror boală nu este
controlată adecvat, dar şi pentru ameliorarea
simptomelor pacienţilor cu BPOC sever şi cu istoric
de
exacerbări,
în
ciuda
tratamentului
bronhodilatator. Relvar Elipta 92/22mcg poate fi
folosit atât în Astm cat şi în BPOC, iar combinaţia de
184/22mcg se adresează doar pacienţilor cu forme
mai severe de Astm Bronşic.
Pentru tratamentul Astmului Bronşic, Relvar
Elipta a fost investigat în 3 studii principale
cuprinzând mai mult de 3.200 pacienţi, iar pentru
BPOC au fost 4 studii principale cu mai mult de
5.500 adulţi. Toate aceste studii au demonstrat atât
îmbunătăţiri semnificative ale funcţiei pulmonare
şi simptomelor, cât şi reducerea riscului şi ratei
exacerbărilor.
Anoro este o combinaţie fixă dintre
Umeclidinium Bromide (un anticolinergic cu
durată ultralungă de acţiune) şi Vilanterol, şi este
folosit în terapia de întreţinere pentru reducerea
simptomelor
BPOC.
Anoro
55/22mcg
se
administrează o dată pe zi, iar 5 studii care au
inclus peste 5.600 pacienţi au demonstrat o
îmbunătăţire a VEMS cu 167 ml mai mult decât
placebo după 24 săptămâni de tratament.
La pacienţii cu forme moderate de BPOC se
poate folosi Incruse, care conţine doar
anticolinergicul cu durată ultralungă de acţiune
Umeclidinium. În 4 studii principale ce au inclus
peste 4.000 subiecţi, Incruse administrat în doza
echivalentă de 55 mcg a dovedit o creştere a VEMS
cu 127 ml după 12 săptămâni şi 115 ml după 24
săptămâni de tratament faţă de placebo. Toate
studiile au arătat de asemenea şi o ameliorare a
simptomelor cum ar fi dispneea şi wheezing-ul.
După cum se poate vedea din cele prezentate
terapiile noi în bolile obstructive cronice ale
plămânului nu sunt puţine, ele adăugându-se
celor pe care le folosim deja de mulţi ani, cu
rezultate bune mai ales în Astmul Bronşic.
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GOLD – Global Initiative for COPD.
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DISTROFIA MUSCULARĂ PROGRESIVĂ
dr. Dorin Stelian STĂNESCU, dr. Dănuţ BĂRBUNC
dr. Violeta ŞTEFAN, dr. Ruslan GORCEAG,
dr. Alina NISTOR, dr. Alina BUCIU,
dr. Lavinia ŞTREANGĂ, dr. Cristina TIRON,
dr. Ovidiu IRIMESCU

Distrofia musculară (DM) este un grup de
afecţiuni rare, ereditare, caracterizate prin
deteriorarea progresivă a muşchilor corpului,
antrenând slăbiciune musculară şi invaliditate.
Distrofia musculară se traduce prin slăbirea
progresivă a musculaturii şi, în special, a
muşchilor scheletici (controlaţi de creier în mod
voluntar). Pe măsura evoluţiei bolii, fibrele
musculare necrozate sunt înlocuite de ţesut
conjunctiv şi adipos. În unele forme de distrofie
musculară sunt afectaţi miocardul şi alţi muşchi
involuntari (netezi), precum şi alte organe. Fiecare
din formele sale diferă în ceea ce priveşte debutul
simptomelor, evoluţia bolii şi modul de
transmitere ereditară. Cele mai frecvente forme
sunt distrofia musculară Duchenne (DMD) şi
distrofia musculară Becker (DMB) ce afectează
exclusiv subiecţi de sex masculin. Ele sunt cauzate
de deficienţa genetică a unei proteine numite
distrofină.
Nu există un tratament curativ pentru
distrofia musculară; medicaţia şi terapiile
existente având doar rolul de a încetini evoluţia
bolii.
Distrofia musculară este rară. Dintre nounăscuţii vii, doar 0,02% – 0,03% vor suferi de
distrofia musculară Duchenne, în timp ce 0,003%
suferă de distrofia Becker.

declară la nou-născuţii de sex feminin deoarece
gena normală de pe unul din cromozomii X este
dominantă faţă de gena defectuoasă de pe celălalt
cromozom X. În schimb, femeile pot transmite
boala nou-născuţilor de sex masculin. Întrucât
băieţii nu moştenesc decât un singur cromozom X,
ei nu beneficiază de o genă normală care să o
contracareze pe cea defectă, astfel încât viciul de
pe cromozomul X se manifestă, iar boala se
declară. Distrofina este o proteină produsă de
muşchi care ajută celulele musculare să îşi
păstreze forma. Gena defectuoasă ce se găseşte la
originea distrofiei musculare Duchenne împiedică
producţia de distrofină, rezultatul fiind leziunile
membranare şi necroza (distrugerea) fibrelor
musculare. La femeile vectoare (purtătoare), riscul
este de 50% de a transmite boala fiilor. Distrofia
miotonică are o transmitere autosomal dominantă.
Dacă unul dintre părinţi poartă gena responsabilă
pentru distrofie miotonică, riscul este de 50% de a
transmite boala la copii. Alte tipuri de distrofie
musculară afectează în mod egal ambele sexe.
Tratament
În prezent nu există un tratament curativ
pentru distrofia musculară, ci doar îngrijiri ale
tulburărilor cauzate, pentru a îmbunătăţi calitatea
vieţii pacientului şi speranţa de viaţă.
Tratamentele existente au rolul de a preveni
sau reduce deformarea articulaţiilor sau ale
coloanei vertebrale şi de a le permite pacienţilor
cu DM să îşi păstreze mobilitatea cât mai mult
timp. Tratamentele pentru distrofia musculară
includ fizioterapia, kinetoterapia, medicaţia şi
chirurgia.

Cauze
Toate tipurile de distrofie musculară sunt
ereditare. Gena responsabilă pentru distrofia
Duchenne şi Becker este transmisă prin
cromozomul X al mamei. Femeile au doi
cromozomi X şi un cromozom Y. Boala nu se
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Fizioterapia
Pe măsura evoluţiei DM şi a slăbirii
musculaturii,
pot
surveni
contracturile
(contracţiile
involuntare).
Flexibilitatea
şi
mobilitatea articulaţiilor poate fi diminuată.
Scopul
fizioterapiei
este
menţinerea
flexibilităţii
articulaţiilor,
prevenirea
contracturilor, reducerea şi întârzierea deformării
coloanei vertebrale.

coloanei vertebrale (scolioza). Pneumoniile şi alte
afecţiuni ale căilor respiratorii sunt frecvente
datorită funcţionării defectuoase a muşchilor
respiratori. Semnele şi simptomele generale ale
distrofiilor musculare constau în slăbiciune
musculară şi lipsa de coordonare şi invaliditate
progresivă. Semnele şi simptomele specifice
variază în funcţie de tipul de distrofie musculară
în cauză. Fiecare tip diferă în ceea ce priveşte
debutul simptomelor, grupele de muşchi afectate
şi evoluţia bolii.

Medicaţia
Distrofia miotonică – pot fi descrise
mexiletina,
fenitoina,
carbamazepina
şi
procainamida pentru a trata miotonia (contracţii
musculare anormal de prelungite cu dificultăţi în
decontractare). Distrofia musculară Duchenne –
corticosteroizii (prednison) sunt uneori prescrişi
pentru a întârzia evoluţia bolii.
În cazul afectării muşchilor respiratori, se
iau măsuri pentru a preveni tulburările
respiratorii. Ţinând cont că infecţiile pulmonare
sunt frecvente în stadiile avansate ale DM,
vaccinurile împotriva pneumoniei şi a gripei sunt
importante.
Pentru normalizarea ritmului cardiac poate
fi utilizat un pacemaker (stimulator cardiac).
Alte opţiuni sunt terapiile genice (înlocuirea
genelor defectuoase prin gene normale) şi
transferul de mioblasti (transplantul de celule
musculare sănătoase la un pacient cu DM).
Pentru prevenirea bolii, cuplurile în care
femeia are antecedente familiale de distrofie
musculară pot apela la un sfat genetic, pentru a
determina riscul de survenire a bolii la copil.

POVESTEA LUI PETRU B.
Petrică nu a avut norocul altor copii care se
pot juca în voie şi se pot bucura de copilărie. S-a
născut în anul 1984, fiind un băieţel normal. La
vârsta de 5 ani răceşte, iar la consultaţie, medicul
pediatru îi găseşte ficatul mărit cu valori ale
transaminazelor foarte mari şi este internat timp
de 3 luni. Este trimis la Iaşi, fiind suspect de
hepatită agresivă, i se face puncţie hepatică, care
pune diagnosticul de ficat gras şi urmează
tratament cu prednison.
În clasa I a început să cadă des. În urma
electromiografiei i se pune diagnosticul de
distrofie
musculară
Duchenne.
Urmează
tratament cu Uteplex şi vitamina E. la vârsta de 9
ani este investigat la Bologna, în urma biopsiei
musculare stabilindu-se disgnosticul de distrofie
musculară progresivă, forma intermediară.
În anul 2004 merge la Kiev de 5 ori, unde
este tratat cu celule stem embrionare, având o
durată scurtă de evoluţie favorabilă. În rest, a
urmat tratamente cu suplimente nutritive
(coenzima Q 10, lăptişor de matcă, vitamine,
seleniu), şedinţe de acupunctură şi masaj
chinezesc.
În anul 2015 face testarea genetică – lipsa
deleţii sau duplicaţii pe gena distrofiei musculare,
iar la secvenţierea genei distrofiei musculare se
obţin 3 rezultate nepatogene.
În martie 2015 se prezintă la UPU Suceava
cu fenomene de insuficienţă respiratorie, din
cauza unui proces pneumonic care este tratat; în
schimb, rămâne dependent de oxigen la domiciliu.

Semne şi simptome
În general, simptomele se manifestă înaintea
vârstei de 5 ani. Copiii care suferă de distrofie
musculară au dificultăţi la mers, urcarea scărilor,
ridicarea braţelor deasupra capului sau ridicarea
de la sol. În mod obişnuit, atrofia musculară
afectează întâi bazinul, apoi atinge muşchii
umerilor. Pe măsura slăbirii muşchilor, ei cresc în
volum datorită înlocuirii fibrelor musculare cu
ţesut adipos (pseudohipertrofie). În unele forme
de distrofie musculară, boala devine invalidantă
la adolescenţă, pacientul fiind imobilizat în
scaunul cu rotile. Se observă modificări ale
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Pe data de 17 iunie 2015 este admis în secţia
de terapie intensivă a spitalului judeţean Suceava
cu fenomene de insuficienţă respiratorie severă,
necesitând
intubaţie
oro-traheală,
ulterior
traheostomie şi ventilaţie mecanică prelungită,
iniţial controlată de aparat, apoi doar asistată, cu
perioade scurte de respiraţie spontană.
Provocarea este mare, pentru că este vorba
de un pacient imobilizat la pat, într-o secţie cu
pacienţi critici şi cu risc infecţios crescut, chiar
dacă el este izolat într-o rezervă.
A trecut prin mai multe episoade de
pneumonie de ventilator şi infecţii urinare tratate

eficient, însă prognosticul lui nu este favorabil pe
termen mediu.
În ţările vestice, astfel de pacienţi sunt
ventilaţi la domiciliu, cu asistenţă medicală
continuă; la noi în ţară nu există logistica şi
posibilitatea
asistenţei
medicale
continue
decontată de casa de asigurări, cu toate că
numărul pacienţilor cu distrofie musculară în
România este de aproximativ 35.000.
Petrică este un bărbat deştept, comunicativ,
luptător, un suflet prizonier într-un corp imobil!

16-19 mai 2015. Conferinţa „Zilele medicale ale Sucevei”,
având ca temă „Urgenţele medico-chirurgicale”.
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VARICELE MEMBRELOR INFERIOARE
ŞI COMPLICAŢIILE LOR
dr. Cristina IONESCU

Varicele reprezintă dilataţii neregulate ale
venelor, care impiedică funcţionarea lor la
parametri normali şi au influenţe negative asupra
circulaţiei sângelui şi stării de sănătate în general.
Pot apare atât la nivelul venelor superficiale
ale membrelor inferioare şi sunt vizibile atât
pentru pacient cât şi pentru medic, dar şi numai la
nivelul venelor profunde şi atunci ele pot fi
identificate numai prin consult medical de
specialitate şi efectuarea unei echografii Doppler
venos.
Există două mari categorii de cauze de
apariţie a varicelor, respectiv moştenirea genetică
şi tromboflebita unei vene profunde a membrului
inferior, în urma careia, de obicei, rămâne un
cheag ce obstruează circulaţia profundă sau sunt
distruse valvele venoase care împing coloana de
sânge către inima şi asigură suportul anatomic al
unei circulaţii venoase normale.
Varicele ce apar ca urmare a unei moşteniri
genetice sunt cele mai frecvente, 35%-45% din
populaţie prezentând o formă mai discretă sau
mai gravă de boală varicoasă cronică.
Tromboflebitele profunde ale membrelor
inferioare, care pot determina secundar apariţia
varicelor superficiale, constituie o urgenţă
medicală deoarece se pot complica cu
tromboembolism pulmonar ce poate duce la
decesul pacientului.
Din
nefericire,
peste
80%
dintre
tromboflebitele
profunde
evoluează
fără
simptome evidente, organismul având mecanisme
circulatorii compensatorii care să suplinească
temporar deficitul de circulaţie apărut în zona de
inflamaţie sau obstruare a venei profunde afectate,
dar riscul de tromboembolism pulmonar cu
moarte subită este şi mai mare în aceste cazuri

dr. Cristina IONESCU19
Născută: 5.I.1967, Suceava.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1991.
1992-1996: medic rezident Spital Colentina
Bucureşti;
din 1996: medic primar dermato-venerologie
Spital Suceava;
doctor în ştiinţe medicale;
2000:
medic
şef
secţie
Compartiment
Dermatologie.
2005-2008 şi 2009-2010: Preşedinte – Director
General la Casa Judeţeană a Asigurărilor de
Sănătate.
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pentru că pacientul îşi continuă activităţile zilnice,
ceea ce poate favoriza deplasarea cheagului de
sânge spre plămâni. De asemenea, şi în cazul
tromboflebitelor profunde fără simptome apar
complicaţii ce constau în varice ale venelor
superficiale, dar mai ales o deteriorare
semnificativă a eficienţei circulaţiei venoase.
Deteriorarea circulaţiei venoase profunde
are ca efect tulburări de oxigenare a ţesuturilor
membrului inferior ce conduc la întreaga pleiadă
de manifestări ale sindromului postflebitic şi bolii
venoase cronice, complicaţia cea mai dificil de
tratat fiind ulcerul varicos.
Varicele care apar pe fondul moştenirii
genetice sunt în general numai la nivelul
circulaţiei superficiale, apar din tinereţe şi rareori
se complică cu ulcer varicos. Frecvent sunt
grupate în jurul traiectului venei safene interne
sau al safenei externe şi pentru tratamentul lor
există multiple metode eficiente şi accesibile, atât
chirurgicale, cât şi prin terapie laser sau
scleroterapie.
Când există o predispoziţie genetică
elasticitatea pereţilor venelor este modificată şi
varicele apar pe tot parcursul vieţii. Acest fapt a
dus la o atitudine de refuz al tratamentului
chirurgical sau scleroterapiei din partea
majorităţii pacienţilor, atitudine complet greşită
deoarece venele varicoase favorizează staza
sanguină, deficitul de oxigenare al ţesuturilor şi
apariţia complicaţiilor.
Primul semn de decompensare al circulaţiei
venoase care indică necesitatea unui tratament
este apariţia edemului gambelor la sfârşitul unei
zile şi remiterea acestor edeme după odihna de
noapte. Netratată, insuficienţa venoasă se
accentuează cu trecerea timpului şi edemele
gambelor de la sfârşitul zilei nu se mai remit peste
noapte, devin permanente, pielea se îngroaşă,
mişcările articulaţiei gleznelor sunt limitate şi
apar dureri locale.
Pe de altă parte, oxigenarea insuficientă a
ţesuturilor datorată stazei sanguine determină
apariţia eczemelor varicoase, situate pe traiectul
său în vecinătatea venelor varicoase, eczeme ce

sunt rezistente la tratament atât timp cât varicele
nu sunt tratate.
Staza venoasă determină şi o hipertensiune
la nivelul capilarelor, care prin dilatare sau
ruptură permit extravazarea eritrocitelor şi
depunerea lor în tegumente, ceea ce duce la o
dermatită pigmentară şi purpurica de obicei
ireversibilă. În general cam toate complicaţiile
cutanate ale insuficienţei venoase pe fond varicos
sunt ireversibile, de aceea tratamentul varicelor
trebuie efectuat din timp.
În cazul unei insuficienţe venoase secundare
unei tromboflebite profunde frecvenţa şi
gravitatea complicaţiilor cutanate este mult mai
mare, aceasta fiind principala cauza de apariţie a
ulcerului varicos, rezistent şi el la tratament dacă
circulaţia venoasa nu este îmbunătăţită prin
tratament medicamentos, scleroterapie sau
tratament chirurgical.
Complicaţiile pe termen lung, secundare
tromboflebitei profunde, includ modificări de
troficitate ale pielii, cu hiperpigmentarea şi
sclerozarea ei, gambele devenind intens dureroase
la nivelul acestor leziuni, iar tratamentele au
rezultate modeste în acest stadiu.
Cea mai gravă complicaţie a varicelor
hidrostatice (moştenite) sau postflebitice este
ulcerul varicos. Tratamentul acestuia este dificil,
costisitor atât pentru pacient cât şi pentru sistemul
de asigurări, scade enorm calitatea vieţii
pacientului şi generează lungi perioade de
incapacitate de muncă.
Dacă tratăm din timp varicele membrelor
inferioare, împiedicăm apariţia complicaţiilor
ireversibile ale acestora, ceea ce va avea un
impact pozitiv asupra vieţii noastre personale şi
socio-profesionale. Tratamentul varicelor trebuie
efectuat pentru fiecare venă varicoasă în parte,
indiferent dacă în timp vor apare noi vene
varicoase.
Cea mai accesibilă este scleroterapia, metoda
ce presupune doar injectarea unei substanţe in
varicele respectiv şi, în cazurile în care este
posibilă, constituie o alternativă eficientă pentru
tratamentul chirurgical.
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ÎNGRIJIREA ABORDULUI VASCULAR –
CONDIŢIE ESENŢIALĂ A SUPRAVIEŢUIRII PACIENŢILOR
HEMODIALIZATI CRONIC

Asistent medical principal
Ioana-Lăcrămioara MERCORIE
Fresenius NephroCare Suceava

Accesul vascular pentru hemodializă este
strâns legat de istoria dializei. În 1924 Dr. Georg
Haas (Germania) a efectuat primul tratament de
hemodializă la om. În cele 15 minute cât a durat
procedura, s-au folosit ace de sticla pentru a
accesa artera radiala şi vena cubitală.
Astăzi,

accesul

vascular

al

pacienţilor

hemodializaţi cronic se împarte în 3 categorii:
cateterul venos central (temporar sau long-life
tunelizat), fistula arterio-venoasă nativă şi proteza
vasculară arterio-venoasă cu material sintetic.
Accesul

vascular

ideal

ar

trebui

să

îndeplinească următoarele criterii (Maya AJKD
2008):

Ioana Lăcrămioara MERCORIE
1989-1993: Liceul Sanitar Suceava;
1994-1995: Cursuri de echivalare – Şcoala
Postliceală Sanitară Suceava;
2000-2005: Facultatea de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava;
1994-1995: asistentă medicală în cadrul secţiei
Ortopedie – SJU Suceava;
1995-2010: asistentă medicală la SJU Suceava –
Hemodializă;
Din 2010: Asistent Şef Fresenius NephroCare
Suceava.

•

să fie facil de creat-inserat;

•

să fie utilizabil imediat;

•

să ofere un flux sanguin mare, care ă
permită o dializă adecvată;

•

să posede o patentă (supravieţuire)
îndelungată;

•

să se asocieze cu o rată redusă a
complicaţiilor.

Nici unul din cele 3 tipuri de acces vascular
nu îndeplineşte însă toate aceste criterii:
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COMPARAŢII ÎNTRE TIPURILE DE ACCES VASCULAR
Fistula A-V
Protezavasculara
Catetervenos central
Rata de eşec primar (%)

20-50%

10-20%

Sub 5%

Timp până la prima
utilizare (săptămâni )

6-12

2-3

Utilizare imediată

Frecvenţa intervenţiilor

Foarte redusă

Moderată

Mare

Fluxul sanguin intradialitic

Excelent

Excelent

Moderat

Frecvenţa trombozelor
(după iniţierea utilizării
pentru dializă)

Foarte redusă

Redusă

Mare

Frecvenţa infecţiilor

Foarte redusă

Longevitate (după
puncţionare)

Cea mai mare
(în medie, 5 ani)

Moderată (2
episoade-pacientan)
Moderată (în
medie, 2 ani)

Foarte ridicată (8 episoadepacient-an)
Redusă (în medie, sub 1 an)

• aplicare de gel bactericid (mupirocin,
iodură de polividon) pe orificiul cutanat şi
pe porţiunea liberă adiacentă cateterului;
• dezinfecţie cu iodură de polividon a
conexiunii cateter-adaptor linie la sfârşitul
dializei;
• la sfârşitul fiecărei şedinţe de dializă, pe
ambele lumene ale cateterului se va
administra heparină pură cu seringa de 2
ml, cantitatea necesară pentru fiecare ram
fiind inscripţionată pe acestea;
• se interzice pacienţilor îmbăierea; se pot
face duşuri înaintea şedinţei de dializă,
pentru a putea fi schimbat imediat
pansamentul cu unul uscat;
• cateterul trebuie utilizat doar de echipa de
dializă, dacă nefrologul nu decide altfel;
• Pentru a preveni leziuni serioase, pacientul
trebuie
să
comunice
de
urgenţă
următoarele: capacul de închidere al
cateterului se desface şi cade; cateterul
prezintă o gaură, o fisură sau o
desprindere parţială; va învăţa cum să-şi
protejeze cateterul şi pansamentul; nu va
utiliza obiecte ascuţite precum acele sau
foarfecele în apropierea cateterului; va
menţine plaga operatorie şi locul de

Cateterul venos central poate fi folosit
pentru scurt timp sau permanent.
Inserţia cateterului venos central temporar
se face în situaţii de urgenţă (IRA, intoxicaţii
acute, pacienţi cu IRC care necesită dializă de
urgenţă dar nu au alt abord vascular maturat, boli
imunologice severe necesitând plasmafereza,
transplantaţi care au nevoie de dializă, pacienţi cu
dializa peritoneală care necesită întreruperea
temporară a schimburilor). Manevra poate fi
efectuată doar de medici calificaţi, locurile de
inserţie fiind: vena jugulară internă, vena
subclavie şi vena femurală.
Reguli de îngrijire:
• manipularea cateterului întotdeauna pe
câmp steril, utilizând mănuşi sterile şi
mască facială;
• pacientul va purta masca facială şi
capelină;
• pansament steril, întotdeauna uscat,
schimbat la fiecare şedinţă de dializă;
• examinarea orificiului de ieşire (eritem,
cruste, secreţie, etc.);
• în timpul manipulării, orificiile de ieşire
nu vor fi lăsate deschise;
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•
•
•

Evitarea hipotensiunii intradialitice;
Medicaţie antiagregantă plachetară;
Oprirea/reducerea
dozelor
antihipertensive în scopul menţinerii
TA sistolice (temporar) între 150-160
mmHg.
Timpul până la maturizarea FAV este de 6-12
săptămâni. Puncţia FAV se poate face şi la minim 4
săptămâni de la creare dar numai dacă diametrul
venei din componenţă are un diametru de minim
4 mm şi este superficial. În cursul primelor
puncţionări se recomandă ace de puncţie
(fistuline) de dimensiuni mici (17 G) şi a unor
fluxuri sangvine intradialitice reduse (200
ml/min.). La iniţierea şedinţei de dializă se
plasează 2 fistuline în porţiunea venoasă a FAV,
acele fiind la o distanţă de minim 5 cm unul de
celălalt iar fistula plasată cel mai aproape de
anastomoza la minim 2,5 cm de aceasta. Acul care
va fi conectat la porţiunea „arterială” a circuitului
extracorporeal este plasat întotdeauna distal,
orientat cranial sau caudal; acul conectat la
porţiunea „venoasă”, de reîntoarcere, va fi orientat
cu vârful proximal.
Maniera în care se realizează în timp
puncţionarea
FAV
determină
patenta
şi
„supravieţuirea” acesteia. Puncţionarea „în scară”
(prin rotaţie) utilizează întregul traiect al fistulei;
pentru cele două puncţii este de preferat alegerea
a două arii pre-specificate putând duce în timp la
apariţia unor anevrisme.
Puncţionarea în butonieră (buttonhole): –
tehnica de puncţionare exact în acelaşi punct, sub
acelaşi unghi şi la aceeaşi profunzime de
pătrundere, dezvoltându-se astfel un traiect
tunelar din ţesut cicatriceal ce va permite folosirea
acelor cu vârf bont. Avantajele acestei tehnici sunt:
prelungeşte durata de viaţă a fistulei arteriovenoase;
reduce
durerea
pacientului
la
puncţionare; reduce timpul de sângerare după
tratament; reduce riscul infiltraţiei, hematoamelor
şi infecţiilor la nivelul căii de abord vascular;
facilitează auto-îngrijirea şi auto-dializa; reduce
riscul înţepării accidentale – prin folosirea acelor
boante.
Îngrijirea FAV în clinica de dializă trebuie să
urmărească: igiena mâinilor, echipament de
protecţie, inspecţie vizuală locală, auscultaţie,

inserţie curate şi uscate: va menţine
cateterul fixat la piele pentru a preveni
extragerea accidentală; nu va înţepa, îndoi
sau trage de cateter; va anunţa medicul şi
asistenta de dializă imediat dacă apare
durere, roşeaţă, scurgere sau tumefiere la
locul de inserţie al cateterului.
Fistula arterio-venoasa (FAV) a fost
introdusă în practica medicală curentă de Quinton
şi Scribner, în 1966, şi este constituită dintr-o
anastomoză subcutanată creată chirurgical între o
arteră şi o venă adiacentă acesteia. Această
anastomoză permite trecerea directă a fluxului
arterial în venă, acest lucru determinând în timp
dilatarea şi îngroşarea venei („arterializarea”).
FAV este considerată în prezent modalitatea
optimă de abord vascular permanent (AVP) la
pacientul dializat cronic. Ghidurile internaţionale
de
bună
practică
medicală
recomandă
concentrarea eforturilor nefrologilor pentru
creşterea procentului de pacienţi cu uremie
cronică şi care au o FAV funcţională. Esenţială este
instruirea
pacientului
asupra
interzicerii
puncţionării în scop therapeutic sau diagnostic a
membrului superior non-dominant. Această
interdicţie trebuie comunicată în scris medicului
de familie, precum şi în toate biletele de ieşire în
urma internărilor pacientului într-un serviciu de
nefrologie. Societatea Română de Nefrologie
recomandă efectuarea de primă intenţie a FAV cu
minim 6 luni anterior datei anticipate intrării în
programul de dializă cronică. FAV se realizează
sub anestezie locală, de către chirurgul vascular,
de regulă în regim semi-ambulator. Post-operator
membrul la care s-a creat FAV se ţine ridicat,
pentru a favoriza drenajul.
Ordinea preferenţială a plasării chirurgicale a
FAV este:
• FAV distal (radio-cefalică);
• FAV proximală (brahiocefalica);
• FAV brahio-basilica transpozată;
• FAV a membrului inferior (coapsa,
gamba) – localizare excepţională.
Măsuri de îngrijire a fistulei nou create:
• Inspecţie frecventă;
• Pansament zilnic;
• Exerciţii de dezvoltare a FAV (minge
de tenis, colăcel elastic);
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politetrafluoretilenplasat chirurgical ca o punte
între o arteră şi o venă şi este o opţiune inferioară
FAV, datorită ratei ridicate de stenoză-tromboză şi
infecţie, dar net preferabilă faţă de cateterul venos
central. Îngrijirea post-operatorie este similară cu
cea a FAV, iar puncţionarea PVAV este în general
mai facilă şi se poate face şi la 2-3 săptămâni postoperator, după remiterea edemului, cu vindecarea
plăgii chirurgicale. Trebuie acordata atenţie
deosebită rotaţiei locurilor de puncţionare şi nu
este recomandată tehnica buttonhole.
Un acces vascular bine efectuat şi corect
îngrijit este o garanţie a unei dialize eficiente şi
îndelungate.

palpare, puncţionare adecvată; pentru a preveni
tromboza
se
administrează
medicaţie
antiagregantă; evitarea hematoamelor.
Este
foarte
importantă
instruirea
pacientului: Post-operator pacientul va evita
traumatismul,
ridicarea
greutăţilor,
compresiunea, măsurarea TA şi puncţionarea
FAV până la maturarea acesteia, nu va dormi pe
braţul cu fistula. Pacientul îşi va spăla zilnic şi
înaintea şedinţei de hemodializă braţul cu fistulă
cu apă călduţă şi săpun, după care va aplica local
unguente, geluri cu anticoagulant. Îşi va
monitoriza TA la domiciliu.
Proteza vasculara arterio-venoasa sintetica
(PVAV)
constă
într-un
grefon
de
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POLIARTRITA REUMATOIDĂ.
DE LA MIRCEA ELIADE PÂNĂ ÎN PREZENT

dr. Daniela PENTILESCU
„degetele mâinilor (îndeosebi de la mâna dreaptă) îmi sunt prinse de dimineaţa
până dimineaţa următoare; durerile le amorţesc cu opt Buferin pe zi, dar scriu
cu greutate şi adesea nu pot ţine o carte în mână. Sunt istovit îndată ce fac
câţiva paşi prin cameră. La birou mă duc agale, ca un bătrân ieşit din spital.”
Mircea Eliade, Jurnal

Poliartrita reumatoidă este o boală
inflamatorie cronică ce afectează cu precădere
articulaţiile mici şi medii, într-o manieră simetrică,
ducând, în absenţa terapiei, la distrucţii articulare
importante, anchiloza articulaţiilor şi pierderea
funcţionalităţii acestora.
Boala este profund invalidanta încă din
stadiile incipiente, iniţial datorită inflamaţiei
puternice pe care o generează în interiorul
articulaţiei, ceea ce clinic înseamnă durere intensă,
predominant nocturnă, tumefiere articulară,
redoare matinală, iar în stadiile avansate prin
distrucţiile articulare care duc la invaliditate şi
chiar la imobilizarea pacienţilor, în cazuri severe.
Calitatea vieţii acestor pacienţi este mult
redusă. Durerea cronică, reducerea libertăţii de
mişcare, imposibilitatea efectuării unor activităţi
zilnice uzuale (ex. scrisul sau folosirea mâinilor la
activităţile casnice) toate acestea generează suferinţa
autentică şi duc la deziserţie socială şi frecvent la
pierderea locului de muncă. Speranţa de viaţă este
scăzută cu 5-10 ani faţă de populaţia generală.
În ciuda atenţiei acordate studierii bolii,
cauza rămâne necunoscută. Boala presupune un
proces inflamator necontrolat care are ca sediu
principal membrana sinovială, situată în interiorul
articulaţiei, dar şi un răspuns imun anormal
constând în prezenţa unor niveluri serice crescute
de factor rheumatoid şi anticorpi antipeptid citric
citrulinat care pot antedata cu mulţi ani
manifestările clinice ale bolii, dar sunt responsabili
şi de manifestările extraarticulare (pulmonare,
cardiovasculare, hematologice, oculare).

dr. Daniela PENTILESCU20
Născută: 22.I.1978, Suceava.
Facultatea de Medicină Cluj-Napoca, absolvent
2002.
2002-2007: rezident Cl. Reumatologie ClujNapoca;
2007: medic specialist reumatologie;
din 2008: medic specialist reumatologie Secţia
Reumatologie Spital Suceava;
2013: medic primar reumatologie Spital Suceava.

20

E-mail: danalenta@yahoo.com
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În ultimii 15 ani tratamentul poliartritei
reumatoide s-a schimbat remarcabil, la fel
abordarea în ansamblu a bolii.
Se pune accent pe diagnosticul precoce şi
instituirea promptă a terapiei de fond, obiectivul
fiind obţinerea remisiunii complete şi de durată a
bolii şi, implicit, prevenirea apariţiei complicaţiilor.
Noile clase de medicamente, denumite
generic „terapii biologice” ţintesc molecule
„cheie” implicate în cascada inflamatorie.
Eficienţa acestor terapii este impresionantă, ele
reuşesc într-un interval scurt de timp să
controleze boala, ducând la îmbunătăţirea
semnificativă a calităţii vieţii pacienţilor.
Siguranţa acestor terapii este de asemenea
remarcabil, datele adunate pe măsura utilizării lor
dovedind că riscul infecţios este mult mai mic
decât s-a crezut iniţial.
O descriere fidelă a acestei boli, din punctul
de vedere al pacientului,
ne lasă Mircea Eliade în
jurnalul său, el suferind
în a doua parte a vieţii
de o formă agresivă,
invalidantă de poliartrită
reumatoidă.
La sfârşitul anilor
’70, Mircea Eliade se
lupta atât cu durerile
articulare,
care
îi
măcinau viaţa de zi cu
zi, cât şi cu efectele secundare ale medicamentelor
(„am un ulcer provocat probabil de excesul de

aspirine: de şase-şapte săptămâni, şase-opt pilule
pe zi”).
Să nu uităm că singurele posibilităţi
terapeutice în acea perioadă erau dozele mari de
Aspirină, corticosteroizii (Prednisonul) şi sărurile
de Aur, toate aceste medicamente având beneficii
modeste în ceea ce priveşte controlul bolii, dar
asociind efecte adverse şi toxicitate severă.
Chinuit de excesul de Aspirină, Mircea
Eliade a fost şi mai chinuit de terapia cu sărurile
de Aur, despre care scria: „a doua injecţie cu aur
coloidal. Pe la 5.00 după-amiaza mă simt prost:
vertigii, oboseală. Să fie oare reacţia aurului? Dacă
nu-l suport, va trebui schimbat medicamentul…
Sufăr mai ales pentru că nu mai pot scrie, nu pot
lua note, nu pot răspunde la scrisori decât cu un
efort ridicol“.
„Din nou la Dr. Soerensen. Îi arăt mâinile şi
îi spun că aproape nu mai pot scrie. Nu are altă
soluţie decât încă zece injecţii săptămânale cu
aur… Trebuie să mă împac cu acest gând: va
trebui să învăţ să dictez şi să dactilografiez cu
câteva degete de la mâna stângă“.
Lucrurile s-au schimbat mult de pe vremea
când Mircea Eliade nota, chinuit de suferinţă,
aceste rânduri în jurnalul său şi sunt în continuă
schimbare, progresele în ceea ce priveşte
înţelegerea bolii şi terapia administrată pacienţilor
fiind impresionante.
BIBLIOGRAFIE:
1. Mircea Eliade, Jurnal.
2. Firestein G., Budd C. Ralph. Kelley’s
Textbook of Rheumatology, 9 ed.
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MEDICI BUCOVINENI, DEŢINUŢI POLITIC
DR. TRAIAN-VICTOR POP
dr. Mihai M.-C. Ardeleanu

efectele Dictatului de la Viena, în timp ce tatăl său
era pensionat forţat: partea românească a
educaţiei sale o datorează părinţilor, iar
orânduirea politică de atunci l-a educat în
conformitate cu momentul istoric. Aflat la Cluj
pentru studiile liceale, a fost arestat în penultima
clasă de liceu (avea 17 ani), pentru motive politice.
A „beneficiat” de o detenţie de peste 1 an, fiind
eliberat „din lipsă de dovezi”.
Și-a continuat studiile la Tg. Mureş, iar cele
medicale le-a urmat în Bucureşti. Din păcate,
Puciul din Ungaria îl găseşte în anul VI. Este,
împreună cu alţi studenţi, declarat „duşman al
poporului” şi exmatriculat pentru „abateri
politice”. Am găsit în dosarul său personal, aflat
în custodia unei firme de arhivare a
documentelor, decizia din 3 iulie 1958, prin care
era „scos din evidenţa facultăţii pentru abateri de
la conduita social-politică” (document semnat de
Th. Burghele, ministrul de la acea vreme).
A fost repartizat în com. Crucea, jud.
Suceava ca tehnician sanitar, pentru că, totuşi,
prof. Th. Burghele le-a permis acelor tineri să-şi
susţină examenele de anul VI. Ulterior e mutat ca
medic la circumscripţia sanitară Burdujeni. În acea
perioadă s-a căsătorit cu dna Luca Teodora,
economist. S-a mutat în Stroieşti, apoi în GuraHumorului, unde a fost medic şef raion.
Divorţează de dna Luca Teodora.
Susţine examenul de secundariat şi începe
specializarea în Neuropsihiatrie Infantilă la
Spitalul nr. 9 Bucureşti. În 1966 se reîntoarce la
Suceava ca medic specialist NPI (în Policlinica
Teritorială). Se căsătoreşte în 1967 cu dna dr.
Ecaterina Pop, ce-i va fi alături până la finalul
vieţii. Vor avea doi copii, unul, medic pediatru
(decedat), cel în viaţă fiind economist.

S-a născut în comuna Sângeorgin de Mureş,
judeţul Mureş, la 25 iulie 1931. Tatăl era Victor
Pop, învăţător şi directorul şcolii. Localitatea,
datată de la 1322, se află în zona de contact dintre
Valea Mureşului şi Dealurile Nirajurile şi se află
sub ocrotirea Sf. Gheorghe, cel care a biruit
balaurul. Tot sub semnul acestei lupte continue
s-a desfăşurat şi viaţa medicului Pop.
Comuna are populaţie mixtă, română,
maghiară şi rromă, fapt valabil şi azi.
Mama sa era Emilia, descendentă din familia
jurnalistului Alexandru Hodoş. Acesta fusese
ziarist radio şi al presei scrise, director al
publicaţiilor „Renaşterea României”, „Țara
Noastră”, „Biruinţa”, „Linia Dreaptă”, om politic
de extremă dreapta, subsecretar de stat în
Guvernul Goga-Cuza. După război, în 1945, a fost
arestat şi judecat în „lotul ziariştilor”, alături de
Pamfil Șeicaru şi Radu Gyr, fiind acuzat că a făcut
apologia Germaniei şi a războiului antisovietic.
Pentru a înţelege personalitatea viitorului
dr. Pop, trebuie să precizez faptul că studiile
primare le-a urmat în comuna natală aflată sub
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În anii de destindere de după 1968 a fost
reabilitat politic şi a fost decorat cu „Ordinul
Sanitar”.
În 1998 a fost pensionat, dar a beneficiat de
Decretul de conferire a considerentelor moralcompensatorii pentru foştii deţinuţi şi persecutaţi
din motive politice şi a putut să-şi prelungească
activitatea.
A avut realizări profesionale notabile:
- a organizat disciplina NPI, inexistentă până
atunci în judeţ;
- a fost inspector la Direcţia Sanitară cu
probleme materno-infantile;
- a colaborat cu prof. C. Maximilian pe
probleme de genetică medicală;

- a coordonat activitatea Spitalului de Copii
Neuropsihici Siret.
Ca activităţi sociale, trebuie menţionat
aportul său la prelegerile culturale de la Casa de
Cultură, ilustrate cu muzică clasică din colecţia
personală.
În calitate de preşedinte al „Organizaţiei
(non-profit) a Credincioşilor Ortodocşi din
Bucovina” a participat la construcţia Catedralei
din Suceava, la a cărei sfinţire, iată, noi am putut
participa, inclusiv cu trecerea prin Sf. Altar.
A decedat la 27 februarie 2011, la Spitalul
Floreasca.
(Datele au fost obţinute prin bunăvoinţa
dnei dr. Pop, medic pensionar, căreia îi mulţumim
şi pe această cale.)

16-19 mai 2015. Conferinţa „Zilele medicale ale Sucevei”, cu tema „Urgenţele medico-chirurgicale”.
În picioare: dr. Sorin-George Hâncu, prof. univ. dr. Irinel Popescu, dr. Vasile-Gheorghe Ciubotaru,
prof. univ. dr. Vasile Astărăstoaie – preşedintele Colegiului Medicilor din România,
dr. Ioan Costea – preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Suceava,
Constantin Harasim - prefectul jud. Suceava,
dr. Virgil Răzeşu – decanul de vârstă al medicilor, organizator a 40 de conferinţe medicale
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ÎNCEPUTURILE CHIRURGIEI
O OPERAŢIE CESARIANĂ ÎN SECOLUL XV

Chirurgia a ajuns să realizeze adevărate
minuni. Numai pentru o simplă descripţie sumară
a tuturor genurilor de operaţiuni reuşite cu
ajutorul bisturiului ne-ar trebui un volum gros de
câteva sute de pagini. Şi cu toate acestea, cele mai
multe dintre operaţiuni sunt de dată relativ
recentă, de oarece unele n’au nici măcar vechimea
unui secol.
Una din cele mai vechi e aşa zisa
operaţiune cesariană, întrebuinţată la faceri,
atunci când copilul nu poate fi scos pe cale
normală. Se practică o inciziune în pântecele
femeei şi fătul e extras prin această deschizătură.
Operaţia cesariană a fost inspirată de un
document vechiu de patru sute de ani şi în care
pentru întâia oară se pomeneşte de o astfel de
intervenţie chirurgicală, executată de un... jugănar
de porci.
Chirurgia a ajuns să realizeze adevărate
minuni. Numai pentru o simplă descripţie sumară
a tuturor genurilor de operaţiuni reuşite cu
ajutorul bisturiului ne-ar trebui un volum gros de
câteva sute de pagini.
Şi cu toate acestea, cele mai multe dintre
operaţiuni sunt de dată relativ recentă, de oarece
unele n’au nici măcar vechimea unui secol.
Una din cele mai vechi e aşa zisa
operaţiune cesariană, întrebuinţată la faceri,
atunci când copilul nu poate fi scos pe cale
normală. Se practică o inciziune în pântecele
femeei şi fătul e extras prin această deschizătură.
Operaţia cesariană a fost inspirată de un
document vechiu de patru sute de ani şi în care
pentru întâia oară se pomeneşte de o astfel de
intervenţie chirurgicală, executată de un... jugănar
de porci.

Naşterea Antechristului,
adică a Înşelătorului care, după Apocalips,
trebuie să-şi facă apariţia
cu puţin înainte de sfârşitul lumii,
spre a umplea pământul cu crime
şi tot felul de nelegiuiri
şi în cele din urmă să fie doborât de
Christos în persoană.
(Gravură săpată în lemn de la sfârşitul secolului XV.)

«În anul 1500 — raportează naturalistul francez Gaspard Baukin (1560-1624) – Elisabeta
Alespachin, nevasta lui Jacques Nufer, jugănar de porci, fiind însărcinată cu primul ei copil, a trimis
după mai multe moaşe. Dar ajutorul acestora fiind ineficace, bărbatul ei îi spuse, că dacă avea încredere
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în el, dânsul va întreprinde o operaţie care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ar putea să reunşească. Femeea
primi. Jugănarul îi făcu o tăietură în pântece şi scoase pe acolo copilul. Rana se cicatriză, iar după câţiva
ani, Elisabeta Alespachin dădu din nou naştere la doi copii».
Precum se vede, jugănarul Nufer a fost un înaintaş în una din cele mai interesante intervenţiuni
chirurgicale.
Dar şi jugănarul s’a inspirat dintr’o gravură publicată cu 17 ani înainte: e vorba de un desen
înfăţişând naşterea Antechristului şi care ornează cartea «Seelwutzgarten» tipărită în 1483, de Conrad
Dinckmuth, la Ulm.
Tabloul – o xilogravură – reprezintă o femee întinsă pe un pat; o altă femee, îngenunchiată o ţine
de mână, iar printr’o deschizătură practicată în pântece răsare un copil, pe care o matroană îl apucă de
subţiori.
Contemplarea acestui tablou i-a dat jugănarului ideea să se servească de cuţitul cu care opera
porcii, spre a scoate copilul.

„Ziarul Orizontul” – 1926
Din colecţia Doina Elena Ganea şi Constantin Sergiu Ganea
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