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SPIRITUL DE SACRIFICIU ÎN PROFESIA MEDICALĂ
dr. Mihai C.-M. ARDELEANU
doctor în științe medicale
Profesia medicală este, în continuare, una
dintre cele mai dezbătute activități lucrative din
gama serviciilor publice și private. În orice mediu
social ne-am introduce, subiectul care face cel mai
mare „rating” este activitatea de asistență
medicală.
Lăsăm la o parte „nespecialiștii deontologi”,
care dau verdicte de diagnostic sau tratament,
fiind cu totul în afara problematicii medicale,
ignorăm „șarlatanii” care vor să profite de
momentul de cumpănă al omului aflat la necaz și
ne referim doar la faptul că, și între oamenii de
bună credință, subiectele medicale sunt pe primul
plan al interesului general, lucru, de altfel, firesc,
având în vedere preocuparea fiecăruia dintre noi
pentru propria stare de sănătate.
Câteva lucruri trebuie însă bine clarificate:
1. Asistența medicală este încă o combinație
între artă și știință. Arta medicului este aceea care
îl face ca în unele momente să acționeze instinctiv,
din reflex, un simplu gest salutar putând face
diferența dintre viață și moarte. S-ar putea spune
că dacă-l întrebi ulterior de ce a procedat într-un
anume fel, să nu-ți poată da un răspuns clar și
să-ți spună că așa a simțit că trebuie să procedeze.
Știința este aceea care îl face să acționeze conform
învățăturii pe care a primit-o și să-și justifice, în
scris, actul medical. Deoarece nici acum, în epoca
informaticii ajunsă în toate domeniile de
activitate, nu s-a reușit redactarea unui soft care
să pună diagnosticul sigur, doar introducând
niște date în computer, este evident că știința
medicală are nevoie să fie dublată de arta
medicului.
2. Pacienții nu se aseamănă între ei și același
diagnostic poate însemna prognostic diferit
pentru un diabetic care face o pneumonie, față de
un pacient care nu are această comorbiditate.
Tratamentul pentru aceeași afecțiune poate fi
diferit de la un pacient la altul în cel mai bun sens
al cuvântului. O pneumonie poate fi tratată cu

Biseptol la o persoană fără alte afecțiuni sau cu
cele mai scumpe antibiotice, de mii de euro, în
cazul unui bolnav cu tare multiple și cu
complicații.
3. Cel care tratează, respectiv medicul, are
dreptul și datoria să prescrie tratamente adecvate
stării pacientului în cauză, desigur, respectând
ghidurile de bună practică ce există în aproape
toate specialitățile.
4. Un fapt asupra căruia s-a aplecat prea
puțină lume, nepreocupând nici opinia publică,
nici pe legiuitori, este starea fizică a personalului
medical în momentul exercitării activității
medicale. Este evident că în nici o profesie nu
interesează pe nimeni în ce stare de sănătate a
ajuns la serviciu salariatul respectiv, el trebuind
să-și facă datoria conform fișei postului. Este
îndepărtată în timp aserțiunea din Arta
Conversației prin care pacienta (Ileana Vulpescu),
prefera să fie operată de un chirurg care a venit cu
mașina personală la spital, nu de unul care și-a
rupt nasturii în troleibuz (în anii ’80). Nu
interesează pe nimeni dacă salariatul muncește
deja de peste 24 de ore, după o gardă epuizantă,
de duminică, el trebuind să-și continue activitatea
în ziua de luni, program normal, dacă este
chirurg, să intre în operație ca și cum s-ar fi
odihnit perfect cu o zi în urmă; dacă desfășoară
activitatea într-un ambulatoriu de specialitate și
și-a îndeplinit numărul de consultații prevăzute
prin contract, dar în sala de așteptare mai sunt
pacienți, medicul trebuie să rezolve fiecare caz.
Nu vreau să se interpreteze că cineva se
victimizează. Profesia de medic e asumată de
fiecare medic și implică sacrificiul personal, și de
multe ori și pe cel al familiei, lucru pe care mulți
par să-l ignore. De aceea, recunoașterea socială e
binevenită oricând, chiar și sub forma creșterii
indemnizației pentru efectuarea gărzilor și
includerea acestora în calculul pensiei.
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CONGRESUL NAȚIONAL DE REUMATOLOGIE 2016
Dr. Iulia Codruța BELIBOU
Medic specialist reumatologie

Congresul Național de Reumatologie (CNR)
reunește în fiecare an nume mari ale
reumatologiei mondiale și o paletă largă de
reumatologi, de la tineri rezidenți la medici cu
vastă experiență clinică.
În paralel cu lucrările celui de-al 23-lea
Congres Național de Reumatologie desfășurate la
București în perioada 13-15 octombrie 2016, a avut
loc și al treilea curs mondial de Ecografie
Musculoscheletală
în
pediatrie
basic
și
intermediar adulți sub egida EULAR.
Tematica CNR a fost extrem de vastă, de la
medicamente de ultimă generație ale căror
indicații se extind, la vechi terapii – un bun
exemplu e corticoterapia – care au intrat într-un
con de umbră, dar au un rol extrem de bine
definit în tratamentul bolilor autoimune și efect
benefic, în condițiile menținerii dozelor minim
necesare și a monitorizării evenimentelor adverse.
Au fost atinse de asemenea și alte subiecte
de mare interes: impactul biosimilarelor,
comorbiditățile pacienților cu afectare reumatismală și importanța viziunii de ansamblu,
noțiunea de remisiune în Poliartrita Reumatoidă,
ghiduri pentru diverse boli inflamatorii. Au fost
discutate și situații particulare: sarcina și bolile
autoimune, precum și intervențiile chirurgicale la
pacientul imunosupresat.
Importantă și de mare actualitate este relația
medic-pacient, atent analizată, în noua lumină:
medicul nu mai are rolul de a decide singur, ci de
a și discuta atent opțiunile terapeutice împreună
cu pacientul.
Remarcabilă este prezența tuturor numelor
mari din reumatologia românească, dar și
participarea a numeroși profesori de renume
internațional care au susținut prelegeri, o parte

dintre ei chiar de mai multe ori în cadrul
Congresului.
Nu au fost uitați însă nici tinerii
reumatologi: și-au prezentat activitatea de
cercetare atât prin lucrări orale, cât și prin postere;
cele mai bune au fost premiate cu participări ale
autorilor principali la Congresul Național,
respectiv Congresul European de Reumatologie.
Noua generație a fost prezentă și în ziarul
Congresului, printr-un interviu cu o rezidentă de
la care am putut afla ce impact pozitiv au avut
Școlile de Vară desfășurate anul acesta și anul
trecut asupra tinerilor reumatologi: concurența a
fost mare, iar cei aleși anonim pe baza CV-ului și a
unei prezentări de caz s-au bucurat de o
săptămână de cursuri cu cele mai mari nume din
reumatologia românească și de oportunitatea de a
petrece timpul liber în peisaj montan alături de
colegi din toată țara.
Ziarul a cuprins de asemenea interviuri cu
mari personalități din reumatologia românească,
referitoare la noutăți în bolile reumatologice,
recomandări pentru femeile cu boli autoimune și
sarcină – subiecte dezvoltate pe larg în cadrul
lucrărilor congresului, cursul EULAR și impactul
asupra activității științifice din România, precum
și proiecte internaționale la care participă cu
succes reumatologi români de prestigiu.
Ca de fiecare dată, a fost un mare beneficiu
participarea la Congres: e o ocazie minunată de a
fi la curent cu noutățile din domeniu, de a afla
părerea numelor mari din reumatologie despre
subiecte de mare interes și nu în ultimul rând de
a ne cunoaște colegii și de a iniția colaborări.
Aștept deja cu nerăbdare următorul
Congres Național de Reumatologie!
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SUPRAVIEȚUIREA UNUI NOU-NĂSCUT PREMATUR
CU PERFORAȚIE INTESTINALĂ SPONTANĂ
dr. F. Filip, dr. Dana Murariu, dr. Laura Coca

Facultatea de Medicină Cluj-Napoca, abs. 1987.
1987-1991: medic stagiar Spital Suceava;
1991-1994: medic secundar pediatrie;
1994: medic specialist pediatrie;
1998: medic primar pediatrie;
2004: medic specialist Neonatologie;
1998: medic șef secție Neonatologie;
2014: atestat ultrasonografie generală;
2014: atestat în managementul serviciilor de sănătate.
dr. Florin FILIP1
Născut: 6.III.1967, Iași.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1992.
1992-1993: medic stagiar Spital „Sf. Spiridon” Iași;
1995-2000: medic rezident chirurgie și ortopedie
infantilă Spital „Sf. Maria” Iași;
2000: medic specialist chirurgie și ortopedie
infantilă;
2004: doctor în științe medicale;
din 2007: medic șef secție Chirurgie și Ortopedie
Infantilă Spital Suceava;
2008: medic primar chirurgie pediatrică;
2009: medic primar ortopedie pediatrică.
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1997-1999: medic stagiar;
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2004: medic specialist obstetrică-ginecologie;
2009: medic primar obstetrică-ginecologie;
2012: doctor în științe medicale.
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Rezumat: Nou-născuții prematur, care au
greutate mică sau foarte mică la naștere, prezintă
risc crescut de apariție a două complicații gastrointestinale majore – enterocolita ulcero-necrotică
(NEC-Necrotizing Entero-Colitis) și perforația
intestinală spontană (SIP – Spontaneous Intestinal
Perforation). Cele doua afecțiuni pot evolua
distinct una față de cealaltă și reprezintă cauze
importante de mortalitate și morbiditate la această
grupă de pacienți. Prezentăm cazul unui nounăscut prematur provenit dintr-o sarcină
gemelară cu risc matern, cu greutate la naștere de
1200 grame, care a prezentat SIP cu peritonită
secundară. Tratamentul chirurgical ales a fost
unul minim invaziv (drenaj percutanat abdominal
cu 2 tuburi). Asistenta de terapie intensivă și
monitorizarea chirurgicală atentă a evoluției
afecțiunii au permis supraviețuirea pacientului,
care a fost externat la vârsta de 2 luni fără
complicații majore.

pacientului cu restricție alimentară, reechilibrare
i.v. și antibioterapie conform schemei menționate.
În ziua a 6-a de viața starea generală este gravă, cu
meteorism abdominal, vărsături bilioase repetate
și eritem la nivelul peretelui abdominal (Fig. 1).
Nou-născutul prezintă hipertonie generalizată și
scleredem, iar palparea abdomenului este aparent
dureroasă. Examenul radiologic evidențiază
aerocolie marcată, fără niveluri hidro-aerice
evidente (Fig. 2). Evaluarea de laborator arată
prezența unui sindrom inflamator nespecific
marcat, cu creșterea CRP-ului de la 1,5 la aproape
6 mg/ L. Întrucât aspectul clinic nu se modifică
favorabil sub tratament conservator, se decide
realizarea unei intervenții chirurgicale de
explorare – drenaj peritoneal, în condițiile în care
există suspiciunea de perforație intestinală
spontană și peritonită secundară.
Având în vedere starea generală gravă a
pacientului și riscurile unei intervenții chirurgicale
majore, se optează pentru realizarea unui
procedeu minim invaziv – laparotomie minimă cu
lavaj și drenajul percutanat al cavității peritoneale.
Sub sedare i.v. și anestezie locală Xilina 1% se
efectuează 2 mici incizii în fosele iliace și se
plasează 2 tuburi de dren intraperitoneal – pe
ambele tuburi se elimină conținut purulent
(peritonită – cultura din puroi pozitiva pentru
P.aeruginosa). Lavaj peritoneal cu ser fiziologic
steril. Drenajul peritoneal este monitorizat zilnic și
2 ori se efectuează repoziționarea tuburilor de
dren cu lavaj peritoneal. Postoperator se continuă
antibioterapia cu Meronem și Amikacina, ulterior
Colistin i.v.
Sub tratament intensiv de suport vital și
reechilibrare metabolică în secția de Neonatologie
se constată o evoluție clinică lent favorabilă a
pacientului, cu diminuarea progresivă a edemului
parietal abdominal și a drenajului pe tuburi.
Evoluția locală bună permite extragerea tuburilor
de dren la 9, respectiv 10 zile postoperator.
Copilul reîncepe progresiv alimentația orala și la
10 zile postoperator se constată apariția tranzitului
intestinal fiziologic. La 14 zile după drenajul
peritoneal inițial copilul este considerat vindecat
chirurgical. Evoluția clinică favorabilă se reflectă
și în scăderea progresivă a valorilor CRP pe
perioada internării (Tab. 1).

Cuvinte-cheie: prematur, perforație intestina-lă,
greutate mică la naștere, drenaj peritoneal
Prezentare de caz:
Gravida cu factori de risc (sarcină gemelară,
tireotoxicoză și cardiomiopatie dilatativă) este
îndrumată din teritoriu la Spitalul Județean
Suceava pentru asistență de specialitate la naștere.
Travaliul se declanșează la vârsta gestațională de
28 de săptămâni și este dificil, cu suferința
ambilor nou-născuți care necesită ventilație
mecanică (CPAP cu FiO2 = 40% și PEEP = 4 cm
H2O).
Se
administrează
Ampicilină
și
Gentamicină i.v. profilactic, monitorizare funcții
vitale pe secția Neonatologie. Dintre cei doi
gemeni, unul are o evoluție fără complicații.
Celălalt nou-născut (greutate la naștere = 1260
grame, scor Apgar = 1 la 1 minut și 4 la 5 minute,
talie = 36 cm, perimetru toracic = 23 cm, perimetru
cranian = 29 cm) prezintă o evoluție dificilă, cu
distensie abdominală și stază gastrică de aspect
bilios începând cu ziua a 4-a de viață. Aspectul
clinic și prezența factorilor de risc (prematuritate,
greutate mică la naștere) ridică suspiciunea unei
perforații intestinale spontane cu peritonita
secundară. Se administrează Meronem și
Amikacin i.v. și se solicită consult chirurgical. Se
decide
monitorizarea
atentă
a
evoluției
4
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Ziua de viață
CRP (mg/%mL)

Tabel. 1. Evoluția valorilor CRP pe parcursul internării
4
6
7
10
14
19
24
1,61
5,57
5,47
1,15
3,75
5,95
2,37

Pacientul este externat la vârsta de 2 luni,
având o curbă ponderală ascendentă și tranzit
intestinal normal. Prezintă o mică zonă de
eventrație postoperatorie la nivelul uneia dintre
inciziile abdominale, pentru care se recomandă
supraveghere și tratament chirurgical la vârsta de
1 an.

27
0,72

29
0,54

după rezolvarea episodului de SIP. În ceea ce
privește tratamentul chirurgical al SIP, datele din
literatură susțin atât abordul minim invaziv cât și
laparotomia ca intervenții curative. Drenajul
percutanat poate fi utilizat ca măsura terapeutica
provizorie (stabilizarea pacientului înainte de
laparotomie exploratorie), sau ca tratament chirurgical unic și definitiv (6, 10, 11, 12). Numărul mic
de cazuri raportate în literatura nu permite
tragerea unor concluzii definitive privind alegerea
optimă a tratamentului chirurgical, astfel încât se
impune evaluarea atentă a fiecărui caz de SIP.
Cazul prezentat în această lucrare se înscrie
în tabloul clinic tipic al SIP: nou-născut prematur
cu greutate mică la naștere (1200 gr), provenit din
sarcina gemelara cu risc; scor Apgar mic (1 și
respectiv 4) care a impus resuscitare cardiovasculară neonatală; dezvoltarea tabloului clinic
de abdomen acut cu absența modificărilor
radiologice de pneumoperitoneu. Având în
vedere starea generală critica a pacientului s-a
optat pentru tratamentul chirurgical minimal
(drenaj peritoneal percutanat), fără să fie nevoie
de laparotomie exploratorie secundară. Evoluția
clinică postoperatori, deși dificilă, a fost
favorabilă,
cu
vindecarea
chirurgicală
a
pacientului și absența complicațiilor majore. Deși
starea generală la externare este bună, pacientul
necesită supraveghere atentă din punct de vedere
neurologic, oftalmologic și al status-ului
nutrițional – toate aceste aspecte fiind determinate
de prematuritate și suferință la naștere. Din punct
de vedere chirurgical, rămân în discuție
rezolvarea chirurgicală a eventrației postoperatorii
în jurul vârstei de 1 an, precum și riscul unor
complicații legate de perforația intestinală și
peritonita secundară (ocluzie secundară prin
aderente intestinale).

Discuții și comentarii:
Termenul de SIP (Spontaneous Intestinal
Perforation) sugerează prezența unei perforații
intestinale care afectează mai frecvent prematurii
cu greutate mică și foarte mică la naștere, cu o
incidență estimată între 1,1% și 7,4% în acest grup
populațional (1, 2, 3, 4). Localizarea perforației se
face predominant în ileonul terminal, dar au fost
raportate și cazuri cu afectarea colonului transvers
sau a celui descendent (5). S-au raportat foarte
puține cazuri cu perforații multiple localizate la
nivelul tractului intestinal (6). Etiologia afecțiunii
nu este complet cunoscută – hipoxia, sepsisul sau
socul sunt recunoscute ca factori favorizanți
deoarece generează hipoperfuzie regională și
ischemie intestinală tranzitorie (1). Au mai fost
implicate ruptura prematură de membrană,
prezența unui scor Apgar mic la naștere,
resuscitarea cardio-vasculară la naștere, plasarea
de cateter ombilical sau sarcina gemelară cu
sindrom de „furt vascular” între gemeni (2, 6).
Există studii care demonstrează corelația între
utilizarea la nou-născuți a Indometacin-ului sau
cortizonului și apariția SIP (7, 8).
De menționat că SIP este o afecțiune complet
diferită de enterocolita acută a nou-născutului
(NEC), ceea ce are consecințe practice asupra
managementului și prognosticului SIP. Există o
serie de criterii clinice și radiologice care permit
diferențierea SIP de NEC: absența aspectului
radiologic de pneumoperitoneu, considerat
specific pentru enterocolita nou-născutului cu
perforație intestinală (6, 9); absența la explorarea
chirurgicală
abdominală
și
examenul
histopatologic a leziunilor intestinale extinse,
tipice pentru NEC; evoluția clinică favorabilă

Concluzii:
Prezentăm cazul unui nou-născut prematur
de 28 de săptămâni din sarcina gemelara, cu
suferința neonatală (Apgar 1 și 4) și greutate mică
la naștere (1260 de grame), care în evoluția
5
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postnatală a prezentat un episod sever de
perforație intestinală spontană cu peritonită
secundară și sepsis sever. Gravitatea cazului a
impus efectuarea unei intervenții chirurgicale
minim invazive (drenaj percutanat și lavaj al
cavității peritoneale). Calitatea îngrijirilor de
neonatologie și monitorizarea atentă a evoluției
cazului
(revizia
periodică
a
drenajului,
antibioterapie i.v. adecvată și adaptarea atentă a
alimentației)
au
permis
supraviețuirea
pacientului. Pacientul a fost externat la vârsta de 2
luni cu alimentație conform vârstei și tranzit
intestinal normal. Considerăm că utilizarea
tuturor resurselor de tratament și colaborarea
interdisciplinară permit obținerea unui rezultat
favorabil în asemenea cazuri, care aparent au
șanse de supraviețuire minime.
Autorii nu declară nici un conflict de
interese sau sprijin financiar în realizarea acestei
lucrări. Contribuția autorilor la prezentarea
cazului: F.F. – intervenția chirurgicală și
redactarea manuscrisului; D.M. – îngrijirea
specifică de neonatologie și revizia manuscrisului;
L.C. – asistența mamei la naștere.

4. Pumberger W., Mayr M., Kohlhauser C., et
al: Spontaneuous localized intestinal
perforation
in
very-low-birth-weight
infants: a distinct clinical entity different
from necrotizing enterocolitis. J Am Coll
Surg 2002; 195: 796- 803;
5. Khan R.A., Mahajan J.K., Rao KLN:
Spontaneous intestinal perforation in
neonates: Is surgery always indicated? Afr
J Paediatr Surg 2011; 8: 249- 51;
6. Tiwaru C., Sandlas G., Jayaswal S., et al:
Spontaneuos intestinal perforation in
neonates. J Neonat Surg 2015; 4 (2): 14-7;
7. Attridge J.T., Clark L., Walker M.W., et al:
New insight into spontaneous intestinal
perforation using a national data set: (1)
SIP is associated with early indomethacin
exposure. J Perinatol 2006; 26: 93-9;
8. Stark A.R., Carlo W.A., Tyson J.E., et al:
Adverse effects of early dexamethasone
treatment in extremely low birth weight
infants. N Engl J Med 2001; 344: 95-101;
9. Hang Y., Schuffler M.D., Haggitt R.C., et al:
Pneumatosis intestinalis – a review. Am J
Gastroenterol 1995; 90: 1747-58;
10. Cass D.L., Brandt M.L., Patel D.L., et al:
Peritoneal drainage as definitive treatment
for neonates with isolated intestinal
perforation. J Pediatr Surg 2000; 35: 1531-6;
11. Demestre X., Ginovart G., Figueras-Aloy J.,
et al: Peritoneal drainage as primary
management in necrotizing enterocolitis: A
prospective study. J Pediatr Surg 2002; 37:
963-7;
12. Fasching G., Hollwarth M.E., Schmidt B., et al:
Surgical strategies in very-low-birth-weight
neonates with necrotizing enterocolitis. Acta
Paediatr Suppl 1994; 396: 62- 4;
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Aspect clinic preoperator –
eritem de perete abdominal

Aspect radiologic abdominal preoperator –
aerocolie marcată fără pneumoperitoneu
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MALFORMAȚII CONGENITALE LA NOU-NĂSCUT.
SINDROM „PRUNE BELL Y”
dr. Camelia FILOTE
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1996: Spitalul Județean Suceava;
2004: medic primar chirurgie infantilă și ortopedie.

Rezumat
Lucrarea se referă la cazul unui nou născut
de sex masculin care prezintă aplazia musculaturii
abdominale, criptorhidie bilaterală, megaureter –
anomalii caracteristice sindromului „PRUNE
BELL Y”.

dr. Camelia FILOTE3
Născută: 17.III.1965, Bicaz.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1990.
1992-1994: medic secundar;
1994: medic specialist pediatru;
1999: medic primar pediatru;
2004: medic specialist neonatologie.

Sindromul „PRUNE BELL Y”
Sindromul „Prune belly” prezintă o
frecvență de aproximativ 1 caz la 40.000 de nou
născuți.
Etiologia este neprecizată. Rolul factorului
ereditar este discutabil; există studii care
evidențiază prezența sindromului la gemeni,
precum și studii pe gemeni monozigoți cu doar un
copil afectat. Nu s-a demonstrat nici rolul
factorilor toxici în timpul sarcinii.
Sindromul „Prune belly” este un sindrom
anatomo-clinic și radiologic care afectează electiv
băieții și asociază:
- aplazia sau o mare hipoplazie a musculaturii
peretelui anterior abdominal;
- distensia căilor urinare-megaureter;
- testiculi necoborâți – criptorhidie bilaterală.

dr. Ion IAZ
Născut: 27.V.1964, Recea Rășcani, Rep. Moldova.
Facultatea de Pediatrie Chișinău, absolvent 1990.
1994-1995: Clinica de Chirurgie Infantilă și
Ortopedie Iași;

3

Forme clinice
Tipul 1 este cel mai frecvent. Copiii nu
prezintă disfuncție renală de la naștere, evoluția
fiind către infecții urinare și disurie. Pot beneficia
de terapie chirurgicală reconstructivă.

Email: filote@eed.usv.ro
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•
•
•
•
•

Tipul 2 se caracterizează printr-o uropatie
severă, cu evoluție imprevizibilă. Retenția urinară
necesită drenajul chirurgical de urgență. Prognosticul pe termen lung este foarte rezervat.
Tipul 3 este cel mai sever. Diagnosticul este
evident la copiii cu stare gravă și polimalformați.
Nou născuții sunt oligurici și rapid septicemici;
bilanțul biologic relevă deteriorarea rapidă a
funcției renale. Nu există nici un mod de
tratament și decesul este rapid.

L = 12.550/mm3;
Tr-nr. normal;
Uree = 38 mg%; 45,9 mg%;
Creatinină = 0,9mg%;
Examen urină-normal;

Examen radiologic relevă formațiune ce
bombează hemiabdomenul drept (rinichi) și
deplasează intestinele spre stânga; ureter drept
dilatat.

Observație
Nou născut la termen din 3 iunie 1999, de
sex masculin, cu GN = 3.500 g, T = 51 cm, PC = 34
cm, PT = 32 cm.
A.H.C. Părinții tineri:
- tata 29 ani,
- mama 24 ani, sănătoși, din mediul rural,
cu studii medii.
Mama a fost luată în evidența medicului de
familie la 7 luni; nu a efectuat ecografie.

Examenul ecografic abdominal
• rinichi drept cu hidronefroză grad II cu
bazinet extrarenal mult destins;
• rinichi stâng cu hidronefroză grad 1 spre II;
• ficat, colecist normale; megaureter drept (11
mm calibru);
• formațiune lichidiană 12 cm lungime / 2,5
lățime, dispusă posterior ombilicului, care nu
comunică cu căile urinare și poate fi un chist
mezenteric sau de uracă;
• ureterele se deschid într-o vezică septată cu
perete cu aspect normal.

A.P.F. Nou născut la termen (VG = 39 săptămâni)
cu asistență calificată la naștere, naștere spontană
în prezentație craniană cu lichid amniotic verde,
Scor Apgar 7.
Examenul clinic decelează:
- impregnare meconială a tegumentelor și
mucoaselor cu bont ombilical veșted; craniu
cu suturi încălecate și FA punctiformă;
- abdomenul mărit de volum; pereți
abdominali cu flascitate marcată fără
musculatură;
- splină nepalpabilă;
- ficat la 3 cm sub rebordul costal;
- se palpează în hemiabdomenul drept și
hipogastru formațiuni deplasabile pe
flancuri;
- rinichi drept palpabil;
- testiculi necoborâți bilateral;
- picior var equin bilateral.

Examen chirurgical
1. Sindrom „Prune belly”;
2. Picior var equin bilateral.
Evoluție
Staționară
în
timpul
spitalizării
în
Maternitatea Suceava. Pentru conduita terapeutică
și investigații suplimentare se transferă la Clinica
de Chirurgie Infantilă Iași. Decedează la o lună și
jumătate prin insuficiență renală.
Concluzii
Cazul prezentat se încadrează în tipul 3, fără
să poată beneficia de tratament chirurgical.

Examene paraclinice
• Hb = 21,2g %;
8
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FIZIONOMIA ȘI COMUNICAȚIA!
dr. Ștefan FURNICĂ

Fizionomia feței este arta de a judeca
oamenii după trăsăturile feței, sau talentul de a
cunoaște interiorul după exterior. Fizionomia
spune întotdeauna adevărul despre personalitatea
fiecăruia dintre noi. Fiecare aspect al fizionomiei
individuale este important în descifrarea felului
de a fi al fiecărei persoane, în prezicerea
evenimentelor în viitor. Așadar, suntem ca niște
cărți deschise pentru maeștrii chinezi, experți în
arta citirii feței. Orice confruntare între oameni
este o întâlnire a înfățișării, orice relație începe
printr-un schimb al privirilor și de cuvinte
reciproce, care sunt trasate pe fizionomia feței.
Aristotel, în lucrarea sa, Fizionomia tipurilor
umane, stabilea deja o comparație între profilul
uman și cel al unor animale, neezitând să atribuie
omului calități mult superioare animalelor. Apoi,
însă, caută să demonstreze similitudinea de profil
și caracter între om și animale. Goethe și Lavater
se ridică vehement împotriva acestei idei,
afirmând că niciodată un om nu se poate compara
cu un animal. Nu trebuie pierdut din vedere, însă,
ceea
ce
spunea
Bollag,
că
elementele
fundamentale din care se compune înfățișarea
sunt: componenta constituțională genetică,
caracterele
fizionomice
condiționate
de
interlocutor și musculatura feței. Aceasta, pentru
că Strehe și R. Buttkus au atras atenția asupra
dificultăților stabilirii unui diagnostic fără
fizionomie sau mimică.
Primul aspect al fizionomiei feței este
simpatia sau antipatia, precum anxietatea sau
suferința. La prima vedere medicul va studia
fizionomia, tipurile de sistem nervos (melancolic,
coleric, flegmatic sau sanguin). Se pot indica
uneori și anumite aspecte morbide (paloare,

dr. Ștefan FURNICĂ
Născut: 20.XII.1937, loc. Mahala, Cernăuți.
Părinții: Ioan, Filoteea.
Liceul „Ștefan cel Mare” Suceava, absolvent 1954.
Facultatea Pediatrie Iași, absolvent 1960.
1960-1963: circumscripția Fundu-Moldovei;
1963-1966: medic secundar chirurgie infantilă Cl.
Iași (prof. Th. Economu, prof. N. Niculescu);
din 1967: medic specialist chirurgie infantilă și
ortopedie Spital Suceava: compartiment, iar din
1993 secție;
1980: doctor în științe medicale;
2005: eliberat din funcție de medic șef secție.
1.III.2008: pensionat pentru limită de vârstă.
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cianoză, icter, edem etc.); oricum medicul poate
sesiza starea de sănătate sau suferință.
Deasemeni, fiecare grupare socială (orient sau
occident), au o anumită expresie a feței. Aceste
manifestări de comportament social pot fi
mascate până când începe să vorbească, apoi
elementele neuro-musculare de susținere schimbă
fizionomia. Fernandel se servea de biprotruzia lui
pentru a produce ilaritate, iar excesul vertical
anterior al lui Muchel Simon oferă mentonului
aspectul patetic. Modificările fizionomiei feței
sunt în funcție și de caracterul omului. Se
constată, de exemplu, prognatia mandibulei la cei
nesiguri.
Comunicația socială în regnul animal a fost
definită de S. Altman, în 1967, ca un schimb de
informații interindividuale transmise în genere
pe cale acustică, optică, tactilă, electrică sau
chimică. Mimica la animale este un mic sector al
posibilităților de comunicație. Comportamentul
mimic la primate este diferit față de adversari sau
față de prieteni. Deschiderea gurii la macacul
Buffon este la fel în cazurile de conflict, lipsă de
oxigen, ba mai mult, chiar în caz de invitație la
joacă, în contacte amicale cu alte specii, sau chiar
în tentațiile de cochetărie cu o femelă.
La macacus fascicularis, de pildă, se disting
12 semne mimice și 13 semne de acompaniament
vocal.
George Scaller, în monografia sa despre
gorila de munte, analizează diferite posibilități de
expresie ca manifestări mimice declanșate de
factori externi, intensitatea vocalizării tipice
speciei, influențând fizionomia. În statele unde
mai sunt organizații tribale, relațiile între ei au loc
în funcție de îndrăzneți, dominatori, ceea ce
explică reușitele lor. Din studiile întreprinse în
Londra (Biology Letters, 2013) pe japonezi, care
au fețe late, s-a demonstrat că au calități atletice,
deci succese în sport.
Nu toți oamenii de știință acceptă aceste
considerații din perspectiva evoluției. Privind o
fotografie, am da dovadă de superficialitate dacă
am considera, de pildă, că cine are fața lată și
menton proeminent este violent și fustangiu, fără

să analizăm și psihic persoana. Un studiu al
University of Western, Australia din anul 1912,
consideră că bărbații, spre deosebire de femei, nu
pot judeca prea bine înclinația spre fidelitate a
unei femei numai după trăsăturile feței, ci sumat
și cu alte considerente. Totuși ne întrebăm cum
reușește o vrăjitoare sau o ghicitoare să descrie
atâtea amănunte, până în cele mai ascunse colțuri
ale stării sufletești, doar analizând fizionomia
feței. Așa cum o vrăjitoare, dintr-o singură privire
asupra unei persoane, poate oferi o mulțime de
informații despre caracter, așa și un medic poate
citi date despre predispoziția pacientului spre
anumite boli. Teoriile și studiul fizionomiei fac
parte atât din studiul magiei cât și din studiile
amănunțite ale medicinii moderne.
De asemenea, planetele care guvernează
nașterea unui om lasă întipărite pe fața și pe
corpul acestuia semnele trecerii sale. Un om
născut sub influența lui Saturn va trăi mult, dar
va fi trist, melancolic și rece, Saturn fiind planeta
îndepărtată de soare. Omul născut sub Venus va
fi frumos, înclinat spre iubire și plăceri, iar cel
născut sub planeta Marte, va fi războinic. Deci,
fiecare planetă, în trecerea ei, lasă semnătura
astrală pe corp.
Ochii reprezintă o adevărată poartă spre
lume, de transmisie și recepție. Prin mișcările
globilor oculari, prin unele poziții luate de
aceștia, prin conformația și mișcările sprâncenelor
și pleoapelor, se pot realiza recepții de imagini
din exterior. Prin privire, omul iradiază spre
exterior parte din ființa însăși, din caracter, din
gânduri, sentimente, din psihicul lui. Astfel:
- o privire nefixată în sol, definește o slabă
înzestrare intelectuală, o stare de nedumerire a
unui om care nu înțelege despre ce vorbește;
- o privire directă exprimă sinceritate,
hotărâre, echilibru, fermitate, alteori, ură,
asprime, răutate, duritate. Când omul are o
privire
dulceagă,
urmărind
privirea
interlocutorului, trădează interes nesincer sau
șiretenie.
- o privire în jos și lateral, evitând întâlnirea
interlocutorului, presupune nesinceritate uneori
10
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din cultura primitivă, care erau proprii unui clan
sau trib, erau construite manual și prezentau
costume transmise din generație în generație.
Măștile din prezent exprimă personaje în
mișcare, în care unii sunt veseli, alții sunt triști și
care însă reprezintă o adevărată reîncarnare a
unui personaj din viața reală.
De multe ori se spune că ochii sunt oglinda
sufletului, însă și forma feței poate transmite
caracterul unei persoane. Astfel:
- cei cu fața rotundă sunt sensibili, iubitori,
te poți baze pe ei, pentru că îți inspiră încredere și
respect;
- cei cu fața triunghiulară au un temperament puternic, sunt creativi și se pot folosi de
orice ca să obțină un beneficiu;
- cei cu fața alungită sunt pragmatici,
meticuloși, muncitori însă în relațiile amoroase nu
prea au noroc;
- cei cu fața ovală, sunt persoane echilibrate,
cuceritoare, însă uneori se comportă duplicitar
(de exemplu, artiștii cu fețe ovale sunt
egocentriști).
În secolul nostru, corelația dintre trăsăturile
feții și firea unei persoane a devenit obiectul unor
studii realizate după metode științifice moderne.
Scrierile lui Balzac și ale altor scriitori din sec. al
XIX-lea prezintă legătura dintre trăsături și fire.
Cesare Lambroso (1835-1909), medic și criminalist
italian, în tot cursul carierei sale a susținut că
înclinarea spre infracționalitate este înnăscută și
trădează apartenența infractorului la un tip
primitiv, chiar subuman, prin trăsături ce
amintesc de oamenii primitivi sau chiar de
maimuțe. Criminalul „Lambrosian” are fruntea
teșită, asimetrii ale feței și craniului, prognatism,
brațe anormal de lungi, alături de alte trăsături
psihologice și comportamentale.
La bărbați, modificările feței pot fi explicate
prin influența testosteronului asupra psihologiei
și comportamentului. Lățimea feții este un
parametru care spune elemente importante
despre firea unui bărbat. Cei cu fețe late sunt
înclinați să mintă inspirând mai puțină încredere

sentiment de culpabilitate, rușine, umilință,
pesimism. Acestora nu trebuie să le acordam
încredere, trebuie să îi ținem sub observație, să le
controlăm acțiunile și afirmațiile, având un
comportament suspect, nesigur.
- o privire în sus este specifică unui om ce se
consideră superior, este dominant, trufaș, fără
respect;
- cei cu privire divergentă sunt considerați
meditativi, îngândurați, cu idealuri spirituale
înalte;
- o privire vie, veselă, trădează, energie,
ascuțime a minții.
- o privire ștearsă, presupune o minte
mărginită, cu vibrație afectivă ștearsă.
De asemenea, colorația ochilor imprimă
caracterul omului. Cei cu ochi albaștri sunt
apreciați ca fiind sinceri, oameni pe al căror
cuvânt ne putem baza. Cei cu ochi căprui sunt
considerați ca altruiști, energici, afectuoși și
binevoitori. Ochii căprui deschis atestă un om
inconstant, cochet. Ochii verzi arată îndemânare,
oameni care se îngrijesc prea mult de ei și sunt
vicleni. Ochii negri, exprimă pasiune în iubire,
dibăcie și șiretenie, posesorii lor se lasă dominați
de emoțiile lor. Cei cu ochi mari sunt inteligenți,
imaginativi și interesați de sexul opus. Ochii mici,
sunt specifici răutăcioșilor și viclenilor. Pleoapele
care acoperă ochii inspiră senzualitate, dar este și
în funcție de culoarea părului, mai ales dacă
acesta este aspru și negru.
În
definirea
caracterului
omului
conformația nasului are însemnătate. Astfel,
nasul mare, lat, definește omul care nu primește
ordine și sugestii de la cei din jur, îi place să fie
șef, să-și impună activitățile pe care le desfășoară;
astfel, în Noua Guinee, ca să tai lemne, trebuie să
aparții unei anumite caste.
Expresia
vizibilă
a
stării
omului,
sentimentul de bucurie sau supărare se vede în
fizionomie, și reprezintă ca un mesaj susceptibil a
fi captat de ambianță. Iată de ce măștile
întruchipează un complex de semne cu o anumită
semnificație. Făcând o comparație cu cele vechi
11

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

Expresivitatea la copii

– după studiile realizate la University of
Wisconsin, Milwaukee.
Bărbații cu fețe late sunt înclinați spre
agresivitate. Lățimea mare a feței se asociază cu
succes în afaceri, sunt firi dominatoare, hotărâți,
personalitatea, se implică în activități multilaterale, având un spirit activ al observației. Un om
cu un vârf a nasului rotund notează o persoană
cu
fire
extrem
de
flexibilă,
sociabilă,
comunicativă, deschisă, și cu un dar de a jongla
cu cuvintele. Un nas acvilin denotă un
temperament artistic. Sunt persoane frumoase, cu
trăsături armonioase, sunt oameni sensibili,
pașnici, cu înclinație spre estetic. Nasul scurt și
lat îl au cei cu înclinație spre lucrul concret cu un
nivel a energiei ridicat. Nasul subțire definește
caracteristicile nobililor, prin firea lor, generoși,
oameni în care poți avea încredere dar nu se
adaptează în orice situație.
Nasul scurt, cu vârful ridicat, exprimă
încredere în cei din jur, posesorii lui fiind adesea
victima intrigilor colegilor și prietenilor. Nasul
lung inspiră prudență și gândire evoluată, dar
omul este fricos. Nasul cârn, atestă o fire
prietenoasă, cu o intuiție remarcabilă și
personalitate care se adaptează unor schimbări
din societate, iar prezența de alunițe pe nas
presupune că este nevoie de muncă pentru
realizarea unui deziderat.
Janson Rogers și Abbe Macbeth au efectuat
studiul
comportamentelor
umane,
prin
programul „Face Reader” analizând fizionomia
care se încadrează în categoria „fețe sfidătoare”,
precum și a celor ce nu se încadrează în această
categorie pentru a vedea diferența. Autorii au
folosit 500 puncte distincte de pe față pentru a
analiza expresia feței la diferite emoții, inclusiv la
cele care nu se pun în evidență. Percepția acestor
expresii de dispreț este inconștientă și definește
titlul de „față sfidătoare”, descris de cercetătorii
de mai sus amintiți.

Important de semnalat este că imediat după
naștere copilul nu vede, pare surd; în primele luni
este privat de vorbire, exprimând o anumită
atitudine, gesturi, pentru ca abia după primul an
să înceapă să articuleze cuvinte. Rank arată că în
primele luni de viață exprimarea sugarului se face
printr-un reflex respirator, fără conținut psihic.
Spre finele a două luni, expresia se traduce prin
impaciență, contrariere și decepție. Trecerea la
stațiunea verticală este un moment emoțional în
dezvoltarea fizionomiei și a vorbirii la copii.
Andry studiază proporțiile frunții, nasului și ale
întregului corp la copii, iar studiile antropologice
și fotografice au concluzionat influența lor în
fizionomia feței. Tot în această perioadă se
analizează rolul lor în tulburările de vorbire și
abordarea lor în consecință. Peste 1/3 din copii au
tulburări de aliniere a dinților, malpoziții, ori
corecția lor se impune atât în ce privește aspectul
estetic, cât și din punct de vedere funcțional.
În aceste cazuri, tehnicile ortodontice la
adulți dar mai ales la copii, practicate înainte de
pubertate, permit un diagnostic al tulburărilor de
limbaj, dar și cele audiometrice și psihometrice, în
condițiile unui potențial intelectual normal.
Dezvoltarea
limbajului
permite
formarea
împreună cu fizionomia a unei personalități a
copilului dar și invers.
În concluzie, prin această comunicare am
încercat să prezentăm unele elemente din
fizionomia feței care, împreună cu capitalul
psihic, imprimă anumite trăsături în comportament. Cele prezentate constituie doar o parte din
ele, în viziunea că, în viitor, vor fi analizate mai în
profunzime, ele având influență asupra evoluției
ulterioare a adulților și copiilor.
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NOI MARKERI PARACLINICI ÎN IRA
dr. M. ARDELEANU

Definiție și introducere
Scăderea brutală, „cataclismică” a funcției
renale în decurs de zile sau chiar ore este
caracteristică sindromului de insuficiență renală
acută (IRA).
Această scădere a funcției renale, atât
„dramatică” dar și cu „final neașteptat” cuprinde
imposibilitatea rinichiului de a excreta produșii de
catabolism și de a concentra urina, rinichiul
devenind de asemenea incapabil să-și conserve
electroliții și să mențină echilibrul hidric al
organismului. Sindromul este detectat clinic
printr-o multitudine de manifestări, iar paraclinic
prin creșterea concentrațiilor plasmatice ale ureei
și creatininei.
Termenul de „insuficiență renală acută” este
preferabil celui de „anurie”, deoarece, după unul
dintre „părinții” nefrologiei, Sir D.A.K. Black,
profesor la Universitatea din Manchester (15),
suprimarea totală a secreției și excreției urinii
survine extrem de rar și sugerează, de cele mai
multe ori, o obstrucție a tractului urinar, decât o
insuficiență organică propriu-zisă. Baza sa
funcțională rezidă în tulburarea majoră a
circulației renale, sau în efectul diferiților agenți
toxici. Baza sa structurală este necroza epiteliului
tubular, la care se poate adauga și afectarea
glomerulilor. Consecința inevitabilă este o oligurie
extremă, asociată în mod frecvent cu hematurie,
urmată de o creștere graduală a debitului urinar în
faza de recuperare. Rezultă, în mod logic, o
uremie progresivă, care poate fi suspectată clinic,
dar al cărei progres poate fi urmărit prin
monitorizarea produșilor de retenție azotată.
Cauzele cele mai frecvente sunt rezumate în
lista de mai jos, care nu are intenția de a fi
exhaustivă.

dr. Mihai ARDELEANU4
Născut: 31.V.1951, municipiul Botoșani.
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1976.
1975-1978: medic intern prin concurs în clinici din
Iași;
1978-1979: medic medicină generală Calafindești;
1979-1986: asistent universitar prin concurs la Cl. I
Medicală Iași (prof. dr. C.I. Negoiță);
1981: medic specialist medicină internă;
1.IX.1986: Secția Interne a Spitalului Suceava;
1991: examen primariat medicină internă;
1991: doctorat în științe medicale (cond. șt. prof.
dr. C.I. Negoiță);
1.X.1992: examen șef secție Medicină Internă I
Spital Suceava;
1993: examen medic specialist nefrologie;
7.XI.1994: deschide Stația de Hemodializă Spital
Suceava;
1999: examen primariat nefrologie (la București);
2003: examen șef secție Nefrologie (susținut la
I.M.F. Cluj);
2006: masterat în Nefrologie Cl. Nefrologică Iași;
2013-2014: curs de management al secției la Școala
Națională de Management București.
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E-mail: mihai_ard@yahoo.com
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Lista 1 (după Firth J.D., Winearls C.G.)
Unele cauze de insuficiență renală acută:
Uremie prerenală:
„Necroză tubulară acută”
- după
compromitere
hemodinamică,
împreună cu context infecțios;
- după expunere la nefrotoxice: medicamente,
substanțe chimice, rabdomioliză, mușcături
de șerpi.
Cauze vasculare:
- necroză corticală acută;
- obstrucția unui vas important;
- obstrucția unor vase mici: hipertensiune
arterială accelerată și scleroza sistemică.
Glomerulonefrită și vasculită
Nefrită interstițială
Cauze „hematologice”:
- sindrom hemolitic uremic/ purpură trombotică trombocitopenică;
- mielom.
Sindrom hepato-renal
Obstrucție urinară:
- intra-renală: cristalurie;
- post-renală : calculi renali, necroză papilară,
fibroză retroperitoneală, leziuni vezicale,
prostatice, cervicale.

-

Substanțe endogene
pigmenți: mioglobină, hemoglobină;
depunere intrarenală de cristale: urați,
fosfați (sindrom de liză tumorală);
legate de tumori: imunoglobuline cu lanțuri
ușoare.

Importanța acestui sindrom reiese din
implicațiile prognostice pe care le are. Dacă o
insuficiență renală cronică este o boală „pe viață”,
o boală „povară” pentru orice buget de sănătate,
fie și al unei țări superdezvoltate, insuficiența
renală acută constituie, pe lângă urgența de
diagnostic și de tratament, și o satisfacție enormă
pentru internist și nefrolog, prin „restitutio in
integrum”, pe care o oferă pacientului. În practica
spitalicească aceste cazuri apar din ce în ce mai
frecvent, fiind vorba despre pacienți care mai
demult mureau fără resurse terapeutice (șocul
arșilor, șocul traumatizaților cu injurii majore,
infecții extrem de grave). Toate aceste categorii de
pacienți supraviețuiesc acum datorită reanimării
și terapiei intensive, chirurgiei, antibioticelor.
Recuperarea este posibilă la majoritatea
pacienților care mai au rezervă funcțională renală,
oricât de mică ar fi aceasta. „Secretul”
tratamentului constă în abilitatea de a menține
pacientul în condiții vitale rezonabile pentru
perioada de 1-2 săptamâni, cât efectiv, rinichii nu
funcționează. În această perioadă trebuie suplinită
funcția excretorie a rinichilor prin dializă, dar
trebuie acordată multă atenție și catabolismului
proteic, ce este omniprezent, precum și eventualei
supraîncărcări lichidiene și electrolitice, pe care
pacientul poate să o sufere în perioada de anurie.
Măsurile drastice preconizate anterior, de
reducere până la eliminare a proteinelor
alimentare, s-au mai relaxat, existând „supapa”
dializei, și cunoscând faptul că nici o restricție
totală proteică nu este, în final mai benefică decât
supleerea renală. Controlul infecției și al
traumatismului rămâne valabil, deoarece diminuă
catabolismul proteic.
La pacienții chirurgicali, se adaugă pericolul
eliberării potasiului din țesuturile lezate și
infectate, astfel încât creșterea kaliemiei poate
provoca stop cardiac.

Substanțele nefrotoxice care pot cauza
insuficiență renală acută sunt următoarele:
Lista 2 (după Firth J.D., Winearls C.G.)
Substanțe exogene
- antibiotice: aminoglicozide, tetracicline,
unele cefalosporine, amfotericina B, sulfonamide, polimixină/colistină, vancomicină;
- substanțe de contrast;
- agenți anestezici;
- agenți chimioterapici/ imunosupresori:
ciclosporina A, cis-platinum, metotrexat;
- solvenți organici: glicoli (etilenglicol),
hidrocarburi (tetraclorură de carbon,
toluen);
- otrăvuri:
insecticide/ierbicide/rodenticide
(inclusiv paraquat, sulfat de cupru, clorat de
sodiu); ciuperci (Amanita); veninuri
(mușcături de șerpi), înțepături ale
diferitelor insecte; plante medicinale;
- abuz de droguri;
- metale grele;
14
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Este evident că doar dializa, în diferite
moduri de administrare, poate stopa această
cascadă de evenimente toxice pentru organism, și
oferi un „răgaz” pentru ca tendința spontană și
fiziologică a organismului de „vindecare”, să se
manifeste și să restabilească echilibrul intern.
Diagnosticul prezenței insuficienței renale
acute
Insuficiența renală acută survine cel mai
adesea pe un țesut renal sănătos, însă, câteodată,
poate apare pe o disfuncție renală preexistentă.
Controversele privind definirea IRA s-au stins
după standardizarea criteriilor RIFLE (= Risk of
renal dysfunction; Injury to the kidney; Failure of
kidney function; Loss of kidney function; Endstage kidney disease) (2).
Simptomele și semnele ce se pot atribui
acumulării de produși de catabolism ureic nu
devin aparenți decât atunci când boala este
avansată. Hiperkaliemia nediagnosticată este
marele pericol, deoarece nu produce simptome,
până când nu apare stopul cardiac. În general toți
pacienții internați în spital cu o problematică
acută pot fi suspectați ca susceptibili a dezvolta o
insuficiență renală acută. Cei care au o deteriorare
cronică, preexistentă, a funcției renale, sunt cu atât
mai expuși. Acest grup include vârstnicii, la care o
combinație de masă musculară scăzută și

reducerea aportului de carne în dietă, pot
„conspira” pentru a menține o creatinină
plasmatică aparent normală, chiar la reduceri ale
filtratului glomerular cu 25%.
Creșterea rapidă a creatininei trebuie să fie
de 3 ori peste valorile bazale, cu o durată mai
mare de 4 săptămâni. Înafara acestor parametri,
trebuie monitorizat cu atenție aportul lichidian,
eliminările lichidiene, masa corporală, tensiunea
arterială în clinostatism și ortostatism. Estimarea
eliminărilor urinare și a pierderilor intestinale nu
este, în general, dificilă. Mai degrabă estimarea
aportului lichidian poate pune probleme, cu
excepția cazurilor în care aceasta se face exclusiv
parenteral.
Riscul afectării renale, se ridică la o creștere
cu 50% a valorilor creatininemiei, sau la o scădere
a filtratului glomerular de 25%.
Lezarea renală se afirmă la o creștere a
creatininei de 200%, sau la o scădere a filtratului
glumerular de 50%, în timp ce insuficiența
excretorie a rinichiului înseamnă o creștere de
300% a valorilor creatininei sau o scădere de 75%
a filtratului glomerular.
Pierderea funcției renale înseamnă o durată
a bolii de peste 4 săptămâni, în timp ce stadiul
terminal
(uremic)
înseamnă
neamendarea
tabloului clinico-biologic după mai mult de 3 luni.

Fig. 1 – Reprezentare grafică a variantelor creatininei și diurezei în diferitele etape ale IRA
(schemă personală după datele RIFLE)
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După criteriul diurezei, a cărei scădere se
notează în general în 50% din cazuri (după
statistici), riscul de IRA înseamnă un debit urinar
sub 0,5 ml/Kg/oră timp de 6 ore, lezarea renală se
definește ca prelungirea scăderii debitului urinar
sub 0,5 ml/Kg oră timp de 12 ore, în timp ce
insuficiența renală, înseamnă scăderea debitului
urinar sub 0,3ml/Kg/oră timp de peste 24 ore.
Integrând, fig. 1 arată evoluția acestor doi
parametri principali, creatinina serică și diureza în
etapele evolutive ale IRA.

propriu-zisă, și categorii asociate, dar cu implicare
renală.
Insuficiența renală acută prerenală apare în
55-60% din cazuri, și are ca origine hipovolemia
(prin sângerări cutanate, gastro-intestinale, renale,
sechestrația lichidelor extracelulare în caz de
arsuri, pancreatite, peritonite), insuficiența
cardio-vasculară cu scăderea consecutivă a
debitului cardiac în caz de infarct miocardic,
tamponadă cardiacă, aritmii majore, sau stază
vasculară consecutivă anafilaxiei, sindromului
hepato-renal, infecțiilor majore, hipoperfuzia
renală cu afectarea răspunsului autoreglator renal
(inhibitori de ciclooxigenază, inhibitori ai enzimei
de conversie a angiotensinei, sau, în fine în
sindromul de hipervâscozitate. Trebuie menționat,
însă, că hipoperfuzia renală poate genera atât
insuficiență prerenală, cât și renală „postischemică”.
Insuficiența renală acută post-renală,
prezentă în 5-10% din cazuri este, în general,
obstructivă, aceasta putând fi ureterală, vezicală,
prin obstacole situate în pelvis sau retroperitoneal
și care să influențeze fluxul urinar. Obstrucția
superioară este mai rar cauză de IRA, doar dacă
cuprinde obstrucția simultană a ambelor uretere
(fibroză retroperitoneală, procese patologice în
spațiul retroperitoneal: tumori, abcese, accidente
chirurgicale, ocluzie ureterală bilaterală prin
calculi, țesut papilar, cheaguri, puroi).
Insuficiența renală acută de cauză renală
propriu-zisă (așa zisa necroză tubulară acută)
apare în restul de 35-40% din cazuri și poate fi
post-ischemică, unde intră toate efectele ischemiei
renale asupra parenchimului renal, indusă de
pigmenți, în caz de hemoliză post-transfuzională
sau rabdomioliză (consecutivă traumatismelor,
bolilor musculare, arsurilor extinse, eforturilor
severe, comei prelungite), indusă de toxice
(antibiotice, substanțe de contrast, agenți
anestezici, metale grele, solvenți organici), peripartum, în caz de avort septic, hemoragie uterină,
eclampsie.
Aici își are loc a 3-a întrebare, și anume dacă
printre cauzele de IRA trebuie să ne gândim la
glomerulonefrită, nefrită interstițială, vasculită sau
alte circumstanțe rare? Microscopia sedimentului
urinar este esențială, în special la microscop cu

Diagnosticul cauzei insuficienței renale
acute
În privința etiologiei, 60% din cazuri sunt
consecutive chirurgiei, traumatismelor, 40% sunt
medicale, iar 1-2% sunt pari-partale. Condițiile
clinice asociate unei tulburări ischemice renale
sunt hemoragiile mari, deplețiile volemice
marcate, hipotensiunea intraoperatorie prelungită
și severă, șocul cardiogen, procedeele chirurgicale
asociate cu întreruperea circulației renale.
Există câteva întrebări fundamentale ce
necesită răspunsuri ce trebuie date de nefrolog:
1. Este insuficiența renală într-adevăr acută?
Singura modalitate absolut sigură de a
certifica „noutatea” afecțiunii este dovada,
prin analize, a unei funcții renale normale
anterior. Găsirea a doi rinichi mici la
explorarea imagistică indică prezența unei
nefropatii vechi. Clinica poate să nu fie de
mare folos, suferința cronică a unui rinichi
putând fi estompată. Nici anemia nu este
omniprezentă, o boală polichistică renală
putând „masca” simptomele. Evidențierea
radiologică a osteodistrofiei poate fi de ajutor.
2. Este posibil să existe o obstrucție a arborelui
urinar? Unul din foloasele împărțirii
didactice a cauzelor IRA în pre-renală,
renală și post-renală este însuși faptul că se
acceptă posibilitatea existenței unui astfel de
scenariu. Nu este o cauză comună, dar
există, și trebuie luată în calcul. Examinarea
ultrasonografică este și aici de ajutor.
Din punct de vedere didactic, dar și
fiziopatologic, se diferențiază deci, insuficiența
renală acută prerenală, post-renală, renală
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contrast de fază. Cilindrii hematici sunt prezenți
în glomerulonefrita acută, vasculita renală,
hipertensiunea arterială accelerată și, mult mai
rar, în nefrita interstițială.
O insuficiență renală cronică terminală se
poate prezenta sub masca unei IRA, dar, prezența
osteodistrofiei renale, a neuropatiei uremice, a
maselor renale mici (la explorări imagistice) sau o
anemie neexplicată altfel, sugerează IRC. Cu toate
acestea, unele IRC terminale pot avea mase renale
de mărime normală, cum este cazul amiloidozei,
al glomerulosclerozei diabetice, al sclerodermiei,
sau al glomerulonefritei rapid progresive.
Există și categoria altor boli renale precum
precipitarea intratubulară din mielomul multiplu,
de acid uric, oxalați, metotrexat, sulfonamide, care
pot genera tablou de insuficieță renală acută.
Diagnosticul prezenței IRA impune un
înalt grad de suspiciune clinică față de o
multitudine de condiții clinice, deoarece
acumularea de lichide, electroliți, ioni acizi sau
produși uremici nu determină simptome decât în
stadii avansate: chiar când apar semnele și
simptomele, acestea nu sunt specifice. Marele
pericol
îl
constituie
hiperkaliemia
care,
dezvoltându-se, poate să nu determine nici un
simptom până la stopul cardiac.
Procentul bolnavilor susceptibili de a
dezvolta IRA crește odată cu gradul de acutizare
al afecțiunii pentru care s-au internat: dacă în
comunitate incidența IRA este sub 1%, într-un
spital general este între 1 și 5%, iar într-o secție de
terapie intensivă, incidența se poate apropia de
50%, acești pacienți având și prognosticul cel mai
rezervat (2).
Pacienții cu o boală renală preexistentă sunt
încă și mai expuși la deteriorare funcțională
renală. Trebuie făcută o mențiune specială pentru
cazurile de vârstnici, cu masă musculară redusă și
consum scăzut de carne, care au o creatininemie
aparent normală, cu tot declinul filtratului
glomerular.
Diagnosticul cauzei IRA Există câteva
dileme ce apar în fața unui nefrolog la
prezentarea unui astfel de caz. (1)
1. Dacă insuficiența renală este întra-devăr
acută?

2. Dacă nu este posibilă o obstrucție
urinară?
3. Dacă
poate
fi
secundară
unei
glomerulonefrite, nefrite interstițiale,
vasculite etc.
Este evident că, pentru elucidarea primei
dileme, găsirea unor mase renale mici la ecografie
tranșează în favoarea uremiei cronice, anemia și
modificările de osteodistrofie (cu unele excepții)
pot de asemenea atesta o suferință renală
preexistentă.
O obstrucție la orice nivel a arborelui urinar
(aflată în 25% din cazurile de IRA) poate surveni
atât la litiazici, cât și la prostatici, sau după
intervenții chirurgicale în sfera pelvină. O
obstrucție unilaterală poate determina anurie prin
modificări lezionale ale medularei interne și
papilei, care duc la pierderea hipertonicității
medularei și deci la alterarea mecanismului de
contracurent.
Existența, sau nu, a unei maladii renale per se
se tranșează (nu totdeauna facil), prin existența
albumiuriei și a cilindrilor hematici, care sunt
extrem de sugestivi pentru glumerulopatie sau
vasculită.
Dacă s-au eliminat aceste afecțiuni care ar
putea mima IRA, nefrologul trebuie să se
concentreze asupra a două cauze de IRA, care
acoperă practic tot spectrul prezentărilor în spital:
- necroză tubulară acută, datorată ischemiei
sau administrării de nefroxine
- boli prerenale, datorate insuficienței cardiace, depletiei volemice sau sepsis-ului (4)
Ca interes nu numai istoric ci și practic,
trebuie amintită IRA survenită după traumatisme
severe. Prima dată descrisă după bombardamentele asupra Londrei din cel al doilea război
mondial de către Bywaters și Beall, entitatea
„crush syndrome” grevează cu o mortalitate de 5080% prognosticul acestei categorii de bolnavi
internați în serviciile de terapie intensivă.
Hemodializa de urgență pentru acești răniți a fost
introdusă în timpul Războiului din Coreea, iar
scăderea mortalității a fost resimțită imediat, de la
90% la 50%.
Cu toate acestea, chiar și acum, mortalitatea
acestor pacienți este inacceptabil de ridicată (5).
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Aceasta se datorează și faptului că există
schimbări demografice: vârsta pacienților cu IRA
continuă să crească la fel cu comorbiditățile care
tind să se aglomereze la acest segment de
populație.
Pe de altă parte chiar în teatrele de război
(Vietnam, Irak), mortalitatea prin IRA tinde să
scadă datorită faptului că primele măsuri de
restabilire a volumului plasmatic se iau chiar pe
câmpul de luptă, evacuarea răniților se face cu
elicopterele, astfel încât viteza de reacție crescută
devine benefică, se reduce astfel faza de azotemie
prerenală prin vasoconstrucție și ischemie renală,
reducând evoluția spre disfuncție și necroză
tubulară.

celulară se pierde, iar transportul transcelular al
solviților încetează.
Integrinele
(moleculele
de
adeziune
intercelulară) își schimbă și ele sediul intraceluar,
astfel încât nimic nu mai asigură coalescența
celulelor tubulare, care se desprind „în masă”.
Căderea lor în lumen duce la formarea cilindrilor
epiteliali, cu rol mecanic în obstrucția intratubulară. Prin desprinderea celulelor tubulare se
demolează membrana bazală tubulară, iar filtratul
glomerular retrodifuzează. Rezultanta hipoperfuziei tubulare și a lezării tubulare produce
vasoconstricția intra-renală intensă.
În această etapă, de reducere a aportului de
oxigen către substratul lezat, cererile locale la
celulele tubulare lezate sunt mai mari, discrepanța
crescând pe măsură ce fenomenul se extinde (2,6).
Are loc astfel pierderea mecanismului intra-renal
de autoreglare microcirculatorie. În locul unei
așteptate
vasodilatații
renale
(în
cadrul
autoreglării în caz de lezare celulară), apare
vasoconstrucția într-un rinichi deja ischemic.
Vasoconstrucția apare ca răspuns la noradrenalina
exogenă și la endotelină.
Suportul biochimic al vasoconstrucției îl
constituie creșterea calciului citosolic observată în
arterialele aferente ale glomerulilor. Observația
terapeutică privitoare la rolul benefic al
blocanților canalelor de calciu în problema
autoreglării microcirculației renale își are astfel
explicația patogenică. Tot prin blocantele
canalelor de calciu se influențează și acumularea
mitocondrială de calciu observată în rinichiul
ischemic.
Alt aspect patognomonic vascular în
ischemia renală acută îl constituie congestia
medularei externe. Aceasta accentuează hipoxia
din medulara externă, crescând agresiunea asupra
segmentului S3 al tubului contort proximal și al
segmentului gros al ansei ascendente renale. S-au
găsit anticorpi la moleculele de adeziune,
„escaladând” ischemia zonei. Leucocitele activate
cresc și ele dezordinele oxidative, scăzând rata de
apariție a prostaglandinelor vasodilatatoare și
crescând endotelinele, ceea ce din nou
accentuează vasoconstrucția renală și circulația
agenților presori.

Aspectul clinic al cazurilor poate fi axat pe
scăderea debitului urinar, deși aceasta apare doar
în 50% din cazuri. Astfel pot fi prezente
simptomele aferente bolii de bază, IRA fiind o
rezultantă a unor dezechilibre majore. Pot fi de
asemenea prezente fenomene legate de scăderea
volumului intravascular, cu simptome cauzate de
hipotensiunea ortostatică.
În stadiile tardive ale insuficienței renale
apar manifestări digestive de uremie, ca anorexie,
grețuri, vărsături (și ocazional diaree) fenomene
neuromusculare (crampe, semne de encefalopatie,
chiar până la convulsii de tip grand mal.
Complicația fatală este pericardita hemoragică
uremică, dar frecvența sa este mai mare în IRC,
decât în IRA.
Etapele fiziopatologice care apar în cursul
definitivării lezării finale, încep cu o fază
prerenală de inițiere: din cauza hipoperfuziei
severe, aportul de oxigen scade drastic. Rinichiul
este unul dintre primele organe afectate în caz de
compromitere circulatorie. Filtrarea glomerulară
se mai menține un timp prin creșterea fracției
filtrate. Pe de altă parte, funcția și structura
tubulară nu mai pot menține cea mai complex
structurată și complex enzimatică parte a celulelor
tubulare, așa numită „margine în perie” din tubul
contort proximal. Aceasta se pierde, prin ruperea
citoscheletului
de
actină,
iar
proteinele
transportoare (de tipul Na-K – ATP-azei),
migrează la polul celular opus (apical). Polaritatea
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Aspectul microcirculator renal în IRA este
atât de important, încât Schrier a propus chiar ca
termenul de „necroză tubulară acută” să fie
înlocuit cu cel de „nefropatie vasomotorie” Cu
toate acestea, în modelele animale o vasodilatație
experimentată, care readuce la normal fluxul
sangvin renal, nu crește filtratul glomerular.
Consecința pierderii funcției tubulare este
creșterea reabsorbției sodiului, apei și ureei, cu
consecințele paraclinice cunoscute: creșterea în
sânge a produșilor de retenție azotată.
În următoarea etapă, cea de extensie sau de
menținere, apar modificările structurale, celulele
tubulare eliminate în urină sunt în marea
majoritate (30-70% după 6,8) viabile, putând fi
cultivate „in vitro”. Aceasta dovedește că procesul
de desprindere a acestor celule din structura
citoselectală este atât de rapid, încât, practic, se
elimină celule vii, funcționale nefiind vorba
despre o apoptoză.
Un fenomen similar se poate constata în
procesul de grefare renală, când, o întârziere a
intrării în funcție a grefei, se însoțește de creșterea
concentrației citoplasmatice a Na-K-ATP-azei și a
moleculelor de adeziune ce acționează asupra
actinei, precum: spectrina, fodrina și ankyrina,
care se deplasează de la extremitatea bazolaterală
a celulei tubulare în citoplasma sa. Aceste
proteine de adeziune, devenite citosolice (deci nu
în poziția lor corectă), constituie substratul pentru
proteaza calpain-cisteină, activată de calciu.
Studiile in vitro arată că în tubii proximali, în
timpul hipoxiei acute, are loc o creștere a calciului
citosolic: această creștere prevede apariția leziunii
tubulare evidențiată prin eliberarea LDH.
Studiile în imunofluorescență susțin aceste
translocări enzimatice și dovedesc chiar printr-un
scor (prezența continuă la membrana bazolaterală
a celulelor tubulare, prezență întreruptă la peste
sau sub 50% din lungimea membranei
bazolaterale tubulare) a proteinelor ce acționează
asupra actinei, respectiv ankyrina, spectrina și
Na-K-ATP-aza.
Desprinderea prin acțiunea proteazei numită
calpaină, a subunităților de Na-K-ATP-ază, care
erau legate de citoscheletul „actină” prin ankyrină
și spectrină, duce la distrugerea eșafodajului
celular care „ancorează” celulele tubulare epiteli-

ale de membrana bazală tubulară, astfel încât
aceste celule se „prăbușesc” în lumenul tubular,
eliminându-se sub forma cilindrilor evidențiați în
sedimentul urinar de la patul bolnavului.
Iată cum simptomele și „trouvailles”-urile
clinice și de laborator (chiar cele clasice, descrise
de pe timpul lui Franz Volhard), au explicația
biochimică, enzimatică, ce se evidențiază doar
prin cercetările de citochimie și citoenzimologie
actuale. Acesta este rolul cercetării fundamentale,
care, multora, le poate părea „desprinsă din
context”, când de fapt explică „inexplicabilul”.
În aceste celule tubulare, devenite ineficiente
enzimatic, unele chiar eliminate, sau doar au
„margine în perie” pierdută, scade reabsorbția
sodiului. Prin reabsorbția Na se reglează
cantitatea de filtrat glomerular. Scăderea
reabsorbției sodiului duce la scăderea filtratului
glomerular, una din caracteristicile IRA.
În primul rând, membranele „margine în
perie” și resturile celulare constituie substratul
pentru obstrucția porțiunii distale a nefronilor
(tubii distali și colectori). Această observație poate
explica dilatația tubilor proximali observată la
puncțiile-biopsii renale practicate la cazurile de
IRA (6). Acești cilindrii epiteliali conțin cantități
mari de proteină Tamm-Horsfall, produsă de
ramul ascendent, gros al ansei Henle.
Mai mult, s-a evidențiat faptul că proteina
Tamm-Horsfall, secretată în lichidul tubular ca
monomer este polimerizată și formează o peliculă
„gel-like” sub acțiunea creșterii concentrației
intra-luminale de Na+. Acest fenomen are loc în
tubul contort distal, în timpul fazelor IRA, prin
scăderea reabsorbției tubulare de Na. În acest gel
polimeric de proteină Tamm-Horsfall se conglomerează celulele epiteliale tubulare vii, dar și
apoptotice, celule tubulare necrozate, membrane
ale „margine în perie”, matrice extracelulară
(ECM), în speță fibronectină. Ca urmare a creșterii
presiunii tubulare, (demonstrată prin tehnici de
micropuncție), are loc scăderea presiunii capilare
transglomerulare, cu scăderea filtratului glomerular.
Cilindrii epiteliali formați prin mecanismele
descrise anterior, nu numai că pot obstrua tubii
renali, chiar au și capacitatea de a adera „în aval”
extinzând fenomenul obstrucției nefronilor distali.
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ATP al celulelor scade dramatic. Această scădere
slăbește acțiunea pompelor Na+-K+-ATP-ază
dependente, deschizând drumul transportului
celular pasiv, cu creșterea necontrolată a
permeabilității celulelor tubulare.
Activitatea endoteliului (cu producere de
oxid nitric), crește și gradul de infiltrare celulară,
deschizând calea altor acțiuni citoxice. Infiltratul
leucocitar exacerbează obstrucția tubulară și
hipoperfuzia din microcirculație, favorizând
eliberarea citokinelor cu efect citotoxic, radicali
liberi de oxigen, enzime lizomale cu efect
proteolitic.
În faza de reparație, celulele tubulare care
au supraviețuit „cataclismului”, migrează în
lungul membranei bazale tubulare pentru restabilirea status-ului anterior leziunii. Se reactivează
mecanismele memoriei genetice, de edificare a
structurilor primare histologice, cu restabilirea
polarităților, pompelor active și funcțiilor fiecărui
segment. Totodată are loc reparația leziunilor
endoteliate și a microvascularizației peritubulare.
Din punct de vedere al etiologiei, cea mai
frecventă formă de IRA (40%) este cea intrinsecă
(renală), dată de necroza tubulară acută. Acțiunea
tubulo-toxică se poate exercita prin intermediul
ischemiei (așa numită IRA funcțională) sau prin
toxice directe. Toxicele pot fi atât de natură
endogenă
(mioglobinurie,
hemoglobinurie,
hiperuricemie), cât și exogenă (etilenglicol,
antibiotice aminoglicozidice, substanțe de contrast
etc.). IRA de cauză funcțională (prerenală) apare
în 20% din cazuri și are ca origine hipovolemia
indusă de pierderi externe sau interne de fluide
ale corpului, de debitul cardiac scăzut caracteristic
diverselor forme de insuficiență cardiacă, precum
și sindromului de hipervâscozitate sangvină din
mielomul multiplu sau policitemia vera rubra.
Obstrucția (post renală) este responsabilă pentru
alte 10% din cazuri, care trebuie rezolvate de către
urolog. O insuficiență renală cronică (cauză
renală parenchimatoasă), dezvoltată în ani, are
momente de acutizare responsabile pentru alte
15% din cazurile de IRA; de fapt aceasta
constituie, de multe ori, forma de prezentare la
prima consultație, pentru multe cazuri de uremie,
inclusiv la preluarea în programul de supleere

Aici intervin moleculele de adeziune mediate de
integrine.
Scăderea reabsorbției sodiului în tubul
contort proximal, va conduce la o creștere a
„livrării” de NaCl la macula densa și va activa
mecanismul tubular de feed-back ce conduce la
scăderea filtratului glomerular. Există o
sensibilitate a arteriolelor glomerulare la
vasoconstrucție, iar aceasta sporește scăderea
filtrării glomerulare.
Rezultă că scăderea filtrării glomerulare se
explică atât prin formarea cilindrilor tubulari, cât
și prin activarea feed-back-ului tubulo-glomerular
în timpul ischemiei renale acute.
Tot în fazele de extensie și de menținere
apare și intervenția fenomenelor inflamatorii
locale, ce adâncesc leziunile tubulare, provocate
de dezordinele microvasculare. Oxidul nitric
(NO), moleculă „semnal”, este un radical liber, cu
o înaltă reactivitate. În biologia umană acționează
ca un „mesager biologic” în funcția de factor de
relaxare endoteliată, modulând relaxarea musculaturii netede vasculare: se obține astfel o dilatare
arterială, cu creșterea fluxului sangvin aferent.
Producția sa crește în condiții de hipoxie. Există
două izoforme, INOS fiind cunoscut pentru
acțiunea de creștere a mobilității polimorfonuclearelor neutrofile, ce induc accentuarea leziunii
celulelor epiteliale tubulare. Izoforma ecNOS
crește adeziunea polimorfonuclearelor neutrofile,
alt efect de „escaladare” a inflamației și
„înăbușirii” funcțiilor tubulare. Oxidul nitric
contribuie la leziunile de reperfuzie, când
cantitatea crescută produsă în timpul reperfuziei
(după o perioadă de ischemie), reacționează cu
superoxidul pentru a produce peroxinitritul, un
puternic radical liber. Aceasta mărește gradul de
leziuni tubulare.
Indiferent de mecanismele patogenice ale
IRA, leziunile renale au ca „partener” de drum
prezența NO (oxidului nitric), cu acțiuni bipolare,
efect citotoxic pe o parte, efect reno-protector pe
de altă parte. Dezechilibrul acestui binom, efect
citoxic ↔ efect renoprotector constitue un „nod”
important în înțelegerea fiziopatologici IRA;
oxidul nitric generat în exces interferă cu ciclul
Krebs și cu respirația mitocondrială, în urma
cărora rezultă ATP intracelular. Conținutul în
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renală. Forma de acutizare se produce tot prin tip
prerenal sau de necroză tubulară acută.
Modificările biochimice cuprind caractere
proprii insuficienței renale și unele caractere
specifice cauzei sau mecanismului de apariție a
leziunilor. Este evident că se notează creșteri înalt
semnificative ale ureei și creatininei. Alte modificări
biochimice importante sunt hiperkaliemia, acidoza
metabolică, hipocalcemia, hiperfosfatemia.
Hiperkaliemia apare atât prin scăderea
excreției urinare, cât și prin eliberarea K+ din
celule, prin distrugerea lor, dar și prin acidoza
metabolică. Creșterile kaliemiei sunt cu atât mai
mari, cu cât distrugerile tisulare sau hipercatabolismul sunt mai mari (rabdomioliză, arsuri,
sepsis). Transfuziile de sânge ce a fost mai mult
timp stocat pot fi periculoase la un pacient oligoanuric, prin creșteri necontrolate ale kaliemiei
Catabolismul protetic produce, printre
altele, acid sulfuric și fosforic: în mod normal,
aceștia sunt tamponați de sistemul bicarbonat și
excretați de către rinichi. Fiind vorba despre un
deficit major al funcției renale, sistemul excretor
este în deficit și se ajunge la acidoză. Aceasta se
observă cel mai lesne prin apariția respirației
Kussmaul, obligând la instituirea de urgență a
terapiei de supleere renală. O eventuală
administrare de bicarbonat (logică din punctul de
vedere al chimiei anorganice), nu este benefică
într-un organism cu sistemul de epurare în
disfuncție.
Tulburările echilibrului calciului rezultă ca
urmare a perturbării mecanismului vitaminei D.
Hipocalcemia rezultantă, cu apariția tetaniei,

poate fi precipitată de prea rapida corectare a
acidozei (scade în special calciul ionic).
În rabdomiolizele importante, apar succesiv
hiperkaliemie și hipercalcemie, însoțite și de
hiperuricemie și hiperfosfatemie.
Modificările diurezei, chiar discrete, pot
preceda modificările biochimice descrise. În
general, oligoanuria este markerul formelor
„prerenală” și a necrozei tubulare acute ischemice.
În formele celelalte de tip „renal” și în cele
„postrenale” poate fi întâlnită orice formă a
diurezei. De menționat că modificările fluxului
urinar sunt importante pentru diagnosticul
etiologic. Astfel, o anurie completă nu apare practic
niciodată în necroza tubulară acută: în aceste
situații trebuie eliminată o obstrucție ureterală
bilaterală, o necroză corticală difuză, o
glomerulonefrită rapid progresivă sau o ocluzie
arterială renală bilaterală. Fluctuațiile largi în
debitul urinar zilnic pot avea drept cauză o
uropatie obstructivă intermitentă.
În privința parametrilor urinari, trebuie
făcută distincția între modificările consecutive
vasoconstricției renale, când funcția tubulară este
păstrată, și fazele ulterioare, de leziune tubulară.
În faza de vasoconstricție (ischemie) renală, este
stimulată reabsorbția tubulară de sodiu, astfel
încât funcția de excreție a Na+ filtrat gluomerular
este sub 1%, osmolaritatea urinară este crescută
printr-un raport crescut al concentrațiilor urină/
plasmă de uree și creatinină. Este aici locul să se
facă diferențierea între indicii biochimici urinari la
IRA „tipic“ prerenală și necroza tubulară acută
„tipică“.

Tabel 1
Indicele
Na urinar (mmol/L)
Osmolaritate urinară (mOsm/L)
Uree U/P
Creatinină U/P
Fracția Na excretat

IRA prerenală
< 20
≥ 500
≥8
≥ 40
<1

Necroză tubulară acută
≥ 40
< 350
<3
< 20
≥2

(în special enzimatici) eliberați din celulele
tubulare. Aceștia aparțin atât de segmentul
proximal (S3), cât și de tubul distal, cu
predominența apartenenței la tubul proximal în
cazurile de leziune per ischemică sau hipoxică

Ulterior, când apar leziunile proximale
tubulare, se caută markeri biologici specifici
pentru structura tubulară. Studiul de la Spitalul
Brisbane, Australia, din 2003(9), pe un număr mic
de pacienți (26), sistematizează markerii proteici
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(modele animale). Originea ultrastructurală a
proteinelor excretate (citoplasmatică, lizozomală
sau membranoasă) oferă informații asupra naturii
și extinderii leziunii. De exemplu, izoenzimele αși π- glutation- S- transferaza (GST) sunt enzime
citoplasmatice din tubul contort proximal,
respectiv distal. Creșterea excreției urinare a
acestor proteine implică necroză celulară. Excreția
urinară în cantități crescute a unei enzime ca N–
acetil glucozaminidaza (NAG), care este o enzimă
lizozomală situată predominant la marginea „în
perie” a celulelor tubulare proximale, arată atât
activitate lizomală crescută, cât și distrucție celulară.
Pierderea structurii microviloase a tubilor
renali, înseamnă scoaterea din funcție a
mecanismelor de excreție și secreție tubulară, care
contrabalansează dezechilibrele enorme în
capitalul hidroelectrolitic al organismului.
Enzimuria este un aspect biochimic ce
precede distrugerile renale, dar acestea nu sunt și
obligatorii. Sensibilitatea testului este însă mare.
Din acest motiv enzimuria trebuie determinată,
deoarece anunță apariția unei faze de insuficiență
renală acută.
Trebuie de amintit faptul că primele lucrări
privind posibilitatea folosirii enzimuriei în
diagnosticarea bolilor renale datează de peste 30
de ani, de când Dubach și Sack au arătat (pe
experiment animal, ulterior și prin studii clinice),
modificările enzimuriei în situația leziunilor
tubulare medicamentoase (1975).
Studiul Brisbane (2003) arată că la intrarea în
compartimentul de terapie intensivă a pacienților
cu insuficiență renală acută previzibilă, există deja
creșteri ale enzimuriei pentru γ -GT și pentru αGST și π-GST. Prima este o enzimă lizozomală
specifică celulelor cu margine „în perie”, celelalte
sunt enzime citoplasmatice.
Altă moleculă despre care se vorbește în
literatura medicală recentă că ar constitui un
maker pentru distrugerea renală este NGAL
(Neutrophil Gelatine-Associated Lipocalin).
Aceasta este o lipocalină, ce aparține de
familia proteinelor, este asociată cu gelatinaza și
este sintetizată de neutrofile, fiind un marker de
suprafață al lor. Semnificația sa este legată de
activarea neutrofilelor în caz de infecție,
inflamație, ischemie sau neoplazie. Molecula nu

este specifică rinichiului, întâlnindu-se și la
prostată, precum și la epiteliile tracturilor
respirator și alimentar.
Apariția acestei molecule (NGAL) împreună
cu MMP-9 (matrix-metalo-proteinaza 9) arată
rolul lor în grăbirea apoptozei, în special la
țesuturile incipient degradate.
NGAL a fost detectată pentru prima oară la
copiii supuși by-pass-ului cardio-pulmonar, în
condiții de leziune ischemică renală. Nivelele
NGAL la acești pacienți, precum și la cei cu
insuficiență renală evidentă, sunt crescute atât în
plasmă, cât și în urină. S-au dezvoltat deja metode
imunologice de detectare a concentrațiilor NGAL
și se derulează studii clinice pentru contrapunerea
valorilor biologice în contexte clinice.
Studii recente (2005, 2006) (Uttenthal,
Guttesen) (11,12) arată că practic la 2 ore de la
lezarea renală pot apare nivelele crescute ale
NGAL, atât în plasmă cât și în urină.
Dacă această metodă se va dovedi
superpozabilă pe evoluția clinică a pacienților, va
intra în practica clinică, deoarece în IRA,
prognosticul (din păcate), nu s-a îmbunătățit
substanțial în ultimele 4 decade, cu toate
progresele aparente înregistrate. Creșterea
creatininei și a cistatinei C este corelată bine cu
starea funcțională renală, dar sunt markeri ai
leziunii renale deja constituite, mai greu
influențabilă prin tratament.
Interesul este pentru găsirea substanțelor
care, odată măsurate în sânge sau urină, să arate
stadiul incipient al leziunii (sau poate chiar al
„pre-leziunii” renale), astfel încât terapia (așa
imperfectă cum o avem), să poată salva cât mai
multe situații.
Cistatina C este și ca privită ca un nou
marker biologic în privința detectării leziunilor
tubulare în IRA. Totuși revista literaturii făcută de
Irina Buhăiescu și Adrian Civic (10) arată că
cistatina C ar precede cu 1-2 zile modificările
creatininei serice paralele cu reducerea filtratului
glomerular. Și aici se pune problema unui
diagnostic cât mai precoce, pentru ca intervenția
terapeutică să se desfășoare cât mai rapid.
Din 2006 s-au raportat date privitoare la IL18 ca markerul cel mai precoce ce ar putea
semnala afectarea renală acută. Acesta crește în
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primele ore după un by-pass aorto-coronarian,
tehnicile actuale, oricât de perfecționate,
permițând totuși apariția unor momente
ischemice renale, ca faze incipiente de IRA. Cel
mai precoce marker pare a fi IL-18 care create la 46 ore după by-pass, mult înainte de a apărea
creșterile, fie și tranzitorii, ale creatininei.
Dacă se dozează împreună, mai mult decât
separat, IL-18 și NGAL (lipocalina), rata de
previziune pentru decompensarea renală este
mult crescută, oferind și șansa unei intervenții
precoce (13).
Cercetările ulterioare (14), din noiembrie
2006, arată și mecanismele genetice care intră în
discuție, deoarece numeroase procese metabolice
se petrec până la scăderea filtratului glomerular.
Studii genetice arată că în procesul markerilor
renali sunt implicate zeci de gene, atât pentru
imunitate cât și pentru apărare.
Pe lângă noutățile prezentate, ce se referă în
special la noi markeri biologici, determinările
clasice sunt revalorizate.
Astfel raportul uree/creatinină (plasmatice)
care normal este 10-15/1, poate ajunge în fazele
incipiente ale IRA să depășească 20/1, în special în
etapele prerenale, datorită reabsorbției masive a
ureei, care precede transportul proximal crescut al
sodiului și al apei. Totodată, raportul uree/
creatinină (plasmatice), poate fi crescut și printr-o
generare sporită a ureei la nivelul tubului digestiv
(hemoragii), distrucții tisulare, administrare de
corticosteroizi care cresc catabolismul proteic.
Rata de creștere a creatininei plasmatice
este în general de 0,3-0,5 mg/dL/zi (26-44 µmol/L)
în necroza tubulară acută. Ratele mai mici de
creștere sunt în general legate de afectarea
prerenală.
Sumarul de urină studiat de pe vremea lui
Franz Volhard este la fel de actual și după un
secol. Rămâne în continuare cel mai fidel martor
și marker al funcției renale. În bolile prerenale,
sumarul de urină poate fi normal, sau, oricum,
modificările sunt greu sesizabile. Pot exista
cilindri hialini. În leziunile necrozante tubulare
renale apar cilindri granuloși, epiteliali, precum și
celule epiteliale libere, disociate de matricea
celulară. Leziunile ischemice și toxice asupra
tubilor renali duc la eliminarea celulelor epiteliale

în lumenul tubular, atât prin moartea celulelor, cât
și prin distrugerea adezivității membranare
inter+celulare. Totuși, nu se poate exclude o
necroză tubulară acută prin absența acestor
modificări urinare.
Trebuie menționată însă, posibilitatea
apariției cilindrilor granuloși și epiteliali și în
situația unei hiperbilirubinemii, fără leziune
tubulară marcată. Diferențierea se va face, în
aceste cazuri, prin măsurarea sodiului urinar,
natriureza nefiind influențată în hiperbilirubinemii, dar reabsorbția sodiului fiind mult afectată în
necroza tubulară acută.
În general, concentrația urinară de sodium
tinde să fie scăzută în bolile prerenale (<20
mEq/L), pentru a conserva capitalul sodic al
organismului; în necrozele tubulare acute are loc,
dimpotrivă, o pierdere a capacității de reabsorbție
a sodiului, cu natriureză crescută, de peste 40
mEq/L.
Rezultă, așadar, că excreția fracționată de
sodiu (FENa) este un test prețios, deoarece
evaluează doar reabsorbția Na (fracțiunea
sodiului filtrat care este excretat) și care nu este
afectată de modificările în reabsorbția apei.
Osmolalitatea urinară, respectiv expresia
osmolară a densității urinare este un marker
precoce și perfect reproductibil pentru afectarea
renală din necroza tubulară acută. O valoare a
osmolalității sub 350 mOsm/kg este înalt sugestivă
pentru afectarea tubulară de tip acut, în timp ce o
menținere a sa peste 500 mOsm/Kg demonstrează
o funcție tubulară indemnă, cu etiologie, cel mai
curând, prerenală a IRA.
Volumul urinar este cel mai adesea scăzut,
dar diagnosticul este util să se facă înaintea
instalării fazei oligo-anurice, când modificările
morfologice tubulare vor fi deja pe deplin
constituite și, în general, ireversibile.
Raportul concentrațiilor creatininei în urină
și plasmă estimează reabsorbția tubulară a apei.
Concentrația creatininei în filtratul glomeru-lar
este identică cu cea plasmatică și crește progresiv
pe măsură ce apa este reabsorbită la nivelul
tubilor renali; se adaugă, ca o modestă contribuție,
secreția creatininei la nivel tubular. Reabsorbția
apei scade semnificativ în afectările prerenale și
ale tubilor renali, astfel încât raportul creatinină
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grupuri specifice de pacienți, factori prognostici
care să se refere la evoluția sub terapie.
Tratamentul IRA cuprinde în general
hemodializa intermitentă sau dializa continuă, de
ex. hemofiltrarea continuă veno-venoasă. Datorită
faptului că stressul hemodinamic este mai redus
cu terapia continuă de supleere renală, decât cu
hemodializa intermitentă, majoritatea autorilor
preferă, actualmente, a doua tehnică. Ratele de
supraviețuire ale pacienților, după experiența
mondială, însă, nu arată diferențe semnificative.
Folosirea dializei peritoneale s-a bucurat de succes
într-o anumită perioadă, dar riscul complicațiilor
septice peritoneale rămâne totuși prezent, și
aceasta în condițiile unui bolnav chirurgical nu
este de neglijat.
Menținerea volumului intravascular optim
este, în fapt, primul gest terapeutic de efectuat la
un bolnav cu IRA. Stabilirea unei linii venoase
centrale, atât pentru expandare volemică, cât și
pentru măsurarea presiunii venoase centrale, sunt
primii pași obligatorii. Atâta timp cât terapia
constă din administrare și eliminare de lichide,
este un gest logic să poți măsura presiunea
venoasă centrală. Aceeași atenție pentru volumul
intra-vascular, care reglează apoi debitul sangvin
renal, trebuie sporită și în timpul unui act
chirurgical. Forțarea diurezei în timpul unei
operații, posibilă cu medicația actuală, nu este
benefică, deoarece nu mai poate controla
eliminările de electroliți.
În privința administrării medicamentelor,
potențial benefice, nici o precauție nu este
excesivă, chiar dacă administrarea s-a făcut cu
indicații corecte.
Cu cât intervenția terapeutică este mai
precoce, în special în situația de ischemie renală,
cu atât prognosticul este mai favorabil. Aici
intervine din nou rolul fundamental al markerilor,
care cu cât sunt mai precoci, cu atât arată gradul
de afectare renală. În practica majorității spitalelor
se poate determina fracția excretorie a sodiului
filtrat folosind fie și câteva picături de urină,
sodemia și creatinina serică.
Chiar odată cu începerea dializei, rata
deceselor rămâne tot la 50-70%. Cauzele majore de
deces sunt infecția și complicațiile cardiopulmonare. Administrarea, de multe ori în exces, a

urinară versus creatinină plasmatică scade, de la
40 (normal), sub 20, reflectând capacitatea scăzută
de reabsorbție a apei.
Dacă funcția tubulară este intactă,
vasoconstricția renală se asociază cu creșterea
reabsorbției tubulare a sodiului. În mod specific,
fracția sodiului filtrat care este reabsorbit rapid de
tubii renali indemni la un rinichi cu
vasoconstricție este de peste 99%. Când apare
scăderea filtrării glomerulare și acumularea
produșilor azotați (uree, creatinină), prin
vasoconstricție renală, chiar dacă funcția tubulară
este încă normală, fracția excretorie a sodiului
filtrat scade sub 1%.
Specificitatea de aprox. 80% a fracției excretorii a sodiului filtrat permite o diferențiere între
azotemia asociată vasoconstricției renale (cu
funcție tubulară intactă), de IRA cu disfuncție
tubulară.
Osmolalitatea urinară, la care ne-am referit
anterior, poate fi artificial diminuată prin scăderea
aportului proteic la vârste înaintate.
Toți acești markeri sunt însă subiect de
studiu pentru perioada următoare, urmând
probabil ca noi molecule să suscite atenția
cercetătorilor.
Ceea ce este cert este că IRA constituie încă
un subiect de dezbateri aprinse, pornind chiar de
la definiția sa (5), de care depinde în mare măsură
și momentul începerii intervențiilor terapeutice.
În multe cazuri, judecând post festum, putem
admite, că acțiunea terapeutică a debutat tardiv,
astfel încât nici rezultatele nu au fost pe măsura
așteptărilor.
În acest carusel al cercetărilor de vârf a fost
inclusă și tehnologia RMN, care poate explora
anomaliile de circulație regională, caracteristice
sindromului.
Cu toate aceste progrese, până la ora actuală,
cu toată buna cunoaștere a sindromului clinic al
IRA, nu există markeri biologici infailibili,
indicatori prognostici preciși și criterii riguroase
pentru evaluarea severității leziunii.
Programul PICARD (Program to Improve
Care in Acute Renal Failure), inițiat de Mehta și
Chertow, propune o abordare multidimensională
a IRA. Aici s-ar evalua noile concepții privind
istoria naturală a IRA, vulnerabilitatea unor
24

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

lichidelor de perfuzie, poate duce la apariția
edemului pulmonar, a pneumoniei, și în general a
disfuncției organice multiple. Chiar dacă bolnavul
este grav, iar îngrijirea sa se face, de cele mai
multe ori, în compartimentul ATI, multiplicarea
procedurilor invazive nu îmbunătățește rata
supraviețuirii.
Indicațiile ferme de începere a dializei, la un
bolnav aflat într-o situație critică, sunt după cum
urmează:
- uremie evidentă, cu encefalopatie, pericardită, sau sângerări uremice;
- hiperkaliemie refractară;
- hiperhidratare majoră, refractară la alte
terapii;
- acidoză
ce
produce
compromitere
circulatorie.
Înafara terapiilor de supleere, se adaugă o
serie
de terapii
adresate
complicațiilor
amenințătoare vital.
Hiperkaliemia trebuie tratată de urgență
(după ce s-a efectuat și o electrocardiogramă
pentru a se certifica prezența sa), cu rășini schimbătoare de ioni, glucoză hipertonă, tamponată cu
insulină (50 ml glucoză 50% + 10 UI insulină),
gluconat de calciu (în vederea prevenirii aritmiilor
cardiace), eventual furosemid (pentru creșterea
eliminărilor urinare de potasiu).
Edemul pulmonar acut trebuie să beneficieze
de oxigenoterapie, furosemid, venodilatatoare i-v
(nitroglicerină, blocante ale canalelor de calciu,
nitroprusiat de sodiu).
Se va înlătura medicația nefrotoxică (inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, blocanți ai receptorilor angiotensinei, antiinflamatorii
nonsteroidiene).
Hipovolemia și hipotensiunea arterială
trebuie corectate cât mai rapid prin umplere
vasculară, dar sub controlul strict al presiunii
venoase centrale. Sângele este indicat când
Hb<10g/dL, iar albumina atunci când <25g/dL
(2,3). Metoda utilizării dopaminei în așa-numita
„doză renală” (1-3µg/kg/zi) nu s-a dovedit mai
eficientă, putând chiar să determine aritmii.
Supleerea funcției renale se impune în
câteva
situații
de
maximă
urgență:
hiperhidratarea majoră, acidoza metabolică severă
(RA<15 mEq/L), hiperkaliemia cu risc vital (K≥6,5

mEq/L), pericardita uremică, encefalopatia
uremică. Se consideră, așa cum am mai arătat, că
hemofiltrarea continuă veno-venoasă este mai
puțin
traumatizantă
hemodinamic
decât
hemodializa. Pe de altă parte s-a dovedit că și
hemodializa, cu debit sangvin redus, cu durată
mai lungă, repetată zilnic, acționează cel puțin
identic cu hemofiltrarea. Această hemodializă
„lentă” se și numește SLEDD (Slow Efficiency
Extended Daily Dialysis).
Pentru hemodializă se folosesc dializoare cu
membrane cât mai biocompatibile, conectarea
liniilor arteriale și venoase se face concomitent la
cateterul pacientului, concentrația sodiului în
dializat se fixează la 145 mmol/L, durata dializei
este de minimum 4 ore, cu un debit la pompă de
150 mL/min. Temperatura dializantului va fi de
37OC, iar dacă pacientul prezintă hipotensiune
arterială, temperatura se va fixa la 35 grade.
Terapia vasodilatatoare trebuie, în general, oprită.
Ultrafiltrarea se va face doar corelată cu hemodinamica pacientului. Hemodializa zilnică, lentă,
prelungită, oferă avantaje medicale și financiare.
Hemofiltrarea continuă veno-venoasă, sau
arterio-venoasă prezintă avantajul unei mai mari
stabilități hemodinamice; costurile sunt însă mult
mai mari.
Heparinizarea circuitului extracorporeal
ridică probleme, date fiind deja prezentele
tulburări de coagulare și tendință la hemoragii. Se
vor prefera heparinele cu greutate moleculară
mică, sau „recircularea”.
Nutriția unui astfel de bolnav este
importantă, mai ales că acești pacienți sunt
catabolici. Există rezistență insulinică, acidoză
metabolică, în circulație se eliberează proteinaze.
Dacă se neglijează fațeta nutriției, pacientul cu
IRA va pierde rapid în greutate, cu consecințe
fatale. Dacă pacientul nu este încă dializat, se vor
asigura amino-acizii esențiali, iar cantitatea totală
de proteine nu va depăși 0,3-0,5 g/kg corp/zi, iar
nevoile energetice se vor situa la 2000 cal/zi, cu
creștere până la 4000 cal/zi în stările hipercatabolice (pe seama hidrocarbonatelor și a lipidelor).
Dacă pacientul este prea astenic pentru a se putea
alimenta, aceste principii se vor administra
parenteral. Această schemă dietetică se „relaxează” mult, când se instituie terapia de supleere renală.
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Tendința crescută la sângerări, manifestată
de un bolnav renal acut, se stopează printr-un bun
control al uremiei și prin administrare de
antagoniști ai receptorilor H2.
Starea de sepsis a bolnavului renal acut
trebuie bine controlată, ținând cont și de faptul că,
la originea bolii poate sta chiar un antibiotic
nefrotoxic din cele amintite, iar cateterele urinare
și venoase centrale sunt tot atâtea posibilități de
diseminare și întreținere a infecției.
Prognosticul bolnavilor cu IRA rămâne încă
rezervat, cu toate mijloacele din ce în ce mai
sofisticate de monitorizare și tratament. Speranța
de viață este mai bună la pacienții obsetricali și la
cei cu substanțe nefrotoxice (supraviețuire 8090%), față de cei cu arsuri (supraviețuire 15-20%)
Sepsisul este principala cauză de deces, mai mult
decât uremia, hiperkaliemia sau sângerările. Dacă
supraviețuiesc, recuperarea funcției renale este de
cele mai multe ori integrală, cu excepția
vârstnicilor ce depășesc 70 ani, iar rămânerea în
dializă este valabilă pentru 10-20% din cazuri.
Pacientul cu IRA rămâne un pacient dificil,
fragil, dar pentru care nici o investiție terapeutică
nu este prea mică, fiind posibil ca să fie recuperat,
chiar până la integritatea funcției renale. Costurile
tratamentului unui bolnav cu IRA sunt foarte
mari, în special cele ale pacienților cu insuficiențe
pluriorganice și care sunt îngrijiți în compartimente de terapie intensivă. Dacă este necesară
supleere renală, împreună, eventual, cu suport
ventilator, costurile pot depăși 2000-3000 €/zi.
Îngrijirea unui astfel de pacient fragil și
complex trebuie să se facă de către nefrologul
însoțit de echipa de cadre medicale de la dializă,
în colaborare cu medicul de la ATI pentru
îngrijirea de specialitate.
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în Europa atât în ceea ce privește neoplasmul de
col uterin cat și în ceea ce privește mortalitatea –
de două ori mai mult decât în Europa de est și de
șase ori mai mult decât în statele membre UE1.
Dramatismul constă în faptul că incidența maximă
a mortalității este la femeile cu vârsta cuprinsă în
intervalul 25-44 ani, astfel această afecțiune devine
o problemă de sănătate publică cu importante
implicării sociale.
Din 1997 a existat un consens internațional
în a recunoaște că neoplasmul de col uterin are ca
agent etiologic HPV și poate fi considerat o boală
transmisibilă sexual, relația de cauzalitate dintre
acestea fiind susținută de studii epidemiologice
caz-control, de cohortă, randomizate și controlate2.
O monitorizare corespunzătoare a stării de
sănătate a individului presupune dorința acestuia
de a se implica activ în apărarea propriei sănătăți
și acceptarea cooperării cu un serviciu medical
specializat, responsabilitatea revenind astfel nu
numai cadrului medical ci și individului/
comunității3.
Descifrarea mecanismelor detaliate ale
infecției cu HPV și inducerea carcinogenezei au
schimbat complet modalitatea de diagnostic:
urmărire și conduită clinică, accentul fiind plasat
în prezent pe leziunea precanceroasă = neoplazie
cervicală intraepitelială = leziune preinvazivă4.
O importanță deosebită se acordă în prezent
prevenției primare a cancerului de col, reprezentat
de vaccinul HPV fără a neglija însă prevenția
secundară reprezentată de depistarea acestor
leziuni precanceroase (cele două profilaxii se
completează reciproc)4.
Toate datele epidemiologice și moleculare au
confirmat fără echivoc faptul că virusul papiloma
uman este agentul etiologic al cancerului de col
uterin, prima malignitate cu etiologie virală
recunoscută5.
Incidența maximă este înregistrată la grupele
de vârstă de 25-34 ani. În ultimele decenii
incidența displaziilor a crescut, iar vârsta la care se
înregistrează vârful de incidență maximă a scăzut.

conservative
excision
treatment
(LLETZ,
conization). The study was performed on a group
of 332 patients from diagnosed and treated for
cervical dysplasia at Cuza Voda ObstetricsGynecology Clinic Hospital and Suceava County
Hospital between 2006 and 2011. Results:High
grade cervical squamous intraepithelial lesion
(HSIL) accounted for 88 (26.5%), low grade
cervical squamous intraepithelial lesion (LSIL) for
92 (27.71%), atypical squamous cells of
undetermined significance (ASC-US) for 69
(20.78%) and squamous cell carcinoma accounted
for 5 (1.5%) of referral Pap smears. Statistical
results showed high frequency of reduced
intraepithelial neoplasia (CIN1) in the age of 40
years
(53%).
Type
correlation
with
histopathological diagnosis of HPV infection
showed increased percentage of HPV-HR
infection from 58% in B, 80% in CIN1, CIN2 and
92% to 100% in CIN3, CIS and CCS.
Conclusions: Establishing therapeutic conduct
necessitates CIN grade by histopathological
examination. Histopathological diagnosis of CIN1
indicating a manifestation of HPV infection or
HPV-HR-LR, the lesion would rarely progress to
cancer. Detection is not clinically important, most
often leading to unnecessary treatment and
should not be the target of a screening test.
Histopathological study performed on biopsy
fragments revealed CIN 1 as the most frequent
lesion (which, in association with warts, LSIL
citodiagnostic affected patients and about half of
those with ASCUS smears with colposcopy
suspect. Histopathologic diagnosis of CIN 2 and
CIN 3, summarized, confirmed HSIL cytology,
high-grade dysplasia was also diagnosed in
patients in class ASCHIM. KEYWORD: cervical
cancer, Pap smear, CIN, cervical biopsy, HPV
testing.

Introducere
Conform statisticilor făcute de OMS
începând cu iulie 2008, România ocupă primul loc
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prestabilit, în care am menționat o serie de date
personale precum:
- antecedente heredocolaterale de neoplasm;
- nume, vârstă, domiciliul, școlarizare etc.;
- numărul căsătorii /parteneri sexuali;
- antecedente personale patologice și
fiziologice semnificative;
- antecedente obstetricale și ginecologice:
avorturi, nașteri, BIP;
- istoricul patologiei cervicale: cervicite,
condilomatoză;
- intervenții la nivelul colului.
Controalele sistematice s-au făcut cu scopul
detectării precoce a leziunilor premaligne și a
leziunilor neoplazice în stadii incipiente și au
constat în efectuarea:
- a unui citotest;
- a unei colposcopii;
- tipari HPV;
- markeri biochimici;
- biopsii/LLETZ/conizații în scop terapeutic
și diagnostic la cazurile care se impun.

Există 3 modalități evolutive ale leziunilor:
regresie, persistentă și agravare.
Când o femeie începe viața sexuală ea poate
contacta o infecție cu HPV. Aproximativ 80% din
aceste femei au o infecție tranzitorie fără a
dezvolta o leziune precursoare și elimină virusul.
Dacă acesta nu este eliminat persistența infecțiilor
HPV cu risc înalt va duce la apariția carcinomului
invaziv după aproximativ 13 ani6.
La restul femeilor de 20% din cele infectate
HPV se dezvoltă leziuni de tip CIN. Marea
majoritate a acestor femei vor elimina virusul mai
târziu ducând la regresia leziunilor displazice8.
În ideea de a apela la prevenția secundară se
încearcă depistarea precoce a leziunilor
precursoare prin citologie, colposcopie, tipare
HPV însă metodele anatomopatologice sunt cele
care vor stabili diagnosticul de certitudine (în
cazurile impuse).

Material și metodă
Studiul a fost realizat pe un lot 332 de paciente
care s-au adresat Spitalului Clinic de Obstetrică și
Ginecologie „Cuza Vodă” Iași și Spitalul Județean
de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pe o
perioadă cuprinsă între 2006-2011.
Criteriile de selectare ale pacientelor au
cuprins:
- rezultatele patologice ale citotestelor
(Bethesda cytology);
- discordanța dintre citologie (normală)
și colposcopie (anormală);
- tiparea HPV HR.
Criteriile de excludere, stabilite inițial, au
fost:
• paciente cu tratamente pentru neoplazie
intraepitelială cervicală (CIN) cu mai
puțin de un an în urmă;
• paciente cu histerectomie totală.
Am pus bazele unei fișe personale, pentru a
putea evalua cazul conform unui protocol

În funcție de rezultatul evaluării complexe
(citologie, colposcopie, testare ADN HPV) inițiale,
pacientele au fost urmărite citologic, colposcopic
și testate HPV la intervale variind între 3 și 6 luni
pe o perioadă de minimum 18 luni.
În cazul pacientelor diagnosticate histopatologic cu carcinom scuamocelular invaziv s-a
practicat histerectomie totală și au fost excluse din
studiu.
Pacientele au fost împărțite în funcție de
vârstă astfel:
 32% între 21 și 30 ani;
 44% între 31 și 40 ani ;
 15% între 41-50 ani;
 9% între 51 și 60 ani. (fig. nr. 1)
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• Lotul LSIL – 92 de paciente cu leziuni
intraepiteliale de grad redus diagnosticate
citologic;
• Lotul HSIL – 88 de paciente cu leziuni
intraepiteliale de grad înalt;
• Lotul CSC – 5 paciente cu carcinom
scuamocelular invaziv (fig. nr. 2).

Cazurile de studiat au fost incluse în 5 loturi
conform diagnosticului citologic inițial:
• Lotul NILM – 78 de femei cu examen
citologic normal;
• Lotul ASC-US – 69 de paciente cu atipii ale
celulelor scuamoase cu semnificație incertă
diagnosticate citologic;
27.4%

28.0%
21.3%

30%

23.3%

20%
10%
0%
Leziunii tip
HG SIL

Leziunii tip
LG SIL

A SCUS

Citotest
inflamator
sau normal

(Fig. nr. 2)

înalt (93 cazuri) s-au efectuat biopsii țintite
colposcopic pentru evaluarea histopatologică a

În cazul pacientelor cu leziuni cervicale
diagnosticate citologic, cu infecții HPV-HR sau cu
suspiciune colposcopică de neoplazie de grad
30

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

Rezultatele statistice au arătat frecvența
crescută a neoplaziei intraepiteliale de grad redus
(CIN1) în categoria de vârstă sub 40 de ani (53%).
Diagnosticul
histopatologic
de
carcinom
scuamocelular invaziv a avut frecvența cea mai
crescută la pacientele peste 40 ani într-un procent
de 12%, comparativ cu pacientele sub 40 ani la
care a fost prezent în 2,43% (RR= 4,82; IC = 95%:
1,56÷14,9; p= 0,003) (fig. nr. 3).

gradului de displazie sau conizații cu rol
diagnostic și terapeutic.
Rezultatele au fost: 6 cazuri cu aspecte
benigne, 48 cazuri cu CIN1, 19 cazuri cu CIN2, 10
cazuri cu CIN3, 5 cazuri cu CIS și 5 cazuri cu CSC.
Vârsta medie a pacientelor la care s-a
efectuat biopsia a fost de 36,99 ± 7,34 ani, variind
de la 20 la 63 ani.
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(Fig. nr. 3). Distribuția diagnosticului histopatologic pe grupe de vârstă

Corelarea tipului de infecție HPV cu
diagnosticul histopatologic a arătat creșterea
procentului de infecții HPV-HR de la 58% în B, la

80% în CIN1, 92% în CIN2 și la 100% în CIN3, CIS
și CSC (p=0.0001).

120
100
80

HPV-HR

60

HPV-LR

40

HPV-NEG

20
0
B

CIN1

CIN2

CIN3

CIS

CSC

(Fig. nr. 4). Corelarea diagnosticului histopatologic cu grupa de risc HPV
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Pentru urmărirea evoluției se vor forma

Discuții

două loturi de studiu care au acceptat să fie

Stabilirea

monitorizate și la care se vor face aceleași analize

stabilirea

din 6 în 6 luni:

prin

examinare

HPV–HR, leziune care rareori va progresa spre

- lot II – lot de paciente cu conizație.
care

s-a

efectuat

cancer11. Detectarea sa nu este importantă din

tratament

punct de vedere clinic, de cele mai multe ori

chirurgical (conizația) s-au prezentat pentru

ducând la un tratament inutil și nu trebuie să fie

evaluare, la primul control, în proporție de 40,0%.

ținta unui test screening. Pe de altă parte un

Diagnosticul citologic inițial al acestor paciente a

diagnostic histopatologic de CIN2 sau CIN3 indică

fost de LSIL în 3 cazuri (21,4%) și HSIL în 11

un risc considerabil de a dezvolta un carcinom

cazuri (78,6%). Toate au prezentat la evaluarea

invaziv, descoperirea acestor leziuni netrebuind să

inițială infecție HPV-HR.

scape nici unui test de screening. CIN2 este o stare

Diagnosticele histopatologice au fost: 4

intermediară, dar care în majoritatea cazurilor este

cazuri CIN1, 3 cazuri CIN2, 4 cazuri CIN3 și 3

determinată de o infecție HPV-HR. CIN2 este cel

cazuri CIS.

mai greu reproductibil diagnostic histopatologic și

Evaluarea pacientelor s-a făcut în funcție de

reprezintă o leziune ce are șanse mai mari de

diagnosticul histopatologic.

regresie

La primul control post-conizație la 8 din cele

aceea

Pentru acuratețea unui test trebuie ca un

Acestea prezentau modificări majore (G2) la

rezultat pozitiv să indice prezența unei leziuni

examenul colposcopic

CIN2+, în timp ce un rezultat negativ să infirme o

La al doilea control post-conizație a mai

leziune CIN2+. Cu alte cuvinte testul trebuie să

persistat un caz cu HSIL și infecție HPV-HR; 3

prezinte atât o sensibilitate cât și o specificitate

cazuri LSIL (două HPV-HR pozitive) și 8 paciente
acestea

De

testului de screening.

paciente la care s-a practicat histerectomie totală.

dintre

CIN3.

reprezentând punctul final pentru evaluarea

După primul control au fost excluse din lot două

două

cu

se aplică tratamentul excizional sau ablativ, acesta

sau ASC-US, iar LSIL și HSIL în 3 cazuri fiecare.

NILM/ASC-US,

comparativ

diagnosticul de CIN2 reprezintă pragul de la care

14 cazuri am întâlnit diagnostic citologic de NILM

cu

CIN

necesită

CIN1 indică o manifestare a infecției HPV-LR sau

intervenit chirurgical;
la

gradului

terapeutice

histopatologică. Diagnosticul histopatologic de

- lot I – lot de paciente la care nu s-a

Pacientele

conduitei

înalte.

cu

În prezent metodele utilizate în screening

persistența infecției HPV.

prezintă câteva limitări:

La al treilea control, nici una dintre

•

pacientele rămase în studiu nu a mai prezentat

Sensibilitate

scăzută

în

detectarea

leziunilor de grad înalt (rezultate fals

leziune intraepitelială de grad înalt, rezultatele

negative).

citologice fiind: 1 caz LSIL (HPV-HR+) și 11 cazuri

• Specificitate redusă în identificarea

cu ASCUS/ NILM (unul singur HPV-HR+).

pacientelor fără leziuni (rezultate fals

În finalul studiului am observat absența

pozitive).

leziunilor în 11 cazuri și un caz cu LSIL. În două
cazuri cu HSIL persistent HPV-HR+ și modificări
majore colposcopice s-a practicat histerectomia (G2).
32

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

90
80
70
60
50
<CIN1

40

<CIN2

30
20
10
0
<HSIL
>HSIL

(Fig. nr. 5) Corelația citologie convențională, diagnostic histopatologic
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(Fig. nr. 6) Corelația examen colposcopic, diagnostic histopatologic
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(Fig. nr. 7) Corelația testare ADN-HPV, diagnostic histopatologic

CONCLUZII

progresia către leziuni scuamoase intraepiteliale

Conform unor studii epidemiologice și

este rară și infecția HPV rămâne de cele mai
multe ori tranzitorie.

clinicopatologice bine documentate, carcino-

Studiul statistic a stabilit o concordanță

geneza scuamocelulară cervicală s-a dovedit a fi
un

proces

progresiv

care

implică

ca

înalt

și

semnificativă

atât

între

clasele

carcinogen principal HPV-ul și în care leziunea

citopatologice din categoria SIL (sistem de

inițială este displazia ușoară (CIN 1), urmată în

interpretare

evoluție de dezvoltarea subsecventă a leziunilor

colposcopică (Index Reid), cât și între aceasta din

cu grad crescător de severitate, și anume

urmă

displazia moderată (CIN 2) și respectiv displazia

semnificativă din punct de vedere statistic s-a

severă (CIN 3), aceasta din urmă cu potențial

dovedit de asemenea și relația dintre indexul

semnificativ de progresie către cancer invaziv .

colposcopic Reid și diagnosticul histopatologic.

10

și

Bethesda
diagnosticul

2001)

și

examinarea

histopatologic.

Înalt

pe

Această concordanță înalt semnificativă din

fragmente bioptice a relevat CIN 1 ca fiind cea

punct de vedere statistic dintre clasele de

mai

citodiagnostic, valoarea lezională a indexului

Studiul

histopatologic

frecventă

leziune.

efectuat

Diagnosticul

histopatologic de CIN 2 și CIN 3, însumate, a

Reid

obținut

colposcopic

confirmat citologia HSIL; displazia de grad-înalt

histopatologic, a relevat valoarea de screening a

a fost de asemenea diagnosticată la pacientele în

examenului

clasa ASCH.

depistarea infecției HPV și leziunilor scuamoase

citologic

și

diagnosticul

cervicovaginal

în

Predominanța netă a clasei citodiagnostice

intraepiteliale induse și implicit în prevenția

LSIL asupra celei HSIL a concordat cu aceea a

apariției cancerului de col uterin, în populația

condiloamelor și leziunilor de tip CIN 1 asupra

feminină activă sexual.

celor CIN 2 și CIN 3 însumate, sugerând că
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of non-randoramized studies. Gynecol Oncol

Biopsia cu intenția obținerii diagnosticului

2007;

histopatologic se impune în urma coroborării
rezultatelor examenului citologic și vizualizării

6. Apgar B.S., Kittendorf A.L., Bettcher

colposcopice, nefiind considerată o tehnică

C.M., Wong J., Kaufman A.J. Update on ASCCP

utilizată de rutină12.

consensus guidelines for abnormal cervical
screening tests and cervical histology. Am Fam

În cadrul depistării leziunilor scuamoase
intraepiteliale

HPV-induse

și

Physician 2009;

prevenției

cancerului de col uterin, este de asemenea foarte

7. DURDI G.S., SHERIGAR B.Y., DALAL

important ca pacientele cu examene clinice,

A.M., DESAI B.R., MALUR P.R. Correlation of

colposcopice și citologice (inclusiv genotipare

colposcopy

HPV) negative la un moment dat, să fie incluse

histopathology – a prospective study. Turkish-

în programe de screening și informate asupra

German Gynecol Assoc. 2009. 10:205-207;
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EVANDER
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M.,

index

with
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LINIA A 2-A DE TRATAMENT ÎN CANCERUL RENAL METASTATIC
dr. Doina MOTAN GANEA

REZUMAT
Se evaluează agenții țintiți aprobaţi în
Europa pentru tratamentul mRCC (Sunitinib,
Sunitinib 2006, Sorafenib 2006, Bevacizumab +
IFN – alpha 2gAT, Temsirolimus 2007,
Everolimus 2009, Pazopanib 2010-2011, Axitinib
2013).
Este prezentat ghidul ESMO 2014 pentru
cele trei linii de tratament în mRCC. Se detaliază
linia a II-a de tratament în mRCC conform
ghidului ESMO 2014 (post citokine şi post TKI).
Studiul AXIS prezintă ca obiectiv evaluarea PFS +
ORR vizând pacienții randomizaţi pe două brațe,
Axitinib 5 mg BID (n = 361) şi Sorafenib 400 mg
BID (n = 362). Se detaliază rezultatele comparativ
pentru Pazopanib, Everolimus subliniind lipsa de
răspuns privind OS.
Linia a II-a de tratament în mRCC este
susţinută de studiile clinice dedicate. Record – 1,
Axis, Intorsect.
Opțiuni de tratament: continuarea inhibării
VEGFR – alt TKI sau schimbarea mecanismului de
acțiune mTOR: TKI-mTORI-TKI sau TKI-TKImTORi.
Sunt prezentate de asemenea rezultatele
secvenţializării în practica clinică pe un număr de
2065 pacienți mRCC cu secvențele de tratament şi
evaluarea PFS şi OS.
Ultimul trial prezentat este METEOR Phase
III şi care evaluează PFS ca obiectiv principal şi
OS, ORR ca obiectiv secundar, rezultatele
tratamentului Cabozantinib vs Everolimus în
RCC după progresia bolii cu VEGFR TKI.
Concluzii: secvențializarea agenților țintiți
aduce beneficii clinice clare, utilizarea VEGF-TKI
după VEGF-TKI devine standard (bazat pe
studiile Axis, Intorsect Record-1, Meteor; nu s-au
observat toxicităţi neașteptate); în studiul Axis,

Dr. Doina-Elena MOTAN-GANEA
Născută: 23.X.1950, Suceava.
Facultatea de Medicină Timişoara, 1975.
1975-1978: dispensar Salcea;
1978-1981: medic secundar oncologie medicală;
1981: medic specialist oncologie medicală Spital
Suceava;
1981-2005: medic-şef secţie Oncologie Spital
Suceava;
1991: medic primar oncologie medicală;
1993: doctor în ştiinţe medicale (U.M.F. Bucureşti);
2005-2013: director medical Spitalul Suceava;
2007-2009: manager interimar spitalul Suceava;
Din 2014: medic şef secţie Oncologie Spital
Suceava.
Cetăţean de onoare al Municipiului Suceava.
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Axitinim a fost asociat cu o îmbunătățire
semnificativă a PFS comparativ cu Sorafenib
susținând astfel utilizarea Axitinib în linia a II-a
după progresia la Sunitinib în linia a I-a; nu avem
o comparație directă între Axitinim şi
Everolimus, dar studiul lntorsect susţine, de
asemenea secvența TKI->TKI; opțiuni noi:
Nivolumab, Cabozantinib…
În ultimii 10 ani am învăţat despre mRCC
următoarele aspecte:

Realizări: RCC este o boală VEGF mediată,
îmbunătățirea ORR, OS şi PFS, îmbunătățirea
managementului terapiei, tratamentul secvențial.
Provocări: incurabilă deocamdată, rezultatele
slabe ale terapiei neoadjuvante, fără opțiuni de
tratament adjuvant, secvențializarea optimă nu e
definită.
Cuvinte cheie: mRCC (cancer renal cu celule
clare metastazat), VEGF (factor vascular de
creştere endoteliă), linia a 2-a de tratament, linia
a 3-a de tratament, OSS (supravieţiurea generală)

Agenții țintiți aprobați în Europa pentru tratamentul mRCC
Sunitinib (oral)*1

Pazopanib (oral)*4

Bevacizumab (+IFNα) (IV)*3

Axitinib (oral)¶5

Sorafenib (oral)†2

Temsirolimus (IV)‡6

Everolimus (oral)¶ 7

Aprobat ca standard în prima linie de RCC avansat.
Aprobat ca opţiune în prima linie de RCC avansat după IFN – alfa/IL-2.
Aprobat în prima linie de cancer renal avansat pentru pacienţii cu 3-6 factori prognostici de risc.
Aprobat în linia a 2-a în RCC avansat.
ESMO 2014 GUIDE
Treatment
group

Third
line

Option

Good or
intermediate risk

Sunitinib [I,A]
Bevacizumab + IFN-α [I,A]
Pazopanib [I,A]

High-dose IL-2 [III,C]
Sorafenib [II,B]
Bevacizumab +
low-dose IFN-α [III,A]

Poor risk

Temsirolimus [II,A]

Sunitinib [II,B]
Sorafenib [III,B]

Post-cytokines

Axitinib [I,A]
Sorafenib [I,A]
Pazopanib [II,A]

Sunitinib [III,A]

Post-TKIs

Axitinib [I,B]
Everolimus [II,A]

Sorafenib [II,A]

Post-two TKIs

Everolimus [II,A]

Post-TKI and
mTOR inhibitor

Sorafenib [I,B]

First
line

Second
line

Standard

Linia a 2-a de tratament în mRCC
Majoritatea pacienților progresează şi necesită
instituirea unei alte linii de tratament.

Other TKI [IV,B]
Rechallenge [IV,B]

Prognostic linia a 2-a
Înainte de folosirea TKI: OS: 10.2 luni2 N=251
pacienți
TKI: OS: 20.1 luni3 (axitinib consecutiv sunitinib
sau IFN-α) N=361 patients
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GHIDUL ESMO 2014: Opțiuni Linia a 2-a

Linia a 2-a

Grup

Standard

Nivel de
Evidenta

Post-citokine

Axitinib
Sorafenib
Pazopanib*

IA
IA
IIA

Post-TKI

Axitinib
Everolimus

IB
IIA

Activitatea In-vitro a inhibitorilor VEGFR
0.01

Mai potent
Axitinib
0.1

IC50 (nM)

Sunitinib

Pazopanib

Sorafenib

1

10

100

VEGFR-1
VEGFR-2
VEGFR-3

1000

AXIS axitinib vs. sorafenib: Design

Carcinom Renal cu
celule clare si boala
progresiva dupa o
singura linie de
tratament:
• Sunitinib,
• Bevacizumab + IFN-α,
• Temsirolimus,
• Citokine

R
A
N
D
O
M
I
Z
A
R
E
1:1

Obiectiv: PFS

PFS=progression-free survival

38

Axitinib 5 mg BID*
(n=361)

Sorafenib 400 mg BID
(n=362)
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AXIS: PFS
(Analiza interimară 2011, evaluare independentă)
1.0

PFS

0.9

Axitinib
Sorafenib

0.8
0.7

P<0.0001

0.6

PFS

95% CI
6.3–8.6
4.6–5.6

6.7
4.7

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

64
28

38
12

20
6

10
3

1
1

0
0

LUNI
La Risc, n
Axitinib
Sorafenib

361
362

256
224

202
157

145
100

96
51

Rini B et al. Lancet 2011;378:1931–1939.

AXIS: PFS
(Analiza interimară 2011, evaluare independentă)
1.0

PFS

0.9

Axitinib
Sorafenib

0.8
0.7

P<0.0001

0.6

PFS

95% CI
6.3–8.6
4.6–5.6

6.7
4.7

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

64
28

38
12

20
6

10
3

1
1

0
0

LUNI
La Risc, n
Axitinib
Sorafenib

361
362

256
224

202
157

145
100

96
51

AXIS: PFS si ORR
(Analiza finală 2013, evaluare investigator)

Toti pacientii (post
citokine/Sutent)
Pacientii postSutent

PFS, luni

95% CI

Axitinib

8.3

6.7–9.2

Sorafenib

5.7

4.7–6.5

Axitinib

6.5

5.7–7.9

Sorafenib

4.4

2.9–4.7

ORR (%)

39

p=0<0.0001

p=0.0022

Axitinib

Sorafenib

23

12
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Sorafenib: anti-VEGF therapies are effective in mRCC
100

80

Sorafenib

5.5

Placebo

2.8

70

Median OS (months)

90
80

HR=0.51; 95% CI 0.43–0.60; p<0.001

60
50
40
30

70

Probability of OS (%)

90

Probability of PFS (%)

100

Median PFS (months)

Sorafenib

19.3

Placebo

15.9

HR=0.77; 95% CI 0.63–0.95; p=0.02

60
50
40
30

20

20

10

10

0

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 16 17

0

2

4

8 10 12 14 16 18 20 22 24

6

Months

Months

Pazopanib: cytokine-pretreated population

Everolimus: an mTOR inhibitor option
100
90

Probability of PFS (%)

80
70

HR=0.30; 95% CI 22–0.40; p<0.0001

60
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40
30
20
10
0
0

2
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6
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Everolimus: no improvement in OS
100

Probability of OS (%)

80
HR=0.87; 95% CI 0.65–1.15; p=0.162

60

40

20

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Months

Everolimus: activity following 1 or 2 previous VEGFR-TKIs
100

Probability of PFS (%)

80

60

40

20

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Months

Linia a 2-a de tratament în mRCC

RECORD-11
N= 277

Everolimus

N= 139

Placebo

PFS

OS

4.9

14.8

1.9

PFS: p<0.001

14.4

AXIS2,3
N= 361

Axitinib

N= 362

Sorafenib

8.3

PFS: p<0.0001

20.1

5.7

19.2

INTORSECT4
N= 259

Temsirolimus

N= 253

Sorafenib

4.3

12.3

3.9
0

PFS: p=not significant
OS: p=0.014

16.6
5

10

41

luni

15

20

25
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Opţiuni de Tratament
Continuarea inhibării VEGFR – alt TKI sau Schimbarea mecanismului de acţiune – mTOR
TKI-mTORi-TKI sau TKI-TKI-mTORi ?

TKI

mTOR

TKI

TKI
Nivel de evidenta : I

?

mTOR
Nivel de evidenta : II
Grad de recomandare : A

Secvențializare în practica clinică

Pacienti tratati August 2006 - Iunie2011
2065 pacienti mRCC

281 (13%) au avut 3 TTs

152 (54%)
VEGFi→VEGFi →mTORi

34 (13%)
Alte secvente tratament

95 (33%)
VEGFi→mTORi →VEGFi

44 (16%)
So→Su→Ev

71 (25%)
Su→So→Ev

56 (20%)
Su→Ev→So

Secvențializare în practica clinică: Rezultate
VEGFiVEGFimTORi (n=152)

P value

VEGFimTORiVEGFi (n=95)

Median
(luni)

95% CI

Median
(luni)

95% CI

PFS

36.5

30.5–42.6

29.3

23.6–34.9

0.059

OS

50.7

40.6–60.8

37.8

34.2–41.5

0.004

1.0

1.0

0.8

0.8
VEGFi–VEGFi–mTORi

VEGFi–mTORi–VEGFi

0.6

total

total

VEGFi–VEGFi–mTORi

p=0.059 log-rank test

p=0.004 log-rank test

0.4

0.4

0.2

0.2

0

VEGFi–mTORi–VEGFi

0.6

0
0

24

48
72
PFS (luni)

96

120

42

0

24

48

72
OS (luni)

96

120
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TKI→TKI→mTOR versus TKI→mTOR→TKI:
OS

TKI→TKI→mTOR = 50.7 Luni

TKI→mTOR→TKI = 37.8 Luni
(p = 0.004)

TKI→TKI→mTOR versus TKI→mTOR→TKI:
Studii Retrospective (PFS)
TKI→TKI→mTOR
TKI→mTOR→TKI

Calvani et al.
(n=33)

Iacovelli et al.
(n=281)

Linia a 2-a în mRCC

Populatia

Everolimus1,2

Sorafenib

Pazopanib
5,6

Axitinib7,8

Refractara la TKI

Refractara la
Citokine

Refractara la
Citokine

Refractara la Citokine – 35%
Sunitinib-refractory – 54%

•21% au avut o singura
linie de tratam. anterior

3,4

Comparator

Placebo

Placebo

Placebo

Sorafenib

ORR, %

2
(vs. 0)

10
( vs. 2)

29
(vs. 3)

23
(vs 12)

4.9
(vs. 1.9)

5.5
(vs. 2.8)

7.4
(vs. 4.2)

8.3
(vs 5.7)

14.8
(vs. 14.4)

17.8
(vs. 15.2)

NA

20.1
(vs 19.2 luni)

(vs comparator)

PFS, m
(vs comparator)

OS, m
(vs comparator)
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Phase III METEOR Trial: Cabozantinib vs Everolimus in RCC After PD on VEGFR TKI
Cabozantinib
60 mg/day*
(n = 324)

Patients with clear-cell RCC
with measurable disease and
progression within 6 mos of
treatment with a VEGFR TKI,
Karnofsky PS > 70%
(N = 658)

Treat until
clinical
benefit no
longer
evident or
unacceptab
le toxicity

Everolimus
10 mg/day*
(n = 324)
*Dose reductions as needed for AEs:
cabozantinib 40 mg then 20 mg, everolimus
5 mg then 2.5 mg

• Primary endpoint: PFS
• Secondary endpoints: OS, ORR
Phase III METEOR: PFS of Cabozantinib vs Everolimus After VEGFR TKI

100

Pts,
n

Events,
Median PFS,
n
Mos (95% CI)
121
Cabozantinib 187
7.4 (5.6-9.1)
126
Everolimus 188
3.8 (3.7-5.4)
HR: 0.58 (95% CI: 0.45-0.75); P < .001

PFS (%)

80
60
40

Cabozantinib
20
Everolimus
0
0

3

6

9
Mos

Concluzii
•
•

12

•

Secvențializarea agenților țintiți aduce
beneficii clinice clare
Utilizarea VEGF-TKI după VEGF-TKI
devine standard
– Bazat
pe
studiile
AXIS,
INTORSECT,
RECORD-1
şi
METEOR
– Nu
s-au
observat
toxicităţi
neașteptate

•

•

44

15

18

În studiul AXIS, axitinib a fost asociat cu o
îmbunătățire
semnificativă
a
PFS
comparativ cu sorafenib, susținând astfel
utilizarea axitinib în linia II după progresia
la sunitinib în linia I
Nu avem o comparație directă între
axitinib şi everolimus, dar studiul
INTORSECT susține de asemenea secvenţa
TKITKI
Opțiuni noi: Nivolumab, Cabozantinib …
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GHIDUL ESMO 2014: Opțiuni Linia a 3-a

Linia a 3-a

Grup

Standard +
Optiune

Post- 2 TKI

Everolimus

II A

Post-TKI si mTOR

Sorafenib
alt TKI
Rechalange

II B
IV B
IV B

Nivel de
Evidenta

RECORD-1 evidenţă dovedită pentru a linia a 3-a sau subsecventă
În RECORD-1, 79% of patients were treated with everolimus third-line or later1,2
The results of RECORD-1 indicate that a reasonable PFS may still be achieved with an mTOR inhibitor
third-line (or later)

Firstline

Secondline

Thirdline

Firstline

Secondline

Thirdline

Firstline

Secondline

Firstline

Fourt
h-line

mTOR/P*
fifth- line

mTOR/P
fourthline

mTOR/P
third- line

mTOR/P
secondline

n=82

20%

n=104

25%

n=141

34%

n=89

21%

79%

RECORD-1: Rezultate – analiză subgrup

ITT population

Subgroup by
prior
treatment

Subgroup by
intolerance to
prior
therapies

Prior VEGFR inhibitor ±
systemic therapy*1

Everolimus +
BSC
4.9 months
(n=277)

Median PFS
Placebo +
HR (95% CI)
BSC
1.9 months
0.33
(n=139)
(0.25–0.43, p<0.001)

Post SUTENT® or
sorafenib ± other
systemic therapies*2

5.4 months
(n=211)

1.9 months
(n=106)

0.32
(0.24–0.43, p<0.001)

Second-line
post SUTENT® only2

4.6 months
(n=43)

1.8 months
(n=13)

0.22
(0.09–0.55, p<0.001)

Second-line
post sorafenib only2

3.8 months
(n=18)

1.9 months
(n=12)

0.35
(0.14–0.88, p=0.010)

VEGFR-intolerant

5.4 months
(n=45)

1.9 months
(n=13)

0.32
(0.13–0.77, p=0.004)
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Ce am învățat în ultimii 10 ani despre mRCC ?

Bibliografie:
o
o

Realizări:
o
o
o
o

RCC este o boală VEGF mediată
Îmbunătățirea ORR, OS şi PFS
Îmbunătățirea managementului terapiei
Tratamentul secvențial

o
o
o
o

Provocări:
o
o
o
o

o

Incurabilă deocamdată
Rezultate slabe ale terapiei neoadjuvante
Fără opțiuni de tratament adjuvant
Secvențializarea optimă nu e definită

o
o

Motzer et al. Cancer 2010;116:4256–65
Escudier et al. N Engl J Med 2007;356:12534
Escudier et al. J Clin Oncol 2009;27:3312-8
Sternberg et al. J Clin Oncol 2010;28:1061-8
Rini B et al. Lancet 2011;378:1931–1939
Motzer R, et al. Lancet Oncol 2013;14:552–
562
Iacovelli R, et al. Eur J Cancer 2013 49,
2134–2142– pag 1,4
Hutson TE, et al. J Clin Oncol. 2014 Mar
10;32(8):760-7
Choueiri T, et al. N Engl J Med. 2015;373;
19: 1814-1823

Secția de Oncologie a Spitalului Județean Suceava
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RESINCRONIZAREA CARDIACĂ – SOLUȚIE TERAPEUTICĂ ÎN
CARDIOMIOPATIA DILATATIVĂ CU BLOC DE RAM STÂNG
dr. Radu MOISEI

PREZENTARE DE CAZ
Pacient de 70 de ani, fumător, se adresează
Spitalului Suceava pe 19/06/2016 pentru agravarea
progresivă a dispneei până la dispnee la eforturi
minime și astm cardiac.
Examen clinic: TA 140/80 mmHg, zgomote
cardiace aritmice, raluri crepitante bazal bilateral.
ECG efectuată în UPU fibrilație atrială cu
ritm rapid, bloc de ram stâng (Fig. 1)
Ecocardiografie: VS 56/47 mmHg; AS 55
mm; Ao 22/37 mm; IMi grad II; FE 25%, cu
hipokinezie globală; v max Ao = 1.8 m/s; VD 34
mm; PAPs 70 mmHg; TAPSE 14 mm; VCI dilatată,
cu colaps inspirator diminuat; pericard fără lichid.
După administrarea de amiodaronă se
obține reducerea fibriației (Fig. 2). În absența
contraindicațiilor (TSH 1,6 µUI/ml) se continuă
tratamentul profilactic antiaritmic. În paralel,
tratamentul diuretic atent monitorizat duce la o
ameliorare lentă a simptomelor de insuficiență
cardiacă.
Evoluția fiind relativ favorabilă, pacientul se
externează pe 24/06/2016. Revine pe 05/07/2016
pentru un nou episod de decompensare cardiacă
în contextul recidivei fibrilației atriale.
După obținerea ritmului sinusal, se
aprofundează bilanțul etiologic prin efectuarea
unei explorări coronarografice, care obiectivează o
leziune unicoronariană la nivelul arterei
descendentă anterioară, însă fără semnificație
hemodinamică (Fig. 3). Prin filmarea unui timp
tardiv al coronarografiei se evidențiază imaginea
unui ram posterolateral al sinusului coronar venos
care ar putea servi drept țintă pentru poziționarea
unei sonde de resincronizare cardiacă (Fig. 4).

dr. Radu MOISEI
Născut: 6.IV.1980, Iași.
Facultatea de Medicină Iași, 2005.
2006-2011 – medic rezident cardiologie;
2012: medic specialist cardiologie;
2011-2014: supraspecializare în electrofiziologie
invazivă și stimulare cardiacă la Spitalul Universitar din Grenoble, Franța.
2015: competență European Heart Rythm Association
în dispozitive cardiace implantabile și în electrofiziologie invazivă;
2015: doctorand al UMF Iași
2016: medic specialist cardiolog în cadrul
Spitalului Județean de Urgență Suceava

47

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

Fig.1

Fig. 2

Fig. 3 – Leziune nesemnificativă a arterei descendentă anterioară

Fig. 4 – Ram posterolateral al sinusului venos coronar (timp tardiv).

Pacientul este externat pe 14/07/2016 și
revine, cu programare, pe 10/08/2016, în vederea
efectuării procedurii de resincronizare cardiacă.

Intervenția are loc pe data de 12/08/2016, cu
rezultat final foarte bun. ECG de control arată
complexe QRS mai fine decât înainte de implant,
pozitive în V1 și negative în derivațiile laterale (Fig. 5).
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Fig. 5

Radiografia de control arată poziționarea
corectă a celor trei sonde: atriu drept, ventricul

drept și ventricul stâng (poziționată într-o venă
posterolaterală a sinusului coronar) – Fig. 6.

Sinus coronar, ram posterolateral –
posterior de ventriculul stâng

Atriu drept

Ventricul drept

Fig. 6

Pacientul a fost văzut în control la o lună de
la intervenție. S-a constatat îmbunătățirea netă a
stării clinice, cu ameliorarea semnificativă a
insuficienței cardiace (de la clasa NYHA IV la
clasa NYHA I). Interogarea dispozitivului
implantat relevă parametri de funcționare normali

iar
examenul
ecocardio-grafic
transtoracic
confirmă normalizarea fracției de ejecție.
În concluzie, tehnica de resincronizare
cardiacă este o opțiune terapeutică valoroasă,
atunci când este disponibilă, pentru pacienții
simptomatici prin fenomene de insuficiență
cardiacă și bloc de ram stâng.
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TRATAMENTUL MODERN AL FRACTURILOR DE EXTREMITATE
DISTALĂ RADIUS
dr. Ana-Loredana LAZĂR
dr. Răzvan-Codrin BANDAC

sept. 2012: doctor în ştiinţe medicale;
2001-2007: Centrul Medical Bucovina Suceava;
din 2007: Secţia ortopedie şi Traumatologie Spital
Suceava;
sept. 2007: medic şef secţie ortopedie şi
Traumatologie Spital Suceava;
competenţe: endoprotezare şold, endoprotezare
genunchi, artroscopie;
cursuri management sanitar.
dr. Ana-Loredana LAZĂR
Născută: 4.II.1979, Fălticeni.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 2004.
2005-2008: rezident ortopedie traumatologie
Spitalul Cl. de Recuperare/Spitalul de Urgenţe Iaşi;
2008-2010: stagiu Namur (Belgia);
2011: medic specialist ortopedie-traumatologie;
iunie 2011: Spitalul Suceava – Secţia OrtopedieTraumatologie / Centrul Medical Bucovina;
din ianuarie 2015: Fiziomed Suceava.

Fractura epifizei distale de radius este cea
mai frecventă fractură din patologia traumatică a
sistemului osteo-articular (17% din fracturile
prezentate la camerele de gardă). Există
numeroase eponime care definesc varietăți ale
acestei fracturi (Pouteau-Colles, Goyrand-Smith,
Barton, Chauffeur etc.).
Frecvența crescută a acestui tip de fractură
se datorează mecanismului de producere, care
constă cel mai frecvent în cădere pe mâna întinsă
instinctiv pentru a atenua șocul.
Distribuția cazurilor este bimodală, adică
acest tip de fractură se întalnește mai frecvent în
două tipuri de cazuri: femei vârstnice (cu
osteoporoză) care suferă traumatisme de mică
energie (de tipul căderii din picioare) și bărbați
tineri care suferă traumatisme de înaltă energie
(accident rutier, de exemplu).
Fractura radiusului distal poate fi
considerată o „santinelă” pentru osteoporoză,
apărând cu 5-10 ani mai devreme decât fracturile
pe os patologic de la nivelul coloanei vertebrale și
șoldului.
Istoric, toate fracturile radiusului distal se
tratau conservator prin reducere prin manipulare

dr. Răzvan-Codrin BANDAC
Născut: 5.III.1970, Iaşi.
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1995.
1996-2001: rezidenţiat;
oct. 2000: medic specialist ortopedie şi traumatologie;
iun. 2005: medic primar ortopedie şi traumatologie;
2008-2012: Şcoala Doctorală UMF Iaşi;
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și ulterior imobilizare în aparat gipsat. Acest tip
de tratament se aplică și acum cazurilor de
fracturi cu minimă deplasare precum și la
majoritatea fracturilor care nu interesează
suprafața
articulației
radio-carpiene.
De
asemenea, tratamentul conservator se recomandă
frecvent pacientelor vârstnice după evaluarea
comorbidităților, având în vedere raportul dintre
riscul anestezico-chirurgical și beneficiu.
La prezentarea la camera de gardă a secției
de ortopedie se vor efectua radiografii de pumn
în două incidente: antero-posterioară (față) și

laterală (profil). Dacă se constată prezența unei
fracturi cu deplasare se va tenta reducerea
ortopedică prin tracțiune sub anestezie și
imobilizare în atelă gipsată provizorie. Se vor
efectua radiografiile de control urmărindu-se
parametrii radiologici care stabilesc reducerea
acceptabilă.
Aceștia
măsoară
unghiurile
radiusului distal (inclinația radiusului, înclinația
volară), înălțimea radiusului, evaluează reducerea
anatomică a suprafeței articulare a radiusului,
radio-cubitale
distale,
starea
articulației
raporturile cu oasele carpului.

Dacă acești parametri sunt atinși, se poate
opta pentru continuarea tratamentului ortopedic
cu imobilizare până la 6 săptămâni și controale
radiologice periodice însoțite de schimbarea
aparatului gipsat.
În condițiile în care se consideră că
probabilitatea ca acest aspect radiologic să se
mențină este mică, sau manevrele de reducere a
fracturii nu au rezultatul scontat, se va propune
pacientului intervenția chirurgicală care are
avantajul că poate asigura printr-o fixare stabilă

menținerea
poziției
fragmentelor
osoase
(reducerea), precum și mobilizarea precoce a
articulației pumnului, foarte importantă în
recuperarea funcțională.
Intervenția chirurgicală se efectuează sub
anestezie generală sau loco-regională. Există mai
multe posibilități de fixare (osteosinteza): fixator
extern, fixare cu broșe percutanat sau fixare cu
placă și șuruburi etc. În funcție de particularitatea
fracturii, chirurgul va alege una din procedurile
menționate.
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Postoperator, pacientul va urma un
program de reabilitare funcțională care vizează
recuperarea mobilității pumnului și a forței de
strângere.
Complicațiile fracturilor epifizei de radius
sunt următoarele:
1. Complicații întâlnite mai frecvent în
cazul tratamentului conservator:
- calusul vicios – complicație foarte
frecvent întâlnită, predominant în cazul
tratamentului conservator – constă în
consolidarea
osului
cu
scurtare,
angulare, decalare etc., în așa fel încât
mobilitatea și forța sunt afectate,
durerea este cvasipermanentă (mai ales
pe partea cubitusului care proemină
dupa scurtarea radiusului), iar aspectul
estetic este în „baionetă” etc.;
- pseudartroza (lipsa consolidării) –
extrem de rar întâlnită în acest tip de
fracturi;

- sindromul de canal carpian – compresia
nervului median la nivelul pumnului
care poate produce parestezii, durere și
impotența funcțională în teritoriul
afectat – poate apărea ca și consecință a
consolidării în poziție vicioasă;
- complexul dureros regional (sd Sudeck,
sindrom algoneurodistrofic) – sindrom
datorat,
în
general,
imobilizării
prelungite, caracterizat prin modificări
trofice locale însoțite de sudorații reci și
osteoporoză localizata „pătată” fapt ce
necesită o recuperare îndelungată și
uneori dureroasă, cu rezultate slabe pe
termen lung.
Din
cauza
complicațiilor
asociate
tratamentului conservator la pacienții care se
pretează pentru tratament chirurgical se impune
osteosinteza cu imobilizare gipsată minimă și
recuperare funcțională precoce.

2. Complicații legate de actul chirurgical:
- leziuni vasculo-nervoase locale – rar
întâlnite, de obicei fără consecințe pe
termen lung;
- infecțiile – pot impune îndepărtarea
implanturilor metalice interne și,

eventual, înlocuirea cu un fixator
extern;
- diverse tipuri de deteriorare a fixării;
- leziuni ale unor tendoane (extensor
policis longus etc.).
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NOI TERAPII ÎN POLIARTRITA REUMATOIDĂ
dr. Iulia-Codruța BELIBOU

Terapia

patogenică

în

poliartrita

reumatoidă (PR) cuprinde atât clasa DiseaseModifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs) –
Metotrexat (MTX), Leflunomid, Sulfasalazina,
Hidroxiclorochina- precum și grupul terapiei
biologice, clasificată la rândul ei în blocanți TNF
alfa, terapie anti CD-20, blocanți IL-1 (Anakinra),
inhibitor al costimulării Ly T (Abatacept),
anticorpi anti IL-6 (Tocilizumab).
Noua nomenclatură a medicației modifi-

dr. Iulia-Codruța BELIBOU

catoare de boală (Smolen et al., 2014) o clasifică

Născută: 2.VII.1981.
UMF „Gr. T. Popa” Iași, absolvent 2006.
2008: Masterat în Boli cu determinism imun;
martie 2013: doctorat în reumatologie cu tema
Ateroscleroza accelerată în Lupusul Eritematos
Sistemic;
2014: medic specialist reumatologie;
iunie 2016: angajat prin concurs al Spitalului
Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

în DMARDs sintetice și biologice. DMARDs
sintetice, la rândul lor se împart în convenționale
(se pornește de la sinteza medicamentului căruia
ulterior i se asociază ținte terapeutice) și țintite
(targeted) cu particularitatea că în cazul lor
cercetarea pornește de la identificarea țintei, în
funcție de care se inițiază sinteza medicamentului. Un exemplu e Tofacitinib și alte
medicamente orale modelate să interacționeze cu
molecule/ structuri specifice.
Tofacitinib-inhibitor de JAK kinase 1 și 3
(familie

de

influențează

protein

tirozin

semnalizarea

kinase

care

intracelulară

prin

asocierea cu factorii de transcripție STAT) – a
fost

aprobat

administrarea

de
în

FDA

în

poliartrita

2012

pentru

reumatoidă;

se

administrează per os, 1 tb de 5 mg de 2 ori pe zi.
În recomandările EULAR 2013 e încadrat în
terapia de linia a 2-a în tratamentul poliartritei
reumatologice. Efectele adverse întâlnite mai
frecvent
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colesterolului și a enzimelor hepatice, anemia; a

administrat în piv lunar 8 mg/kgc. În anumite

fost identificată o rată crescută a herpes zoster.

condiții particulare, se poate administra terapie

Ca și în cazul terapiilor biologice, s-a identificat

anti-CD 20 (Rituximab) de prima intenție ca

un risc relativ redus de a dezvolta cancer

terapie biologică în PR.

dar

Tocilizumab este un medicament relativ

poliartrita reumatoidă în sine netratată se

recent intrat pe piața românească, aprobat în

asociază și ea cu un risc de a dezvolta neoplazii.

Europa de EMEA din 2014 pentru pacienți cu

Profilul de siguranță a fost considerat acceptabil

forma activă, severă de boală fără MTX, sau la

comparativ cu placebo și Adalimumab (meta

pacienți cu forma activă, moderat-severă de

analiză 65 articole în 2013); o posibilă explicație

boala non-responderi la MTX. Având în vedere

a creșterii colesterolului poate fi scăderea

rolul important al IL-6 în inflamație, distrucție

catabolismului esterilor de colesterol – crescuți

articulară, diferențiere osteoclastică, anemie și

în PR.

accelerarea

(limfoame)

în

cursul

tratamentului,

Baricitinib-inhibitor de JAK kinase 1 și 2 a

angiogenezei

și

creșterea

permeabilității țesutului sinovial, terapia cu

demonstrat efecte favorabile în PR în studiile

Tocilizumab

clinice și se află în etapa de cercetare.

simptomelor PR, răspuns menținut la 2 ani,

Terapia biologică se clasifică după noua
nomenclatură

în

DMARDs

se

însoțește

de

reducerea

corectarea anemiei. Proteina C reactivă cu valori

biologice

crescute face parte din profilul pacientului care

(bDMARDs), biologice originale (biological

poate beneficia de terapia anti IL-6 cu efecte

originator DMARDs) și DMARDs biosimilare

imediate. De asemenea, pacientul cu intoleranță

(bs DMARDs). Pacientul beneficiază de terapie

la MTX și DMARDs poate beneficia de terapia cu

biologică în condițiile lipsei de răspuns clinic și

blocanți IL-6, Tocilizumab dovedindu-și eficiența

biologic la 2 DMARDs sintetice, câte 3 luni

în studii clinice și în monoterapie comparativ cu

fiecare și după un screening care cuprinde

Metotrexat. Diverticulita, hepatitele virale, TBC

evaluarea riscului TBC (Quantiferon, Rx toracic),

sunt

a prezenței virușilor hepatici și cuantificarea

Tocilizumabului;

formei active de poliartrită reumatoidă conform

frecvente sunt cele asociate cu terapia biologică –

criteriilor EULAR. Corespunzător recomandă-

infecții

rilor EULAR, se poate alege ca terapie biologică

nazofaringita, modificări ale testelor hepatice,

de primă intenție fie un tratament biologic anti

reacții alergice, creșteri ale lipidelor.

contraindicații

de

tract

pentru

efectele

administrarea

adverse

respirator,

cele
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TNF-alfa – Adalimumab 40 mg s.c. la 2
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săptămâni, sau Certolizumabpegol 2 injecții s.c.

de terapii biologice disponibile pentru poliartrita

a 200 mg la 0,2, 4 săptămâni și ulterior 200 mg la

reumatoidă și o bună evaluare a pacientului cu

2

s.c.

monitorizarea activității bolii și a eventualelor

săptămânal, sau Golimumab 50 mg s.c. lunar

efecte adverse terapeutice la 3-6 luni în funcție

sau Infliximab 3 mg/kgcpiv la 0,2, 6 săptămâni,

de activitatea bolii, cu inițierea cât mai precoce a

ulterior la fiecare 8 săptămâni, fie inhibitori ai

tratamentului necesar, pot asigura controlul

costimulării celulelor T-Abatacept-125 mg s.c.

simptomelor clinice și biologice ale poliartritei

cu sau fără incarcarei.v., fie inhibitori ai

reumatoide.

săptămâni,

receptorului

sau

pentru

Etanercept

IL-6

50

mg

(Tocilizumab)
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10. He Ying, Efficacy and safety of tofacitinib in the
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HIPOGLICEMIILE
NOȚIUNI PRACTICE

dr. Ramona CAZIUC

Nu cred că există o secție, compartiment
sau medic care să nu fi avut în îngrijire o
persoană cu diabet. În aceste condiții m-am
gândit să prezint, pe scurt, date legate de
practica de zi cu zi.
Pacientul cel mai vulnerabil, cu risc major
vital, este pacientul cu hipoglicemie. Acest
bolnav are nevoie de diagnostic rapid și
atitudine terapeutică corespunzătoare, pentru că
hipoglicemia prelungită poate determina un
accident coronarian sau cerebral, o tulburare de
ritm, un traumatism prin cădere, scăderea bruscă
a acuității vizuale (hemoragii retiniene),
tulburare de comportament sau suferință fetală
la gravida cu diabet.
Trebuie să ne gândim la o posibilă
hipoglicemie în fața unui pacient vârstnic, cu
alimentație deficitară (postoperator, bolnav cu
afectare neurologică, oncologică; pacient internat
în secția psihiatrie sau gastroenterologie cu
regim restrictiv, de cruțare) sau cu afectare
renală, hepatică.
Hipoglicemia, care reprezintă eșecul
menținerii homeostaziei normale a glucozei, este
adesea și prețul pe care un pacient îl plătește
pentru obținerea unui bun echilibru metabolic;
dar o bună educație terapeutică trebuie să scadă
frecvența
și
severitatea
episoadelor
hipoglicemice.
Hipoglicemiile
severe,
recunoscute și tratate corect imediat au un
prognostic bun. Important este să știm că există
și hipoglicemii asimptomatice (nepercepute de
pacient).
În caz de hipoglicemie intervin rapid
mecanismele
compensatorii
(hipotalamusul
stimulează eliberarea de catecolamine care cresc
glicogenoliza hepatică și cortico-supranelale cu

dr. Ramona-Camelia CAZIUC6
Născută: 20.XII.1965, Suceava.
Facultatea de Medicină Tg. Mureş, absolvent
1990.
1991: stagiară;
1992-1995: secundariat;
1995: medic specialist diabet şi boli de
nutriţie;
2001: medic primar diabet şi boli de nutriţie.

6

E-mail: ramonacaziuc@yahoo.com
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În ultimii ani, odată cu intensificarea
schemelor terapeutice, cu diagnosticul precoce al
diabetului inaugural, a scăzut numărul comelor
cetoacidozice și a crescut semnificativ numărul
hipoglicemiilor moderate și severe. Terapiile
inovatoare au un risc minim de hipoglicemie.
Incretinele sunt substanțe eliberate din peretele
intestinal, ca urmare a stimulării exercitate de
alimente, dintre care cele mai importante sunt:
GLP-1 (glucagon-like-peptide1) și JEEP (gastric
inhibitory polypeptide). Cele două incretine sunt
responsabile de 70% din insulina eliberată
postprandial la individul normal. Acțiunile
metabolice ale incretinelor includ stimularea
secreției de insulină glucozo-dependentă,
proliferarea celulelor beta pancreatice și
reducerea ratei apoptozei. În plus, GLP-1
suprimă
secreția
de
glucagon
glucozodependentă, scade apetitul prin acțiune la
nivelul sistemului nervos central și încetinește
evacuarea gastrică. Timpul de înjumătățire al
GLP-1 in vivo este de doar câteva minute,
responsabilă de deactivarea enzimatică rapidă
este enzima dipeptidil-peptitaza4 (DPP4).
Agoniști de receptor de GLP1 (Exenatide-Byetta,
administrare
zilnic
injectabil
subcutanat;
Bydureon cu administrare o dată pe săptămână).
Inhibitorii de DPP4, cu administrare orală
(Sitagliptina-Januvia; Saxagliptina-Onglyza și
combinațiile lor cu Metformin).
Dapagliflozin-Forxiga este un inhibitor
foarte puternic, selectiv și reversibil al cotransportorului2 de sodiu/glucoză (SGLT2).
Dapagliflozin îmbunătățește atât glicemia a jeun,
cât și pe cea post-prandială prin reducerea
reabsorbției renale a glucozei, urmată de excreția
urinară a acesteia (SGLT2 este transportorul
principal responsabil de reabsorbția glucozei din
filtratul glomerular înapoi în circulație).
Pe
lângă
importanța
utilizării
medicamentelor antidiabetice cu risc redus de
hipoglicemie este cel puțin la fel de importantă
educația pacientului cu diabet zaharat.

eliberare de glucocorticoizi care cresc sinteza
hepatică de glucoză). Cateco-laminele și
glucocorticoizii cresc eliberarea de acizi grași
care pot fi folosiți ca substrat energetic pentru
alte țesuturi. Sunt stimulați receptorii simpatici
alfa-2 de la nivelul pancreasului și se inhibă
eliberarea de insulină. Este eliberat glucagon de
la nivel pancreatic, care inhibă secreția de
insulină
și
stimuleză
glicogenoliza
și
gluconeogeneza. Manifestările clinice sunt
predominant neuropsihice pentru că sistemul
nervos este dependent aproape exclusiv de
glucoză. Mecanismele descrise mai sus sunt
responsabile pentru apariția simptomelor de
hipoglicemie: ușoară (<60-65 mg/dl) – greață,
foame, iritabilitate, extremități reci și umede,
hipersudorație, tahicardie, parestezii degete și
buze,
tremurături;
hipoglicemie
medie
(<50mg/dl) – anxietate, schimbări de dispozi-ție,
confuzie, incapacitate de concentrare, dificultăți
de gândire, tulburări de vedere, vertij, cefalee,
slăbiciune musculară, coordonare dificilă,
dificultăți de mers sau de vorbire, limbaj
incoerent, oboseală, letargie severă (<30mg/dl) –
convulsii, pierderea conștienței, hipotermie,
comă.
Voi sări peste clasificări, etiologie, dar și
peste tratament care este în general cunoscut,
pentru a prezenta efectul Somogyi (hiperglicemia posthipoglicemică). Când valoarea
glicemiei scade în primele ore ale dimineții,
hormonii de contrareglare forțează creșterea
glucozei sanguine până la valori înalte. Atenție
deci când interpretăm o hiperglicemie matinală,
pentru că hiperglicemia posthipo-glicemică
nerecunoscută poate duce la dezechilibru
metabolic și complicații ale hipoglicemiei.
Hipoglicemia
nocturnă
este
adesea
asimptomatică, iar glicemia bazală crescută se
poate datora și fenomenului Dawn (hormonul de
creștere, cortizolul, catecola-minele sunt eliberați
dimineața devreme în circuitul sanguin și pot
bloca parțial efectul insulinei endogene sau
injectată).
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DE LA EPIDEMIILE PUSTIITOARE LA PROTECȚIA PRIN VACCINARE
dr. Ioan IEȚCU, dr. Vlad RĂDĂȘANU
membri ai Societății române de Istoria Medicinei

Istoria medicinei ne vine în ajutor prin
informații asupra trecutului epidemiologic în
lume și în Bucovina noastră în domeniul asistenței
medicale. Potrivnicii vaccinării câștigă teren în
ultima vreme.
Un aforism francez spune că „un om bine
informat, face cât doi” nu numai pe front, dar și-n
viața socială de zi cu zi.
De la început se cuvine reținută afirmația
oamenilor de știință că dacă azi „la porțile cetății”
ar apărea ciuma, de care „am uitat”, mai precis
organismul uman „a uitat” din punct de vedere
imunologic să fabrice anticorpi, receptivitatea ar fi
distrugătoare; mai mult, minți diabolice puse în
slujba răului, a fabricării armelor bacteriologice au
lucrat în Urali la „încuscrirea” virusului variolic
(vărsatul negru) cu SIDA, în laboratoare, pentru a
crește eficiența armelor bacteriologice. Mai mult,
azi, se trimit pulberi cu spori de antrax, în plic7.
Lumea și-a pierdut mințile iar noi, aicea jos ne
opunem vaccinării, nu acceptăm un vaccin
polivalent modern, eficient.
Ne mai ducem copii la vaccinare? Mai întâi o
scurtă incursiune medico-istorică în lumea
epidemiilor pentru conștientizarea pericolului
nevaccinării.
„În anul 1348, în afară de foamete și război a
apărut în lume și cima. Ceva îngrozitor avea loc în țări
îndepărtate; India se depopulase iar Siria și Armenia
erau acoperite de cadavre”. Erau zvonurile care
îngrozeau populația Europei.
„Apoi au acostat trei galere în portul italian
Genova cu marinari infectați prin mușcătura de pureci
purtați de șobolani. Marinarii au fost goniți cu săgeți

cu foc și nimeni nu îndrăznea să-i atingă dar era prea
târziu; „Moartea Neagră” – sosise”. Cea mai
agresivă epidemie de ciumă bubonică și
pulmonară a pustiit Europa făcând probabil 25
milioane victime, ceea ce însemna cam jumătate
din populația Europei acelor vremuri.
Scriitorul Boccacio8 a descris ciuma la
Florența: „tumori în vintre sau la subraț, unele cât
un măr sau cât un ou; bolnavii mureau în 2-5 zile.
Numele de ciumă bubonică s-a tras de la aceste
tumori iar cel de „moarte neagră”, după culoarea
abceselor. La sfârșitul anului 1348 ciuma
cuprinsese Franța, Spania, Anglia. Pe atunci,
nimeni nu înțelegea cum se răspândește boala.
Medicul papei din Avignon declara că „se poate
lua boala doar privind bolnavul” iar un medic din
Paris spunea că „un singur bolnav poate infecta
întreaga lume”. Medicul papei observase că înafara
formelor bubonice mai este o altă formă, cu febră
mare, tuse și expectorație sanghinolentă. Era
ciuma pulmonară, mult mai gravă, în care
bolnavul murea în 2 zile. Forma bubonică se
răspândea prin puricii șobolanilor negri iar cea
pulmonară pe cale aerogenă, prin tuse, strănut9.
Într-o epidemie din Manciuria, în anul 1192
bolnavii cu ciumă pulmonară mureau în 1-2 zile.
La Roma, ciuma a revenit în 1369; supraviețuitorii
abia puteau să-și îngroape morții.
În anul 543, sub domnia împăratului
Iustinian, ciuma s-a răspândit în tot Imperiul
Roman terorizând Europa.
Din cei cu ciumă bubonică, mureau cca 60%
din bolnavi. Medicii londonezi dar și cioclii
purtau un costum sinistru de protecție, masca
Giovanni Bocaccio (1313-1375) scriitor renascentist
italian, părinte al prozei artistice italiene (Decameronul).
9 Avem peste tot platforme insalubre de depozitare a
deșeurilor de tot felul, avem şi șobolani plini de purici.
8

Antrax (dalac) – boală infecțioasă foarte gravă la
animale, transmisibilă şi la om, care se manifestă prin
leziuni pulmonare, gastrointestinale şi cutanate.
7
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având un nas fals (cât un morcov) umplut cu
plante aromate.

care veniseră peste ei cu câteva tunuri și câțiva
cai, animale necunoscute la ei și cu arme de foc,
pe care, de asemenea, nu le aveau, dar au învățat
să le mânuiască cu vremea.
La fel s-a întâmplat și cu yanomamii – „copii
ai naturii” în inima Amazoniei, America de Sud
care credeau că sunt singuri pe lume, blânzi,
într-o comuniune perfectă cu natura și spiritele,
până au venit peste ei hoardele căutătorilor de
metale rare și diamante ș.a. Acei garimperios, fără
lege și fără Dumnezeu, abordau jungla pe firul
apelor, i-au distrus în scurtă vreme pe acei oameni
scunzi, transferându-le toate bolile contagioase
din „lumea civilizată”: rujeola, scarlatina, rubeola,
difteria și chiar sifilisul.
Primul succes împotriva variolei l-a avut nu
un medic, ci Lady Mary Wortley Montagu (16891762), soția consulului britanic din Constantinopol, în tinerețe, o mare frumusețe, care fusese
ea însăși mutilată de vărsat. Ea a aflat cum
țărăncile din Turcia își înțepau pielea și
introduceau cantități infime de material infecțios
din pustulele variolei. Manevra conferea
imunitate pentru toată viața, fără a se ajunge la
acele „ciupituri de vărsat”, Lady Mary și-a inoculat
fiica ei de trei ani, când în Anglia bântuia o
epidemie de variolă, în 1721; observația și
inițiativa, au prins, încât, după 1750, se făceau
inoculări în masă.
Ecaterina cea Mare12 a Rusiei i-a cerut
chirurgului englez Thomas Dimsdale să-i
inoculeze familia plătindu-l pe doctor cu 10 mii
lire sterline și un titlu nobiliar. Dar, uneori
surveneau și eșecuri până la introducerea
vaccinării de către medicul englez Edward Jenner.
Acesta a observat că în Gloucesther-ul natal
mulgătoarele vacilor care contractau vaccina, o
boală benignă la vaci deveneau imune la variolă.
Tânărul medic a inoculat pe 14 mai 1796 un
băiețel de 8 ani, cu material luat dintr-o pustulă
de vaccină a unei mulgătoare. Băiatul a făcut o
mică erupție cu febră mică dar s-a însănătoșit în
câteva zile. Ceva mai târziu, Jenner l-a inoculat cu
o doză potențial mortală de virus variolic dar
băiatul nu s-a îmbolnăvit; de aici numele de

VARIOLA, o boală virală foarte contagioasă
a ucis milioane de oameni în toată lumea. Boala
apare cu febră mare și o erupție severă cu pustule
(abcese) uneori pe tot corpul. Cei care nu mureau,
orbeau sau rămâneau desfigurați prin cicatricele
pustulelor de pe față, acel așa zis „ciupit de
vărsat”. Boala era cunoscută încă în Egiptul Antic
și în Imperiul Roman. Prima mare epidemie de
ciumă care s-a răspândit în Mediterana, numită
atunci „ciuma bubonică” din sec. al II-lea d. Hr.
era probabil tot variola.
Variola a devenit foarte gravă în Europa sec.
XVII-XVIII; regina Mary a Angliei și regele
Ludovic al XV-lea, au murit de variolă. Această
boală i-a însoțit în „Lumea Nouă” pe Hernan
Cortés în Mexic10 și pe Francesco Pizzaro în
Peru11, ucigând armate întregi de amerindieni care
nu cunoscuseră boala și aveau deci o receptivitate
maximă, în timp ce spaniolii căpătaseră oarecare
imunitate pe care aztecii și incașii nu o aveau.
Între 1518-1531 probabil o treime din
populația indigenă a Imperiului Aztec și a
mayașilor a murit de variolă iar cei care
supraviețuiseră, nu s-au putut apăra de spaniolii
Hernan Cortés conchistador spaniol a cucerit şi
distrus Imperiul Aztec (1519-1521), Mexicul de azi.
11 Francesco Pizzaro – conchistador spaniol; a cucerit
teritoriul de azi al Boliviei şi a Perului (1532-1533).
10

Ecaterina cea Mare (a II-a) de origine germană,
despot luminat, renumită prin libertatea moravurilor.

12
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vaccinare. În 1799 Jenner raporta că fuseseră
vaccinați 500 de oameni. Parlamentul de la
Londra l-a răsplătit cu suma de 30.000 lire sterline
iar vaccinarea antivariolică a devenit obligatorie
în multe țări europene în secolul XIX, deși au
apărut ca mai totdeauna și protestatari care
susțineau că statul nu are dreptul să impună
asemenea practici medicale. În 1900 variola a fost
eradicată aproape în toată Europa după un
program științific dirijat de Organizația Mondială
a Sănătății; în 1975 s-a raportat ultimul caz de
variolă la o fetiță de trei ani din Bangladesh. Azi
variola nu mai există decât în laboratoare de
cercetare din Atlanta (SUA) și din Novosibirsk
(Rusia) pentru a avea din ce să prepare (la nevoie)
un vaccin antivariolic.
Un tablou a lui Monro S. Orr îl arată pe
doctorul Ed. Jenner vaccinându-și fiul.
După această incursiune epidemiologică în
Europa și în lumea de atunci în episodul următor

ne vom referi la situația epidemiologică din
Bucovina în primii ani după epocala descoperire
făcută de tânărul medic englez în speranța că
mamele îi vor duce la vaccinare pe copilași din
convingere, înainte de a fi prea târziu.
Am în vedere cazul unei fetițe din București
care la epidemia de poliomelită din 1957 n-a fost
vaccinată și a făcut boala cu paralizia membrelor
inferioare, dependentă și azi de fotoliul rulant.
Bibliografie selectivă:
1. „Enciclopedia
ilustrată
de
istorie
universală,
nume,
date,
evenimente.
Triumful morții: ciuma aduce moarte în
Europa”. P.159-159; „Viața și moartea
variolei”, p.273;
2. Ioan Iețcu – „Disperarea și luciditatea
cunoașterii”,
Ed.
„Cuvântul
Nostru”,
Suceava 2003, p. 134 – 143. (Retrospectivă
epidemiologică în Bucovina sec. XIX.)
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„Oamenii nu mor când sunt coborâți în mormânt
ci când sunt uitați de noi, când îi îngropăm
nu în pământ ci în uitare”
Nicolae Iorga

In memoriam

DR. ADRIAN ONU ȘI LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ
DIN SPITALUL JUDEȚEAN SUCEAVA
dr. Ioan IEȚCU

Existența
acestui
laborator se suprapune
activității
unui
distins
coleg – dr. Adrian Zefir
Onu. S-a născut la Iași în
1932 și este absolvent al
Facultății de Medicină din
Iași în 1957. Între anii 19571960 a lucrat la Dispensarul
din comuna Heleșteni,
lângă Ruginoasa apoi la Suharău, Oroftiana și
Miorcani în zona Botoșanilor.
În perioada 1960-1963 activează ca radiolog
la spitalul din Trușești – Botoșani iar din 1964
până în 1969, în aceeași specialitate dar la Spitalul
Județean Suceava. Între anii 1969-1996 lucrează în
laboratorul de Medicină Nucleară din Spitalul
Suceava, obținând concomitent și competența de
specialist oncolog. Și-a luat apoi primariatul în
medicina nucleară și doctoratul în științe
medicale; o evoluție ascendentă și complexă prin
muncă perseverentă, confirmând adevărul că
„principiul suprem al moralității în medicină este
reprezentat de competență”. În secția de
oncologie din Spitalul Suceava cei care făceau
aplicații de Radiu și Co – 60 erau dr. Ioan
Buzdugan, dr. Adrian Onu și dr. Adolf Sternberg
Weitmann.
Dr. Onu a decedat în 2002 pe 14 august13.

Am colaborat admirabil cu Dr. Onu și
colectivul său format din fizicianul Valentin Pascu
și tehnicianul Laurențiu Pietraru. Ne mândream
cu performanțele laboratorului și cu oamenii care-l
deserveau. Bun coleg, modest și sociabil, era un
model de comportament și ținută morală iar
rezultatele colaborării noastre au depășit în scurtă
vreme solicitările profesionale „stricto sensu”
permițându-ne efectuarea unor cercetări științifice
așa cum vom arăta mai jos și pe care le vom
sintetiza atât cât se poate mai bine pentru a ilustra
tehnica de lucru, rigurozitatea analizei și exprimarea rezultatelor care sunt comentate în text.
În 1979 am prezentat la cea de-a VI-a Sesiune
a Uniunii Medicale Balcanice, care a avut loc în
Turcia – Ankara, La scintygraphie osseuse au Tc 99
pyrophosphate dans le diagnostic précoce de la
spondylarthrite ankylosante; autori: dr. Ioan Iețcu,
dr. Adrian Onu, dr. Florin Solonaru. Cu experiența câtorva ani, în 1981, am abordat o temă mult
mai complexă încercând să apreciem modalitățile
de evaluare a debitului circulator cerebral sub
influența fizioterapiei sindromului cervico cefalic
spondilogen la pacienți de vârsta a III-a.
Rezultatele obținute erau evident favorabile
dar noi voiam să explicăm prin ce mecanisme se
obțineau ele. La Ankara, președintele de ședință
era eminentul reumatolog francez, prof. dr. F.
Delbarré. Maladies des os et des articulations par

Datele biografice de mai sus le-am luat din
medalionul alcătuit de dr. M. Ardeleanu și dedicat dr.

Onu la pagina 343 din File din istoria Spitalului Județean
de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, ediția I-a.
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Stanislas de Sèze et Antoine Ryckewaert, Ed. Med.
Flammarion Paris – VI-e Tome 2; p. 631 iar
comunicarea referitoare la diagnosticul precoce al
spondilitei la tineri a fost ilustrată și comentată pe
diapozitive și la fel am procedat și cu prezentarea
radiocirculografiei cerebrale radioizotopice pe
diapozitive, sintetizând datele mai semnificative
pentru ilustrarea metodologiei tehnice înainte și
după 14 zile de fizioterapie aplicată pe zona

cervicală: unde scurte, curenți de medie frecvență,
masaj cervicoscapulohumeral, ultrasunete, masaj
și mobilizarea capului și a coloanei cervicale întrun program de gimnastică medicală adaptând
totul la starea aparatului cardiovascular și ținând
cont de comorbiditățile inerente vârstei a III-a.
Redăm mai jos textul comunicării în
franceză:

HÔPITAL DEPARTEMENTAL DE SUCEAVA
SECTIONS: BALNEOPHYSIOTHERAPIE
RHUMATOLOGIE
LABORATOIRE DE MEDECINE NUCLEAIRE

LA RADIOCIRCULOGRAPHIE (RCG) DANS L’EVALUATION DU DEBIT
CIRCULATOIRE CEREBRAL (DCC) SOUS L’INFLUENCE DE LA PHYSIOTHERAPIE DU
SYNDROME CERVICO-CEPHALIQUE SPONDILOGENE AU TROISIEME AGE
Dr. Ioan IEȚCU, Dr. Adrian ONU, Dr. Marina VLASE,
Dr. Zoia IRIMIE, Dr. Ștefan IONESCU, Dr. Rodica MIHALCIUC,
Dr. Angelica IORDĂCHIOAIA,
Techn. Laurențiu PETRARU, Dr. Monica VLASE
Ayant déjà l’expérience des trois dernières années dans l’utilisation de la scyntigraphie (6) par 99
Tc – polyphosphate dans le diagnostic précoce du S.A. et du P.R., ainsi que dans celui de certaines
métastases osseuses, nous avons posé le problème de l’objectivation de certains mécanismes d’action de
la physiothérapie dans le syndrome cervico-céphalique spondilogène (2) au troisième âge.
La structure par groupes d’âge des malades s’adressant au service de rhumatologie et de
physiothérapie de l’hôpital départemental est présentée dans DIAPOSITIVE no. 3. L’affluence toujours
plus grande vers la thérapie physicale est une réalité incontestable pour les maladies dégénératives,
particulièrement celles du système mioarthrokinétique.
Si l’on se rapporte aux consultations de toute une année (10.252 malades), 41,7% (4.248 malades)
appartiennent au troisième âge. La maladie arthrosique „tue le plus rarement, mais invalide le plus
fréquemment”(3). Après la spondylose lombaire, la gonarthrose et la coxose, ainsi qu’après le pied
arthrose en tant que manifestations dominantes qui déterminent l’âgé à aller chez le médecin, la
spondylose cervicale et ses conséquences représentent une fréquence de 18% dans notre casuistique, ce
qui veut dire que 765 malades ont accusé la symptomatologie très polymorphe du syndrome cervicocéphalique mal délimité avant 1925, lorsque le neurologue Barré de Strasbourg a l’intuition du rôle du
facteur vasculo-sympatique dans la genèse du syndrome, qui plus tard recevra son nom et celui de son
élève Liéou (1). La pathogénie du syndrome s’approche en quelque sorte de la forme clinique bénighe de
l’insuffisance circulatoire vertébro-basilaire, ce qui détermina certains auteurs à mettre le signe d’égalité
entre les deux syndromes.
m

MATERIEL, METHODE ET TECHNIQUE DE TRAVAIL
Ces observations préliminaires se réfèrent à 30 malades (17 hommes et 13 femmes), étant âgés de
52 à 73 ans. Le tableau clinique est dominé par le torticolis chronique accompagné de céphalée,
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phosphànes, acuphènes, vertiges, troubles visuels et d’équilibre et parfois de disphagie; ces symptômes
sont accentués par la rétroflexion et la rotation de la tête (passive et active) ou par l’anteflexion et la
rotation de la tête vers la gauche et la droite. La palpation des émergences Arnold, de la pointe des
mastoides, ainsi que des masses musculaires cervico-supra-scapulaires est algique ou hyperalgique.
S’ajoutent les insomnies, la pression psychique, les troubles de mémoire, tous suggérant conjointement
dans le contexte clinique la composante vasculaire.
La radiographie vertébrale confirme le diagnostic clinique de spondylose (parfois avec des aspects
hyperostosants). La tension artérielle systémique correspond à l’âge et la circulation rétinienne est de
type angiosclérotique.
Le traitement physical appliqué: ondes courtes (doses moyennes) sur la colonne cervicale, des
ionisations transorbitocervicales avec SO4Mg – 2%, massage temporofrontal et cervico-supra-scapulaire
accompagné par la mobilisation passive de la colonne, ultrasons paramédianes cervico-caudal et surscapulaire, gymnastique médicale avec régime de maladie arthrosique intéressant donc la colonne tout
entière et les ceintures scapulaires et pelvienne.
La durée du traitement ci-dessus a été de 16 à 20 jours; l’amélioration de l’état initial est évidente
par régression de la symptomatologie initiale ainsi que par amélioration de la mobilité de la colonne
cervicale. Considérant que le facteur vasculaire est profondément impliqué dans la genèse du syndrome
oervico-céphalique, ainsi que dans son amélioration par physiothérapie, nous avons préféré la technique
de la radiocirculographie cérébrale avec hipuran (acide ortho-iodo-hipurique), marqué par I131, 30 m Ci
(1,11 MBq) pour l’irradiation réduite; la préparation s’élimina complètement par les voies urinaires en 20
minutes (1Bq = 1 désintégration/sec; 1 Mega Bq = 100.000 désintégrations/sec.).
On fait une piqûre intraveineuse de 1,11 MBq dans 1 cm3 de sérum pysiologique sous forme de
„embolus puisât”. L’enregistrement commence au moment de la piqûre et estime par diagramme le
temps de perfusion artérielle, capillaire et vaineuse, ainsi que le débit circulatoire cérébral relatif, calculé
d’après le principe HAMILTON-STEWART par référence au débit cardiaque (DIAPOSITIVES no. 4, 5, 6,
7, 8, 9).
Enregistrant les courbes à une vitesse d’inscription de 16 cm/min., à distance de 1 cm, résulteront 3,75
sec, d’où la possibilité d’exprimer exactement toutes les phases de la circulation cérébrale du traçoir
radioactif.
DISCUSSIONS
Il est difficile de définir le moment où l’adulte devient vieux.
L’âge chronologique est souvent en désaccord avec l’âge biologique. L’âge est à vrai dire donné
par la somme des transformations du système cardiovasculaire („l’homme a l’âge de ses artères”).
Des particularités anatomofonctionnelles cervico-céphaliques (leterritoire de distribution du
système artériel vertébrobasilaire au pôle occipital des hémisphères, le cervelet et le tronc cérébral, ainsi
que la disposition périvasculaire carotidienne et alors vertébrobasilaire du sympathique avec ses
multiples connexions (1, 9, 4) déterminent également le mécanisme pathogénique du syndrome cervicocéphalique, ainsi que la possible motivation, du moins partiellement, des résultats obtenus par la
physiothérapie de ce syndrome spondylogène (DIAPOSITIVES no. 10, 11, 12).
Malgré l’autonomie du réglage du débit sanguin cérébral (4, 12), celui-ci dépend pourtant de
facteurs qui dans une certaine mesure peuvent être influencés par: la pression sanguine de perfusion, la
résistance au coulement, la vitesse de la circulation cérébrale (7,5 sec., estimée à l’aides radioisotopes), la
capacité du réseau vasculaire cérébral (80 ml); ainsi le sang cérébral se renouvelle-t-il 11 fois dans 1
minute (10).
Organe ayant un régime préférentiel, le cerveau bénéficie de 1/5 de la consommation totale
d’oxygène (3,4 cm3 / 100 g de tissu cérébral et 6,5 ml de glucose / 100 g de tissu cérébral et par minute),
bien qu’il représente seulement 2% du poids du corps. Il faut mentionner que la substance grise
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consomme 4/5 de l’oxygène cérébral et que les lobes pariéto-occipitaux ont un régime préférentiel par
rapport aux lobes fronto-temporaux. Le débit sanguin cérébral moyen de 55 ml/min/100 g se réduit après
l’âge de 50-60 ans (12) (DIAPOSITIVES no 13, 14, 15).
Par la stimulation du sympathique (du nerf FRANCOIS-FRANCK), l’on a reproduit
expérimentalement l’ischémie dans le territoire vertébro-basilaire; l’artériographie décèle la nature,
l’ampleur et le siège des lésions des artères vertébrales. La radiocirculographie cérébrale explore
dynamiquement la vitesse et le flux circulatoire dans le „Black-Dox” crânien du pôle artériel au pôle
veineux. Sous l’influence du traitement appliqué, on diminue visiblement la phase artérielle de la
perfusion de 8-11 sec. à 5-7 sec. et du moins la phase capilaire de la perfusion. Le débit cérébral relatif
s’améliore de 2 à 6%, ce qui peut expliquer certaines modifications favorables dans l’évolution de nos
malades, à l’exception de l’effet psychothérapeutique qui ne peut pas être facilement évalué, ni ignoré.
L’effet sympathicolitique et miorelaxant de la thérapie appliquée est bien précisé (RASEC – 5).
CONCLUSIONS PRELIMINARES
1. Bien que le nombre réduit de cas ne nous permette pas de tirer des conclusions fermes, nous
affirmons que la radiocirculographie cérébrale est une méthode utile, commode et dépourvue de
nocivité dans l’évaluation et l’explication de la manière d’action du complexe physiothérapeutique
mentionné, dans la thérapie du syndrome cervico-céphalique extrinsèque spondylogène, la spondylose
cervicale étant une souffrance beaucoup plus complexe qu’elle ne paraît. La radiocirculographie offre
l’explication de certaines modifications cliniques (réduction du syndrome algique, amélioration de la
mobilité cervicale, diminution ou disparition de la symptomatologie végétative) aussi bien par
l’amélioration du flux sanguin cérébral à côté de l’effet miorelaxant cervico-scapulo-huméral.
2. La thérapie physicale de la spondylarthrose de l’âgé est l’alternative à préférer à la
polypragmasie médicamenteuse et mérite plus d’attention du point de vue médical, social, économique
et psycho-social. On peut soutenir que:
- la thérapie médicamenteuse comporte suffisamment de risques pour le patient âgé, de sorte que,
parfois, il part de chez le médecin plutôt avec une „ordonnance d’interdictions” qu’avec les indications
espérées;
- la physiothérapie favorise la réintégration sociale du handicapé âgé qui ne trouve plus de
considération dans sa famille; parfois il est négligé même par le médecin ou il est envoyé dans un asyle
sans vacances, sans avoir trop de satisfactions, d’où il ne sortira plus (11);
- la physiothérapie est moins ou pas du tout coûteuse pour le patient (7) et plus agréée par les âgés,
parce que cela les réintègre activement et plaisamment dans le milieu social;
- sous aspect psychologique, la thérapie physicale offre à l’âgé la chance de recouvrement dans le
sens biologique, de la sensation de liberté qu’il a perdue avec la restriction des possibilités de
mouvement.
En grande mesure, l’amélioration de la perfusion cérébrale revitalise les ressources intellectuelles,
en amplifiant „les tests d’intelligence” (3), ce qui a un effet psychotonisant certain.
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Prezentarea succintă a activității medicale a
unui important laborator din Spitalul Suceava
acum cca. 30 de ani este o mărturie a dorinței de
afirmare în practica medicală și al corolarului
științific al acestor preocupări. Dar, mai mult
decât atât, am dorit să omagiem calitățile unui
colectiv și îndeosebi a celui care a creat și
modernizat posibilitățile de investigare și terapie,
baza materială pentru cercetarea științifică
relevată în comunicări prezentate în țară și
străinătate. Concomitent ne exprimăm regretul
profund că un laborator modern, dotat cu tehnică
de vârf la acea vreme, a dispărut fără explicații ca
multe alte realizări similare în România.

Figura centrală a acestei prezentări, dr.
Adrian Onu, a suferit mult văzându-și munca
risipită iar bolnavii puși pe drumuri spre alte
centre medicale din țară pentru scintigrafii osoase,
tiroidiene ș.a.
Afirmațiile de mai sus au acoperire integrală
iar documentele expuse, recuperate din arhiva
medicală personală demonstrează cele relatate. În
aceeași manieră misterioasă a dispărut fără urmă
biblioteca spitalului, bine pusă la punct și de care
se ocupa doamna Maria Onu. Cât încă nu va fi
prea târziu, avem dreptul și datoria să descifrăm
istoria misterioasă a dispariției laboratorului și a
bibliotecii – măcar din respect pentru adevăr și
moralitatea în medicină.
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ÎNTĂRIRILE POZITIVE. INIMA CARE RĂSPUNDE
Psiholog Mădălina ANTONESI

Tehnica pe care o vom pune în discuție în
continuarea ascultării și clarificării este cea a
întăririlor

pozitive.

Întăririle

pozitive

desemnează scoaterea în evidență a calităților
interlocutorului nostru pentru a-l încuraja să se
recunoască în acțiunea pe care ne-o transmite.
Înainte de a transmite mesajul de întărire
prin

scoaterea

interlocutorului

la
e

lumină
necesar

a
să

calităților
cunoaștem

trebuințele ce-l guvernează, motivația și stima de
sine a acestuia.
Voi vorbi puțin despre stima de sine. Stima
dr. Mădălina ANTONESI14

de sine este unitatea centrală a existenței noastre
la care ne raportăm, în ultima instanță, totul. La

Școala Postliceală sanitară ,,Carol Davila”
București (2000);
Facultatea de psihologie București (2008).
2008: Psiholog clinician la Centrul de dializă
Suceava;
2010: Master în psihologie clinică și consiliere
genetică.

prima vedere acest lucru pare ciudat, dar oricare
om dorește să fie valoros. În ochii lui și ai
celorlalți, oricare ar fi scopul său, dacă și-l
realizează, se consideră bun.
Când sentimentul stimei de sine este lezat,
are de suferit comunicarea. Cu cât comunicarea
are de suferit mai mult, cu atât mai defectuos va
decurge ea.
Pentru a reduce această suferință și a reuși
să comunicăm eficient e bine să reținem:
– sentimentul stimei de sine depinde de
reacțiile celor din jur;
– reacțiile venite din partea celor cu care
venim în contact se manifestă întotdeauna sub
forma comunicării;
– orice comunicare poate conține o astfel de
reacție;
Sentimentul stimei
suportul

14

supraviețuirii

de

sine

noastre

reprezintă
psihice.

Cunoscând acest aspect, pe viitor vom fi mai

Email: madalina_fluturas@yahoo.com
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atenți în a respecta sentimentul stimei de sine al

Orice conduită care a provocat acest motiv

celorlalți. Asemeni modului nostru firesc de a

urmărește apoi să determine individul spre

respira așa e necesar să respectăm valoarea

realizarea scopului său. Deci, motivez pe cineva,

fiecăruia, să respectăm stima de sine a fiecăruia.

ajutându-l să își satisfacă o trebuință a sa. Pentru

A

comunica

eficient

desconsidera
Recunoașterea

înseamnă

trebuințele
și

a

practica noastră curentă înseamnă:

nu

– să recunoaștem cerințele altora;

celorlalți.

acceptarea

– să considerăm satisfacerea trebuințelor ca

trebuințelor

pe un scop;

celorlalți va deveni pentru noi o a doua natură,

– să ilustrăm cât mai sugestiv comporta-

lucru ce va avea rezultat o mai bună comunicare
energie

mentul pe care să îl conducă pe interlocutor spre

disponibilă, trebuințele de bază precum, a

scopul său, respectiv să descriem precis acest

respira, a dormi, a bea, a elimina, a te simți

scop, încât singur să adopte atitudinea care să-l

înțeles, a face sex, e necesar să fie satisfăcute.

îndrepte spre scop.

în

cadrul

unei

discuții.

Pentru

o

Lipsa uneia din ele sau privarea de satisfacere a

Odată ce ne sunt cunoscute trebuințele,

uneia sau mai multor nevoi de bază, din

motivația și stima de sine a interlocutorului

nenumărate motive creează de fiecare dată un

nostru, vom folosi cuvinte de îmbărbătare,

deficit.

cuvinte ce reflectă calitățile pe care le-am găsit la

De aceea nu vom forța o persoană epuizată

acesta (ex: ești logic, ești curajos, ești familist, ești

la un moment dat, fie lipsită de somn, fie

perseverent,

înfometată, care are dureri de cap sau de stomac

evidență a acestor calități îi dă posibilitatea

să comunice cu noi cu orice preț. Energia și

interlocutorului să se vadă într-o nouă poziție.

disponibilitatea este asigurată doar dacă aceste

Mesajul capătă un răspuns chiar din partea

trebuințe sunt satisfăcute. Altfel partenerul

interlocutorului deoarece Sinele a interceptat

nostru este permanent nefericit.

mesajul de valorizare, a detectat trebuința și

ești

următoare: supraviețuire psihologică (siguranță

umane

și

interlocutorul nostru.

la

un

în

Să nu ne pripim să evidențiem calitățile

bază sigură, nu se poate preocupa de trebuințele
apartenența

Scoaterea

motivația acestuia.

Atâta timp cât un individ nu și-a asigurat o

protecție,

hotărât…).

grup,

și

să

le

folosim

în

discuția

cu

Aduc beneficii neașteptate în relațiile de zi

recunoașterea meritelor) și așa-numitele „țeluri
înalte” ale omului (autodepășire).

cu zi!

A comunica în mod eficient înseamnă a-l

Mult succes în parcurgerea pașilor spre o

motiva corect pe interlocutorul nostru.

comunicare eficientă!

Fiecare motiv izvorăște dintr-o nevoie,
fiecare nevoie are drept scop satisfacerea ei.
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COMUNICAREA CE ÎNSTRĂINEAZĂ VIAȚA
Psiholog Mădălina ANTONESI

Motivele care ne înstrăinează unii de
ceilalți, ne îndepărtează de la starea noastră
firească de compasiune, bunăvoință și toleranță
sunt limbajul și comportamentul violent.
Aceste forme ale limbajului și comunicării
generează comportamentul ostil față de noi
înșine și unul față de altul.
Învinuirea, insulta, înjosirea, etichetarea,
critica, comparația sunt forme ale judecății.
Folosirea acestor forme de judecată reprezintă o
barieră în comunicarea intra și interumană.
Comunicarea ce înstrăinează viața ne
prinde în capcana unei lumi a ideilor despre
corectitudine și incorectitudine, o lume a
judecăților. Atunci când folosim acest limbaj al
judecății gândim și comunicăm în termini care se
referă la ceea ce este greșit la alții și se comportă
într-un fel, fără să gândim că poate este greșită
convingerea noastră, de-ai face să nu ne înțeleagă
și să ne răspundă altfel decât ne dorim.
Atenția noastră este concentrată pe critică,
etichetare, pe analiza nivelului de incorectitudine
în loc să stabilim ce anume dorim noi de la alte
persoane. Înaintea cerințelor față de o altă
persoană este important să ne evaluăm noi, să ne
cunoaștem. Se spune „Ce ție nu-ți place, altuia
nu-i face”. Judecarea altor persoane nu este decât
expresia tragică a valorilor și necesităților
noastre.
Apreciem onestitatea, libertatea, pacea.
Fiecare din noi apreciază aceste calități care
prezintă valoare în viața noastră. Judecățile
noastre valori ce reflectă părerea noastră cu

privire la căile prin care viața ar putea fi
favorizată la modul perfect.
Judecățile moralizatoare sunt îndreptate
asupra persoanelor și comportamentelor care nu
reușesc să ne satisfacă necesitățile și să
corespundă judecăților noastre.
Spre exemplu, în astfel de situații, dacă am
folosi limbajul ce facilitează exprimarea
compasiunii, am abordat toleranța, am învățat să
ne exprimăm necesitățile și valorile în mod
direct, în loc să insinuăm supărare atunci când
ele nu sunt satisfăcute.
Nivelul violenței este mai scăzut în
culturile unde oamenii gândesc în termenii
necesităților umane (autonomie, integritate,
comunitate spirituală, interdependență), în
comparație cu acele culturi în care oamenii
gândesc doar la nivelul necesităților fizice iar
etichetările sunt „la ele acasă”.
Majoritatea dintre noi am crescut încurajați
să etichetăm, să comparăm, să ordonăm, să
judecăm, în loc să conștientizăm ce simțim și ce
avem nevoie.
Marshall
B.
Rosemberg
vine
în
întâmpinarea nevoilor noastre de a ne cunoaște
pe noi și pe ceilalți, cu ajutorul unor mecanisme,
procedee și tehnici, de a depăși subcultura
conflictuală ce ne complică viața în cartea ce mi-a
fost de ajutor la elaborarea acestui articol:
„Comunicarea nonviolentă” Limbajul vieții.
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SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ DE TOAMNĂ 2016
A ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA (AOȘ-R)
DURĂU – NEAMȚ (LA POALELE CEAHLĂULUI)
PIATRA NEAMȚ 22-24 SEPT. 2016
dr. Ioan Iețcu,
membru corespondent al AOȘ-R

Ceahlăul – „muntele sfânt al dacilor”,
„muntele rugăciunii” are înfățișare impunătoare
prin masivitatea crenelurilor sale de cetate, cu o
aură misterioasă mai ales când stâncile străbat
prin nori. Aici te înfioară miracolul etern, mereu
viu al naturii; l-am descoperit într-o dimineață
însorită și l-am lăsat sub pâclă.
Vârfurile „Toaca” stăruie autoritar de la cei 1904 metri înălțime
iar „Ocolașul Mare” de la 1907
metri. Frumusețea și misterele
muntelui l-au făcut pe cronicarul
Miron Costin (1633-1691) să scrie
că „dacă zeițele din legendele
grecești ar fi aflat de aceste
ținuturi, ar fi venit desigur aici
din Olimpul lor”. În noaptea de
vineri/sâmbătă a zilelor de 23/24
sept. Ceahlăul nu s-a clintit; nu
am simțit cutremurul.
În fața hotelului nostru, bolta unui turn „te
cheamă” să vizitezi Mănăstirea Durău, pe terenul
Schitului Durău de care se știe din 1600, ctitorit de
maica Mariana, nepoată a lui Vasile Lupu; acestei
prime biserici, din lemn, în 1830 i-a luat locul
actuala biserică, pictată în anii 1935-1937 de
pictorul N. Tonitza și școala sa, într-o tehnică
bazată pe ceară. În această magică ambianță
naturală a avut loc, la poalele muntelui, lucrările
Sesiunii de Toamnă la Centrul Cultural-Pastoral
„Sfântul Daniil Sihastrul”, al Arhiepiscopiei
Iașilor, oaspeții fiind cazați la „Casa pelerin”.
Sesiunea Științifică de Toamnă 2016 sub deviza
„Știință – Cunoaștere – Creativitate –

Spiritualitate” a avut loc în zilele de 22-24
septembrie, la Durău – Neamț, organizată de
Academia Oamenilor de Știință din România
(AOȘ-R, președinte de onoare Acad. Vasile
Cândea), președinte în exercițiu Acad. Alex.
Badea și de Filiala Neamț AOȘ-R, pe următoarele
sesiuni:
- Științe exacte și civilizație;
- Științe inginerești;
- Medicină;
- Biologie – Ecologie – Mediu;
- Filozofie, psihologie și teologie;
- Istorie și Științe economice.
Din comitetul local de organizare menționez câteva nume: prof.
univ.
Gogu
Gheorghiță,
președintele Filialei Neamț AOȘ-R,
dr. Virgil Răzeșu, Neculae Antohe
ș.a.
La Secțiunea Științe medicobiologice a fost omagiat prof. dr. doc. Petre Brânzei
la centenarul nașterii (1916-1985), creatorul
conceptului „modelul medicinei bio-psihosociale”. Modelul trivalent bio-psiho-social a fost
inițiat de prof. P. Brânzei deși în lume se zice că a
fost imaginat de americanul George L. Engel
(1913-1999) care e doar dezvoltatorul conceptului.
Este spre onoarea gazdelor să-l omagieze pe
confratele lor – Dr. Costache Andone – în
comunicarea Schiță de portret a unui OM care a
sfințit locul prezentată de prof. univ. dr. Gogu
Gheorghiță. Voi reține doar câteva titluri din
programul sesiunii academice: Apa – molecula
vieții, evoluției și longevității; Calitatea apei
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potabile și morbiditatea digestivă; Limfoamele
maligne non – Hodgkin cu celula B; Boala Paget
mamară; Consiliere medico-spirituală spre Marea
Trecere; Antim Ivireanu, ierarh și cărturar român
(1660-1716), originar din Iviria (Caucaz),
propovăduitor al vieții bio-psiho-sociale și
spirituale”, cel care a introdus limba română în
slujbele bisericești; Efectele încălzirii globale
asupra
biodiversității;
Ecologia
Lacului
Techirghiol; Peștele marin – antioxidant activ;
Oxitocina administrată intranazal în boli
neuropsihice;
Poliartrita
reumatoidă
și
comorbiditățile asociate; Ernst Haeckel – despre
arta naturii – prof. univ. Gh. Mustață, un distins
biolog, secretarul Filialei Iași a AOȘ-R ne-a
fascinat ca un magician prin diversitatea plantelor
și animalelor în cele mai frumoase imagini
colorate; Rolul muntelui în sănătate. Durău o cale
de intrare spre Muntele Ceahlău (prof. dr. Viorica
Ungureanu) – o altă prezentare în imagini la
limita irealului. De altfel se spune că Muntele
Ceahlău ca și Kogaion-ul, muntele sfânt al geților
situat la Grădiștea Muncelului aproape de
Sarmisegetuza, ascunde numeroase secrete abia
cercetate.
Alte comunicări din cele multe care s-ar
cuveni cunoscute: Arta populară a lemnului în
județul Neamț; Cum se scrie un roman (dr. Virgil
Răzeșu); Umorul, o treabă extrem de serioasă.
Umor – dialog – artă (dr. Pompiliu Comșa);
Autistul capabil să simtă emoții – tulburare sau
stil de viață diferit?.
La secția Științe inginerești s-au prezentat
peste 20 de comunicări de „știință pură” destinate
inițiatorilor.
La secția Filozofie-teologie-psihologie: Natura
umană – o paradigmă pierdută ?; a fost evocat și
Eminescu: Dumnezeu nu-i în cer, nu e pe pământ,
El este în inimile noastre; Prințul credincios
(Antim Ivireanu) și „prințul virtuos” – Nicolo
Machiavelli.
La secția Istorie și Științe economice –
moderator prof. univ. Ion Solcanu:
„Dobrogea în primul an al Primului Război
și al ocupației Puterilor Centrale (1916)”;
„Operațiile și Istoricul Regimentului 9
Vânători în Războiul pentru întregirea Neamului
Românesc 1916-1919” – prof. univ. dr. Ion Solcanu;

„Anton Pann la 220 de ani de la naștere”;
„Propuneri pentru proiectul de țară lansat de
Iohannis privind dezvoltarea României” – Florea
Dumitrescu și Marius Băcescu, doctori în
economie. Autorii arată de ce proiectul lansat de
președintele Iohannis nu arată explicit direcțiile
de evoluție a țării. Au expus 20 de opinii ale
dezvoltării, analizate în 20 de teme:
1. Delta Dunării – Resursă economică;
2. Soiuri românești de alun și de nuc;
3. Reputația și responsabilitatea academică;
4. Producția apicolă și impulsurile pieței;
5. Cercetarea științifică – finanțare, nu
reorganizare;
6. Economia
României
în
contextul
globalizării;
7. De la economia naturii la dezvoltarea
durabilă; Acad. prof. univ. Ion Dediu (Chișinău),
fost ministru al mediului în R. Moldova, director
onorific al Institutului de Ecologie și geografie, a
documentat admirabil relația între dezvoltarea
durabilă și economia naturii (ecologie, protecția
mediului). A făcut o bună impresie logica
argumentelor dar și papionul său tricolor. Acad.
Dediu a trecut în revistă istoria conceptului de
economie a naturii, de la savantul evoluționist
darwinian de la Jena Ernst Haeckel, care a avut
trei discipoli români: Nicolae Leon, fratele său
vitreg Gr. Antipa și Ion Ionescu de la Brad care au
pus, la noi, bazele biologiei moderne ajungânduse la ecosistemul ideal ecologic și economic cu
productivitate biologică. S-a discutat mult despre
consecințele culturii, gândirea strategică cea care
caută să evite incertitudinile și gândirea inerțială
predominantă la noi; s-au făcut speculații
interesante pe tema „viitorul este în spatele
nostru iar trecutul e în fața noastră”.
8. Reindustrializarea;
9. Forța de muncă;
10. Inegalitățile economice;
11. Defectele capitalismului;
12. Necesitatea protejării capitalului autohton;
13. Degradarea agriculturii;
14. Degradarea vieții oamenilor. Autorii au
arătat că fără aceste programe vom orbecăi; Franța
și Japonia au știut ce vor. România a mers și
merge rău datorită politicilor distructive,
demolatoare la care și-au dat contribuția FMI și
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a sluji neamul prin sacrificarea ta” (N. Iorga).
Autorul dedică aceste 250 de pagini apărute la
Editura „Favorit” în 2014 „eroilor români din
Basarabia care s-au jertfit pentru Țară și Unire,
pentru libertate și independență”. Semnează
combatantul Anatol Munteanu. Este cartea
mărturiilor, a adevărului împotriva trădării
smirnoviștilor și sneguriștilor care vindeau
planurile noastre de luptă pe cele trei fronturi,
către cei împotriva cărora luptam dar, nu au putut
trece Nistrul în Moldova; atrocitățile contra
populației românești și a militarilor sunt
zguduitoare.
Combatantul cu grad de colonel ne-a delectat
în final cu un album al imaginilor de pace, blânde
prin mesaj, al fântânilor din Basarabia, în număr
de vreo patruzeci. Ne-a reținut atenția fântâna –
danie de nuntă – unei tinere familii.
Pe drumul de întoarcere am revăzut
mănăstirile Văratec și Agapia. Ctitorită de hatmanul Gavriil Coci, fratele domnitorului Vasile Lupu
în anii (1644-1647). Agapia are interiorul pictat de
Nicolae Grigorescu în anii 1858-1860, cel care a
pictat și la Mănăstirea Zamfira, în jud. Prahova.
Muzeul Agapiei impresionează prin un adevărat
altar; amenajarea celor două săli de artă, una
ocupată de Nicolae Grigorescu; mai mult nu ne
puteam dori. La ieșirea din Mănăstirea Văratec, o
ulicioară ne-a dus cândva la cimitirul unde se află
mormântul poetei Veronica Micle. Sunt de atunci
peste 30 de ani, când cineva ne-a îndemnat „să-i
dăm bună ziua” măicuței Calipso, care la cei peste
90 de ani își amintea de moartea poetei, în casa de
peste uliță; „Veronica era îmbrăcată într-o rochie
violet; se otrăvise și murise până să vină doctorul întro caleașcă, din Bălțătești”. „Eminescu și Veronica”,
povestea nonagenara care i-a cunoscut, „se
întâlneau pe aici, aproape de intrarea în mănăstire, pe
deal”. Am lăsat în urmă Athosul15 și am revenit în
Athos-ul Bucovinei mulțumiți de „zilele nemțene”.

Banca Mondială. Programul enunțat de președinte
nu ține cont de nevoile țării. FMI a recomandat
închiderea fabricilor „la pachet” (câte 50 la un loc)
și încă repede și nu în timp iar noi, veritabili
yesmeni, ne-am grăbit să le facem pe plac;
15. Modernizarea agriculturii se poate face
prin unități asociative apropiate de producători.
Interzicerea vânzării pământului țării, e o urgență;
vânzarea pământului țării inclusiv a pădurilor
este o crimă;
16. Fiscalitate cu impozite progresive;
17. Reducerea datoriilor externe;
18. Ameliorarea învățământului și sănătății;
19. Promovarea resurselor naționale;
20. Tehnologii noi în dezvoltarea cercetării
științifice; dezvoltarea producției de mașini
agricole, confecții textile, locomotive, vagoane,
utilaje petroliere, în toate având o tradiție
recunoscută.
Aproape imposibil de trecut în revistă toate
comunicările prezentate în cele șase secțiuni, mai
ales că a fost necesar să selectezi locul, ora și
secțiunea unde ai vrut să participi la expuneri și
mai ales la comentarii. Eu m-am referit la tema
atât de actuală a ecologiei moral politice cu
deosebire la Republica Moldova și România la
Consiliul Europei. Voi încheia cu ecourile
comunicării:
Buna guvernare și apărarea țării a Dlui
general-maior (r.) prof. consultant dr. Constantin
Mincu. În condițiile actuale de reducere a forțelor
militare naționale, apărarea țării devine iluzorie în
speranța că forțele europene vor sări în apărarea
noastră. Este semnificativ că Suedia intenționează
să introducă serviciul militar obligatoriu. La
discuții, un participant plin de autoritate morală a
relatat despre convorbirea sa cu un coleg maghiar
care, încă în 1996, i-a spus: „credeți voi că veți
ajunge să aniversați un secol de la declararea
unității naționale în 1918?” Comunicarea și
comentariile au venit ca un duș rece, o trezire la
realitatea îngrijorătoare a timpului nostru.
Într-o pauză, am primit volumul Eroii de la
Nistru de Anatol Munteanu, colonel în armata R.
Moldova, în luptă cu armata Transnistriei. Prima
pagină începe cu un moto „Eroismul este arta de

Athos – celebru munte în Grecia (2033 m), numit de
greci Aghion – Oros (Sfntul Munte), centru monastic
atestat din sec. VII, înfloritor din sec. X, acoperit de
mănăstiri, între care și una românească.
15
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RETROSPECTIVĂ EPIDEMIOLOGICĂ
ÎN BUCOVINA SECOLULUI AL XIX-LEA
dr. Ioan IEȚCU, dr. Vlad RĂDĂȘANU

Anul 1688, prin asediul Vienei, marca
începutul declinului Imperiului Otoman, dar, în
același timp, și preludiul transferului unor
teritorii românești către Imperiul Habsburgic în
plină expansiune spre Orient. Bucovina, ultima
anexată, situată cel mai la est, era considerată de
austrieci nu numai „cheia Moldovei” ci și o cale
suplimentară spre Rusia, Marea Neagră și
Balcani. Informațiile asupra stării sanitare cât și
despre exercitarea profesiei medicale în aceste
teritorii, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul
celui de-al XIX-lea, sunt extrem de rare.
Comunicarea noastră se referă la organizarea
sanitară impusă de autoritățile habsburgice în
Bucovina după anexarea acestui teritoriu în 1774
fără ca austriecii să tragă nici un foc de armă.
Totul a avut loc în urma unor tranzacții oneroase
între Curtea de la Viena și Înalta Poartă sub
blânda priveghere a generalului rus Piotr
Rumeanțev care a fost răsplătit convingător.
La hotarele orientale ale Imperiului Habsburgic, maladiile contagioase constituiau o gravă
amenințare pentru cele 18 milioane de locuitori
ai imperiului din acea vreme. Iosif al II-lea, unul
din despoții luminați ai epocii, coregent al
Împărătesei Maria Tereza în perioada 1780-1790,
a inițiat primele măsuri sanitare pentru teritoriile
și populația de 85 de mii locuitori a Bucovinei,
devenită mai târziu Ducatul autonom al
Bucovinei, până în 1918, când provincia va fi
integrată la România Mare.
În zona rurală, dominantă în epocă, preoții
se bucurau de o mare autoritate.
Deși astăzi VARIOLA sau vărsatul negru,
boală contagioasă extrem de gravă prin
mortalitate și sechele, este eradicată la scară
planetară, am considerat util să conturăm starea
epidemiologică de acum două secole într-o
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din cauza aerului care suflă în jurul celui mort,
alții se pot umple de molima care se întinde”.
Biserica emitea alte și alte circulare și
dispoziții pentru a-i susține pe medici când
aceștia se deplasau în sate pentru vaccinarea nou
născuților sau pentru a asista acest act medical.
PESTA sau ciuma a zguduit și ea
umanitatea timp de milenii. Principatele
Române, situate la interferența marilor drumuri
comerciale, au cunoscut din plin acest flagel
intrat în istorie sub sintagma „ciuma lui
Caragea”, adusă în Principate de la Istanbul
odată cu alaiul prințului Caragea în anii 18121814.
Cu prilejul sărbătorilor de Anul Nou 1825,
autoritatea bisericească din Bucovina, de comun
acord cu autoritatea militară austriacă, cere
închiderea frontierei de est, cu Moldova pentru
20 de zile, instalând la punctele de vamă
autorități sanitare însărcinate a-i controla „pe cei
vii și pe cei morți”; morții nu puteau fi îngropați
fără o aprobare scrisă, eliberată de un medic; la
hotarul Bucovinei către Moldova funcționau 180
pichete de grăniceri.
De la înălțimea amvoanelor bisericești,
preoții vorbeau credincioșilor despre pericolul
acestor boli mortale, sfătuindu-i să ocolească
aglomerările și să ardă obiectele pe care ei le-ar
găsi.
La 3 iunie 1829 un alt ordin preciza că
„dacă va fi descoperit cineva care vrea să treacă
granița fără să se oprească la somația
soldaților, va fi împușcat pe loc”, ceea ce
exprima gravitatea situației epidemiologice.
Autoritățile
satelor
trebuiau
să-i
supravegheze pe străinii care treceau frontiera
pentru comerțul cu tutun și animale, pe care
trebuiau să le supună fumigațiilor sulfuroase, în
vederea dezinfecției atât cât se putea face la acea
vreme.
Deoarece era dificilă limitarea raporturilor
între românii din Bucovina și cei din Moldova, se
impunea – pentru a opri propagarea ciumei –
respectarea unei anumite diete, evitarea

regiune a României de azi care a fost parte
integrantă a Imperiului Habsburgic timp de 144
de ani (1774-1918).
Oficialitățile imperiale au ordonat ca
„preoții tuturor parohiilor să îndemne locuitorii
satelor să-și aducă copii la hultuirea
(vaccinarea) de vărsat (variolă)”. Traducând
limba cronicilor bisericești, vom fi impresionați
să aflăm că onorabilul împărat atrăgea atenția
părinților copiilor că aproape peste tot în Europa
se aplica vaccinarea antivariolică; era vorba de
recenta (pe atunci) descoperire datorată
medicului englez Edward Jenner din Berkeley, în
anul 1796, când umanitatea afla remediul cel mai
eficient în profilaxia acestei boli mutilante,
cunoscută de peste 2000 de ani în Asia și Africa
și răspândită în lume prin intermediul marilor
conflagrații, expediții sau pelerinaje religioase.
În 1803, episcopul Daniil Vlahovici emitea
un document către toate parohiile satelor și
orașelor Bucovinei în care preciza că:
„vaccinarea-i apără pe copii de moarte, dar le și
apără fața contra petelor și suferințelor
desfigurării, iar părinții care nu-și vor aduce
copii la medic pentru a fi vaccinați, vor fi
răspunzători înaintea judecății lui Dumnezeu
pentru viața lor pe pământ”.
„Vaccinarea – preciza o altă circulară a
episcopului – este pentru toată viața, asigurând
paza contra variolei până la sfârșitul zilelor și
până la o vârstă foarte înaintată”.
Pentru a fi mai convingătoare aceste
circulare, era popularizată tragedia unui țăran
care l-a ascuns pe cel de-al treilea copil al său
mai bicisnic și nu l-a vaccinat, ceea ce a dus la
îmbolnăvirea gravă, mortală a acestuia.
Documentele bisericești datate 14 martie și 5 mai
1807 precizează că „la cererea medicilor, preoții
pot elibera certificate de vaccinare”.
În 1812 episcopul Bucovinei emitea
următorul
ordin
către
toate
parohiile:
„înmormântarea copiilor morți de vărsat negru
va fi oficiată exclusiv de preot, fără nici o
paradă, fără participarea oamenilor, pentru că,
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sifilisul, mușcătura câinelui turbat, bolile gurii
și copitelor animalelor”. Cei care nu respectau
aceste măsuri de înregistrare și raportare a
acestor boli erau sever pedepsiți. Regretăm că nu
am putut restitui prin traducere, de fiecare dată,
savoarea lingvistică a vechilor documente
bisericești fără a compromite înțelegerea corectă
a textelor.

amestecului de populații, arderea veșmintelor și
obiectelor aparținând celor bolnavi sau decedați
prin ciumă.
Infractorii de frontieră erau grabnic
judecați și chiar spânzurați, în mai puțin de 24 de
ore; exista chiar un ordin imperial în acest sens.
La 24 februarie 1827 erau solicitate rapoarte
asupra „bolilor contagioase și periculoase pentru
oameni și animale: febra tifoidă, variola,

Jurământul medical hipocratic

ca medic „părintele medicinei” Hipocrate (460-377
î.Hr.) se zice că ilustrul medic își ținea prelegerile
sub un imens platan care a supraviețuit până
astăzi.

Am înserat „Jurământul lui Hipocrate”
primit de cei aproximativ 500 congresiști din
lumea întreagă și prestat pe ruinele „Templului
hipocratic” din Kos, în 1996. Aici a trăit și a lucrat
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MEDICI BUCOVINENI DEȚINUȚI POLITIC

DR. SPIRIDON POLEAC
dr. Ioan IEȚCU

Canalul Dunăre – Marea Neagră, începând cu

Datele biografice destul de sărace ne-au

anul 1952.

permis totuși conturarea destinului acestui fiu de

Doctorul Poleac n-a avut cea mai liniștită

țărani din comuna Stroiești, jud. Suceava.
S-a născut în anul 1899 și, după absolvirea

viață de familie, fiind căsătorit cu o tânără

clasei de germană a Liceului „Ștefan cel Mare” din

ieșeancă, mamă a două fiice. Singurul său copil,

Suceava se înscrie la Facultatea de Medicină din

Draga, a reușit să se refugieze în Franța, unde i s-a

Iași. Tânărul medic s-a afirmat în ginecologie,

pierdut urma. L-am cunoscut pe doctorul Poleacu

devenind și asistent universitar la Iași. Dar se

prin

apropia războiul al doilea, încât este concentrat și

prietenului său la bune și la grele, dr. Strugaru,

trimis pe un tren sanitar spre linia frontului

dr. Poleacu de voie de nevoie făcând o muncă de

antisovietic; asta era prin 1942. Aproape de

laborator

măcelul războiului s-a întâlnit cu alți medici

pentru a-și asigura existența. Era un tip fizic

suceveni: dr. Vasile Andriu și dr. Silvestru

remarcabil. Înalt, zâmbitor, în ciuda suferințelor

Strugariu, cu cel de-al doilea având o istorie

din detenție și al neîmplinirii în viața profesională

pereche, în sensul că s-au născut în același an, au

și în familie, sociabil.

1970-1971,

în

în

compania

Policlinica

colegului

Industrială

și

Suceava,

A murit la vârsta de 73 de ani, în 1972.

onorat originea rurală bucovineană, fiind primii
intelectuali în familia unor gospodari de frunte,
au urmat facultatea de medicină la Iași în aceeași
perioadă și s-au afirmat profesional admirabil ca

P.S. Datorez cea mai mare parte din

tineri medici, dar s-au revăzut în același tren

informațiile de mai sus unor distinse doamne

sanitar sub urgiile războiului.

sucevene

cărora

le

adresez,

cu

reverență,

Dr. Poleac, între prieteni și colegi Filuț, în

mulțumirile mele: soția colegului și prietenului

timpul studenției ieșene a locuit la aceeași gazdă

ecologist dr. Milică Bratu și Viorica Petric,

cu studentul Strugariu Silvestru, îmbrăcând cu

pacientă de decenii.

rândul același suman. Într-o vreme, dr. Poleac a
fost primar al orașului Iași (sub regimul legionar).
Similitudinea continuă cu arestarea „ca
dușmani ai poporului” și condamnarea la ani
buni de detenție, cei mai grei fiind petrecuți la
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ADUNAREA FESTIVĂ, OMAGIALĂ
A ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ (AOȘ-R) DIN ROMÂNIA,
FILIALA IAŞI SAU FILOZOFIE, PICTURĂ, MEDICINĂ

dr. Ioan IEŢCU
membru corespondent al AOŞ-R

Un amfiteatru plin până la refuz, admira
imaginea color proiectată la dimensiunile de cca
¾ m, peretele devenind ecran pe durata intonării
imnului Gaudeamus. Asistenţa, în picioare, trăia
solemnitatea şi emoţia momentului, gândind la

semnificaţia întâlnirii cu opera lui Rafael Sanzio,
pictor şi arhitect renascentist (1483-1520) chemat
la Roma de Papa Iuliu al II-lea pentru decorarea
apartamentului acestuia.

Academia lui Platon

La solicitarea Papei de a picta reuniunea
elitelor intelectuale ale Atenei antice cu intenţia
de a omagia sinteza dintre gândirea materialistă
greacă şi cea religioasă creştină se naşte celebrul
tablou „Şcoala din Atena” sau Academia, care îşi
desfăşura activitatea într-o dumbravă dedicată
eroului grec Academus de unde şi numele de

Academie,
elevii
luându-şi
numele
de
academicieni. Academia Platoniană fondată în
347 î.Hr., a supravieţuit 915 ani. Filozoful Platon
a murit în 347 î.Hr. la un banchet organizat de
ziua sa. Unul din principiile Şcolii din Atena era
anamnesis-ul adică acea cunoaştere prin discuţii
libere. Platon era discipolul filozofului antic
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Socrate (469-399 î. Hr.), fiul unui sculptor. Au
rămas celebre discuţiile cu soţia sa, Xantipa.
Socrate, fondatorul dialecticii, datorită
lecţiilor sale libere dedicate educaţiei tineretului,
a fost acuzat de coruperea tineretului, şi
condamnat la moarte, dar în închisoare s-a
sinucis cu o băutură din cucută, refuzând să
accepte evadarea organizată de prietenii săi. Nu
a lăsat nimic scris. Academia lui Platon era
frecventată şi de tânărul de 17 ani – Aristotel, din
Stagira, în NE Greciei; el era fiul medicului
regelui Midas al II-lea, bunicul lui Alexandru
Macedon. Aristotel a fost profesorul marelui
cuceritor timp de trei ani; el spunea: „Platon îmi
este prieten dar adevărul îmi este mai drag”,
discuţiile cu Platon fiind uneori aprinse şi
îndrăzneţe.
În centrul tabloului, pe treapta de sus
tronau Aristotel ţinând în mâna stângă un
exemplar din „Etica” şi Platon, tot în mâna
stângă, cu un exemplar din Temaios (Filozofia
naturală). Mai jos, pe scările Templului, Pitagora
schiţând figuri geometrice, apoi Diogene,
Heraclit, Ptolemeu, Euclid. Putem gândi că
tabloul „Şcoala Veneţiană” a lui Veronese (15281588) din Galeria Academiei din Veneţia ar putea
fi o replică la tabloul lui Rafael.
Am regretat că acordurile imnului
Gaudeamus au luat sfârşit şi imaginea
Academiei a dispărut şi ea.
Preşedintele Filialei Iaşi – Moldova a AOŞR, prof. univ. Anghel Stanciu a prezentat
programul întrunirii:
- Omagierea pictorului Dan Hatmanu
la vârsta de 90 de ani;
- Admiterea în rândurile membrilor
corespondenţi ai AOŞ-R a prof. univ.
dr.
Grigore
Tinică,
fondatorul
Centrului de chirurgie cardiovasculară din Iaşi, Domnia Sa împlinind
în acea zi, 56 de ani.
Pentru
omagierea
pictorului
Dan
Hatmanu, Laudaţio a fost susţinut de senatorul
Ion I. Solcanu, profesor universitar la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
pe care l-am cunoscut dintr-o prezentare făcută
la „Serile sucevene” înainte de 1989, când l-am

primit şi l-am condus împreună cu prof. univ.
Mihai Iacobescu, după ce ne-a impresionat cu
„Arta bizantină” expusă şi comentată pe
diapozitive.
Pictorul Dan Hatmanu s-a născut în 1926 la
Scobinţi lângă Hârlău. La începuturi, după
absolvirea Institutului de Arte Frumoase din Iaşi
unde s-a format sub îndrumarea profesorilor
Cornelui Baba şi Ion Irimescu, executa portrete şi
peisaje într-o viziune realist tradiţionalistă.
A dat un concurs în urma căruia a primit
„Bursa Nicolae Grigorescu” a Academiei
Române care consta într-un an de studii la
Leningrad şi un an la Paris. În consecinţă, a
urmat cursuri de perfecţionare la Academia
Repin din Leningrad (1962-1963) şi apoi la
Academia liberă din Paris de unde a continuat la
Institutul Internaţional de studii pedagogice din
Sèvres (1964-1965).
După ce artistul a debutat în 1948, an de an
a participat la multe expoziţii colective şi de
grup şi a organizat în ţară şi străinătate zeci de
expoziţii personale mai importante fiind
următoarele: Veneţia, Praga, Sofia, Teheran,
Moscova, Budapesta, Viena, Cairo, Atena, Paris,
Ankara, Istanbul, Tokio, Osaka, Scopje, Havana,
Lisabona, Stuttgart, Perugia.
A executat ilustraţii de carte la operele
unor scriitori români: Ionel Teodoreanu, Anton
Bacalbaşa, Petru Prânzei şi Valentin Ciucă.
Lucrările sale se găsesc în muzee din România:
Muzeul Municipal Huşi, Muzeul de Artă din
Iaşi, Muzeul de Artă din Piatra Neamţ, Muzeul
de Artă „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea, dar
şi în muzee şi colecţii particulare din străinătate:
Rio de Janeiro, Valleta, Poitiers, Ciudad de
Mexico, Praga, Franţa, Italia, Israel, Grecia,
Germania.
A realizat seria tablourilor cu: „Foşti
primari ai Iaşului”, picturi expuse în Sala Mare a
Palatului Roznovanu.
Dl. Dan Hatmanu a fost profesor
universitar la Conservatorul „George Enescu”
din Iaşi, unde a deţinut şi funcţia de rector (19841990).
A scris şi publicat volumul Amintiri în timp,
Editura Pallas, 2006.
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A fost onorat cu mai multe distincţii:
- Premiul II la Festivalul Internaţional al
Tineretului (Varşovia, 1955);
- Medalia de argint la Festivalul
Internaţional
al
Tineretului
(Moscova, 1957);
- Premiul Ion Andreescu al Academiei
(1976);
- Premiul Internaţional Colosseum, decernat
de Centro d’Arte e Cultura Nuova
Figurazione (Roma, 1979);
- Titlul de Profesor emerit (1980);
- Premiul criticii, decernat de UAP (1985);
- Ordinul naţional Pentru Merit în grad de
Cavaler (2000);
- Diploma de Excelenţă pentru întreaga
activitate, titlul de cetăţean de onoare
şi ambasador al judeţului Iaşi (31
octombrie 2006);
- Titlul de excelenţă pentru întreaga
activitate din partea Prefecturii Iaşi
(30 noiembrie 2011).
Afiliat la Academia Europeană de Ştiinţe,
Arte şi Litere, Paris, Franţa (membru din 1994).
Despre marele artist au scris şi publicat
cărţi şi albume:
- Ileana Bratu: „Dan Hatmanu” (album),
Editura Meridiane, Bucureşti, 1967;
- Maria Hatmanu: „Dan Hatmanu” (album
500 de pagini), Editura ARC 2000,
Tipărit la R.A. Monitorul Oficial, 2005;
- Identităţi artistice la Roman, Ursachi
Minodora, Ed. Muşatinia, Roman,
2003, p.68, 112-113 ISBN 978-606-820324-9.
Dan Hatmanu a acordat interviuri, evident
la cerere; dintre acestea, în mai 2011 reţine
atenţia titlul „Politicianul român are fruntea îngustă
şi braţele lungi”.
Soţia pictorului, Maria Hatmanu, Cicita
pentru cei apropiați, critic de artă, în alocuţiunea
sa ne-a mărturisit cum l-a cunoscut pe cel care i-a
devenit soţ: „ne-am întâlnit la examenul de
admitere la Institutul de Arte Plastice, unde
fiecare prezenta ca probă de examen o pictură
proprie executată pe loc; noi candidaţii eram la
finalul probei când apare un întârziat. Era Dan

care a făcut o lucrare de nota zece; atunci ne-am
cunoscut”. La Sesiunea omagială, pe ecran era
mereu un Autoportret Dan Hatmanu în manieră
dalistă, cu mustăţi subţiri, aşa de lungi că riscau
să ajungă la urechi ori la tâmple. Pe tot parcursul
prezentării făcută de prof. Ion Solcanu se
derulau alte şi alte imagini cu picturile
sărbătoritului. La un moment dat apare şi
imaginea Cicitei, reluată tocmai când îşi expunea
amintirile: frumoasă, tânără, cochetă, cu o pălărie
decentă, un cordon discret marcându-i subtil
talia. Pe ecran, în dreapta imaginii autoportret
era mereu un aforism aparţinând lui Leonardo
da Vinci:
„Pictura e ca o poezie mută
Poezia e ca pictură oarbă”.
A luat cuvântul şi primarul din Scobinţi – o
comună de lângă Hârlău, locul de naştere al
pictorului. Ne-a spus cât sunt de recunoscători
cei din Scobinţi pentru că marele pictor este „al
lor” şi că a sprijinit satul în care s-a născut. În
final, preşedintele filialei i-a înmânat un
document de cinstire şi omagiere la venerabila
vârstă de 90 de ani. Prima parte s-a încheiat cu
intonarea aceluiaşi imn al tinerilor şi al bucuriei,
„Gaudeamus”.
Secretarul ştiinţific al Filialei Iaşi a AOŞ-R,
dl. prof. univ. Gheorghe Mustaţă, la încheierea
primei părţi a festivităţii s-a adresat pictorului cu
o interesantă prezentare de biologie evocând
personalitatea ilustrului biolog darwinian de la
Jena – Ernst Haeckel sub titlul „Inteligenţa şi
frumuseţea naturii”.
În partea a doua, prof. univ. dr. Vasile
Burlui, rectorul Universităţii de Medicină
Apolonia din Iaşi a prezentat Laudaţio pentru
prof. univ. dr. Grigore Tinică; voi prezenta
comunicarea şi voi adăuga unele date
particulare.
Domnul prof. univ. dr. GRIGORE TINICĂ
era pentru mine până nu demult, o legendă pe
care am început s-o decriptez din ziua în care
Domnia Sa ne-a onorat participând la Zilele
Medicale Sucevene cu o foarte interesantă
comunicare:
„Azi ştiu că în 1978 a absolvit şcoala din satul
Cuşmirca – Şoldăneşti şi devine student la
80

BUCOVINA MEDICALĂ, an II, nr. 3-4(7-8)/ 2016

Facultatea de Medicină Generală a Universităţii
„N. Testemiţan” din Chişinău; am fost şi eu invitat
acum câţiva ani ca referent extern la susţinerea tezei
de doctorat a doamnei dr. Victoria Juc, şefa secţiei de
Reumatologie a Spitalului Republican din Chişinău
care realizase o interesantă cercetare asupra
Sclerodermiei în Republica Moldova; am prezentat o
expunere despre Ţesutul endotelial”.
Domnul doctor Tinică a lucrat mai întâi în
calitate de chirurg urgentist la Spitalul din
Călăraşi apoi la secţia de chirurgie vasculară a
Spitalului Clinic Republican din Chişinău. Este
căsătorit şi tată a doi copii.
A venit în România prima oară în 1990, cu
prilejul unei vizite la UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi;
după un an devine doctorand bursier al statului
român la Clinica de chirurgie vasculară a
Spitalului Fundeni din cadrul UMF „Carol
Davila” din Bucureşti sub îndrumarea prof. dr.
Ioan Pop De Popa. În 1991, ministrul de atunci al
sănătăţii în Republica Moldova, acad. Gh.
Ghidirim i-a dat cu entuziasm aviz favorabil de a
pleca la studii în România.
În 1996 susţine teza de doctorat la
Bucureşti urmând apoi stagii clinice în Belgia,
Austria, Ungaria, SUA.
În 1998 se stabileşte la Iaşi fiind numit şeful
Clinicii de chirurgie cardiovasculară din Centrul
de Cardiologie Iaşi. După ani de zile va mărturisi
că: „am construit această secţie practic de la zero ca
să ajungem astăzi una din cele mai bune instituţii
medicale din România; aici s-a făcut prima operaţie pe
cord deschis la Iaşi pe 8 mai 2000, urmând altele în
număr de 5000, peste 60 de transplanturi renale cu
rezultate imediate şi tardive foarte bune, zeci de
operaţii cardiovasculare în boli congenitale extrem de
complexe”. În mod firesc a urmat recunoaşterea
pe plan naţional, în 2001, PROTV acordându-i
premiul „Viaţa cu orice preţ” pentru serviciile
aduse oraşului Iaşi.
În altă împrejurare declara că „dacă
munceşti mult reuşeşti; în fond viaţa noastră e ca o
gară în care important este să ajungi la timp ca să
urci în tren: nu înainte că poate să te calce trenul şi
nu după, pentru că nu vei mai găsi trenul”.
În 2008 prof. Tinică prezenta Ministerului
Sănătăţii un proiect de construire la Iaşi a unui

Institut de boli cardiovasculare, în valoare de 100
milioane euro care urma să integreze Clinica din
Iaşi în sistemul european de sănătate. Viaţa
acestui minunat şi neobosit medic, căruia abia
de-i ajung cele 24 de ore ale unei zile, se împarte
între Bucureşti unde se află soţia sa şi cei doi
copii și Iaşi, dar şi Cuşmirca unde-l aşteaptă
mama sa.
„Ne vom întoarce acasă cu toţii când şi
Moldova se va întoarce acasă” afirma eminentul
chirurg, unul dintre cei mai apreciaţi din
România.
A fost ales preşedinte al Societăţii Române
de Chirurgie Cardio-Vasculară şi a organizat în
această calitate la Iaşi Congresul Naţional de
Chirurgie Cardio-Vasculară cu invitaţi din
Franţa, Portugalia, Germania, Federaţia Rusă,
Siria, Turcia, Republica Moldova. Tematica
acelui congres internaţional a fost deosebit de
generoasă: chirurgia rădăcinii aortei; chirurgia
coronariană
şi
valvulară;
chirurgia
malformaţiilor congenitale; metode imagistice de
investigare (invazive şi noninvazive) a bolilor
cardio-vasculare; pregătirea preoperatorie şi
tratamentul medical postoperator al pacienţilor
operaţi pe cord deschis; flebologia şi chirurgia
vasculară periferică; chirurgia carotidiană şi
revascularizarea creierului.
Cariera medicală de chirurgie cardiovasculară începe pentru această eminenţă
cenuşie a medicinii româneşti în 1980 când „să fii
operat pe cord deschis era ceva cu totul deosebit, noi
aflându-ne atunci mult în urma centrelor
vesteuropene şi reuşitele se datorau nu atât
tehnologiei care ne lipsea ci specialiştilor care făceau
totul din pasiune”.
Întrebat despre perspectivele chirurgiei
cardio-vasculare, prof. Gr. Tinică răspunde prin
afirmaţia prof. dr. Sotiris Prapas preşedintele
Eurasian Bridge Association „nu mă întrebaţi de
viitor, nu sunt responsabil pentru viitor” adăugând
că medicina cardio-vasculară va merge spre
nanomedicină, spre medicina genetică şi
medicina moleculară. Deja unele din aceste
intervenţii se realizează în Institutul de Boli
Cardiovasculare „George Georgescu” din Iaşi cât
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şi retribuţia. Medicina defensivă este dăunătoare
pentru bolnavi şi pentru medici care nu se
angajează la manevre eroice de teama massmediei şi a „vânătorilor de medici”. Mass-media
alergând după subiecte de senzaţie este uneori
dăunătoare prin informaţiile inexacte furnizate
în grabă. Medicina defensivă nu lasă loc
inovaţiei şi intervenţiilor eroice din exces de
prudenţă pentru a nu ajunge în presă. Presa
denigrând uneori fără suport real medicina
românească, induce creşterea exodului medicilor
dar şi al pacienţilor spre alte ţări (mai puţin din
Iaşi).
S-au spus lucruri importante pentru medici
şi bolnavi între care şi acela că un chirurg trebuie
să aibă „ochi de vultur, inimă de leu, mână de
femeie”, aserţiunea aparţinând Sfântului Ierarh
Luca din Crimeea (1877-1961). Oricând un medic
apelând la o procedură majoră pentru a salva
viaţa unui pacient în ultima clipă, poate să
ajungă în gura nu numai a criticilor dar şi a
presei şi justiţiei.
În finalul prezentării admirabile făcută de
prof. Gr. Tinică, preşedintele filialei, AOȘ-R Iași,
prof. Anghel Stanciu, operat pe cord deschis de
eminentul cardiolog afirma: „vă felicit din toată
inima mea care a fost nu demult în mâna
Dumneavoastră şi ne simţim onoraţi să fiţi între
membrii corespondenţi ai AOŞ-R”, la care
distinsul medic, la vârsta de 56 ani a răspuns: „vam pus cât mai bine la locul lor organele, nu mai
bine decât a făcut-o Creatorul”. Profesorul
Stanciu a încheiat spunând: „aţi făcut-o foarte
bine de vreme că funcţionează, cum se vede.
Admiterea în rândul AOŞ-R este darul nostru de
ziua Dvs., la împlinirea vârstei de 56 ani”.
În finalul expunerii prof. Tinică, pe ecran a
apărut harta României Mari cu Basarabia până la
Dunăre şi la mare; era din nou patriotul român,
era sărbătoritul de elită al zilei.

şi-n alte institute din ţară; printr-un ghidaj se
ajunge la organul bolnav, la partea componentă
a inimii bolnave fără a practica incizii mari. Am
putea spune că „mici roboţei” vor fi implantaţi în
organism dezobstruând vasele bolnave ceea ce
echivalează cu filmele ştiinţifico fantastice de
acum 4-5 decenii, devenite azi realitate.
Profesorul
Tinică
pledează
pentru
profilaxia bolilor cardiovasculare îndeosebi în
situațiile care-l aduc pe bolnav uneori prea târziu
la chirurgie; numai aşa vom modifica tabloul de
morbiditate şi mortalitate prin boli cardiovasculare care ne situează pe locul trei în Europa
după Federaţia Rusă şi Ungaria la bărbaţi iar la
femei pe locul doi după Federaţia Rusă.
Desigur cauzele sunt multiple: alimentaţia
maladaptată, stress-ul, fumatul, alcoolul toate
diminuând calitatea vieţii. Între nereuşite, prof.
Gr. Tinică menţionează insuficienta dezvoltare a
unui program de tratament chirurgical al
insuficienţei cardiace şi persistenţa unor condiţii
restrictive în ce priveşte transplantul inimii cât şi
extinderea insuficientă a chirurgiei cardiovasculare pediatrice.
Conştient
de
măreţia
chirurgiei
cardiovasculare într-un interviu relativ recent,
prof. Gr. Tinică preciza opinia sa după care, nu
oricine poate fi Mozart sau Beethoven, nu oricine
poate fi chirurg cardiovascular.
M-am simţit onorat să recomand admiterea
în rândul membrilor AOȘ-R a domnului profesor
dr. Grigore Tinică; convins că prezenţa în
rândurile noastre a acestui medic de excepţie near onora.
După ce şi-a prezentat „disertaţia
academică” cu titlul „Medicina defensivă în bolile
cardiovasculare şi malpraxis-ul”, din care s-au
desprins mai multe idei, Colegiul Medicilor a
arătat că 18.000 de medici români au evadat în
străinătate în primul rând pentru că respectul
faţă de profesia medicală e tot mai mic, la fel ca
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LOCALIZATIUNILE CEREBRALE
Din colecţia dr. Ganea Doina Elena şi Sergiu Ganea

Conducătorul tuturor senzaţiunilor şi
mişcărilor corpului, precum şi imboldul tuturor
acţiunilor şi percepţiunilor omului, pleacă dela
crier; – aşa că el este locul sau capitala de
reşedinţă a tuturor facultăţilor şi simţurilor
omului.
Fiecare organ primeşte ordinele şi transmite
răspunsurile, la crier.
După cum în localul central al poştelor din
Bucureşti sunt diferite camere unde sunt instalate
diferite servicii p. c. pentru telegrame, pentru
telefoane, pentru poştă etc. aşa şi în crierul
omului, sunt diferite compartimente unde sunt
aşezaţi centrii motori, cari au destinaţii şi funcţiuni
speciale.
Se inţelege de la sine dar, că fiecare mişcare
şi senzaţiune a corpului omului, îşi are locul ei, de

unde emană şi prin urmare unde se primeşte,
când vine de la periferie.
Aceste camere sau aceste puncte, unde sunt
aşezaţi centrii motori, cari pe de o parte transmit, şi
pe de alta primesc toate senzaţiunile corpului,
constituesc aceea ce numim: localizaţiunile
cerebrale.
Cu toate studiile făcute până în prezent, încă
nu s’au putut stabili cu toata preciziunea, sediul
tuturor facultăţilor intelectuale, a senzaţiunilor şi
mişcărilor corpului omului.
Am indicat pe schema ce o dau aci fig. I,
câte-va dintre aceste puncte, asupra cărora sunt
de acord, cei mai multi fiziologişti şi clinicieni.
Prin cele două cazuri clinice publicate de
noi, se confirmă unele localizaţiuni cerebrale,
adică unile din reşedinţile centrilor motori.

Emisferul cerebral stâng
Situaţia lobilor, circonvoluţiilor cerebrale şi a centrilor
motori în laturea stângă a crierului
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sau raspunsul nu pot sosi la punctul destinat, tot
aşa este şi cu sistemul nervos central şi periferic;
căci dacă vre-un lob sau circonvolutie cerebrală
sau vre-un nerv este bolnav, impresiunile nici
n’au să se transmita şi nici răspunsurile n’au să se
intoarcă.
Emisferele cerebrale, pe langă că sunt
centrele sensibilităţei şi motilităţei generale, sunt
şi sediul facultaiilor intelectuale, precum şi al
tuturor determinaţiunilor şi cerinţelor şi
necesitaţilor organice, cât a celor instinctive
animale.
Compresiunile sau apăsările asupra masei
cerebrale, sdruncinările sau comoţiunile şi rănirile
pot aduce, ori o abolire sau încetare complectă a
unei luncţiuni, sau o slăbire, care poate fi
permanentă sau temporală, după gravitatea şi
persistenţa cauzei care le-a produs, şi le intreţine.
*
**
Acţiunea ce se exercită asupra mişcărilor
voluntare de către centrii emisferelor cerebrale sunt
încrucişate; adică ca incitaţiunile sau impresiunile
care pleacă din emisfera stângă, se transmit în mod
încrucişat, căci toate cordoanele nervoase se
incrucişează în crier; în cât cele din partea stângă a
crierului trec în partea dreaptă a corpului şi cele din
partea dreaptă a crierului tree în partea stângă; de
aceea leziunile din partea stangă a crierului se
resimt în partea dreaptă a trupului, după cum se
vede în cazurile publicate prin această revistă, iar
leziunile din partea dreaptă a crierului se resimt în
partea stangă a trupului.
*
**
Din experienţele fisiologice ce s’au făcut s’a
constatat: că se poate apăsa, în punge, tăia,
delacera, arde chiar, suprafata corticală a
emisferilor cerebrali, şi se poate pătrunde chiar în
grosimea ei, până la un punct oarecare, .fără însă
ca animalul să dea vreun semn de durere sau de
motilitate; aşa că în emisierele cerebrale substanţa
nervoasă devine un organ de percepţiune

A. Central motor al vorbirei articulate,
B. Central de motilitate a membrului superior
drept,
C. Central de motilitate a membr. inf. drept,
D. Centrul motor al scrierei,
D. Centrul memoriei auditive,
F. Centrul memoriei vizuale,

Massa cerebrala
Mai întâi trebue să arătăm că masa
cerebrală, crierul, este despărţită în două emisfere:
stânga şi dreapta; care par a avea funcţiuni psihomotrice deosebite.
Apoi fiecare emisferă cerebrală, este
desparţită în alte compartimente mai mici, numiţi
Lobi şi sunt: Lobul Frontal, Parietal, Occipital şi
Temporo-Sfenoidal. Lobul frontal este numit şi
Lobul intelectului căci în el sunt aşezate facultăţile
intelectuale.
Apoi fiecare lob este despărţit şi el în alte
compartimente mai mici, numite Circonvoluţiuni
cerebrale; iar în una sau mai multe circonvoluţiuni
cerebrale ar fi câte unul sau mai multe centruri
motrice cu localizaţiunea a diferite funcţiuni psihomotrice speciale.
Apoi circonvoluţiile, lobii şi emisferele
cerebrale au diferite legături între ele, iar întregul
sistem cerebro-spinal este legat între el şi
comunică de la un centru nervos. central şi până
la terminaţiunea cea mai depărtată a unui filet
nervos; în cât impresiunile psiho-motrice se
comunică de la un punct central către toată
periferia corpului şi de la un punct perific către
punctul central.
Explicaţiunea cea mai uşoară de inţeles o
găsim dar, în sistemul telegrafo-telefonic. După
cum de la centru pot pleca în acelaş moment ştiri
către toate punctele ţărei, bine înţeles trecând prin
intermediul, unor centre mai mari apoi mai mici,
şi primesc răspunsuri tot în acest mod; tot aşa
urmează şi cu impresiunile psiho-motrice ale
cerebrului, - şi după cum la telegrat sau telefon,
dacă un centru oare-care este deteriorat, ordinul
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incitaţiunile; şi chiar asupra celor care s’au stabilit,
tot înca nu este un deplin consens.
De oarece însă leziunile şi manifestaţiile
clinice ce presentau, cazurile publicate de noi,
sunt în acord cu unele centruri de localizaţiuni
cerebrale, de aceea voiu da mai întai o schemă a
cerebrului indicâd în mod topografic unii din
centrii nervoşi stabiliţi şi voiu cauta, ca rănirile şi
manifestaţiunile clinice ce posedau şi presentau
aceste casuri, sa le punem în acord cu aceşti centri
motori.

(pricepere) de voliţiune (de voinţă sau de de
terminaţiune) şi a diferite incitaţiuni, de la un
punct oarecare, însă nu s’a putut distinge încă
bine parţile care prezidează la sensibilitatea
generală. de acelea care prezidează la motilitatea
generală sau la intelect.
Prin diferitele studii s’au căutat a se stabili şi
a se localiza în emisferele cerebrale precum şi în
lobii şi circomvoluţiile cerebrale, puncte sau
centruri de percepţiune motilitate şi sensibilitate,
dar nu s’au putut găsi şi stabili până acum în mod
indiscutabil asemenea centri nervoşi pentru toate

Un sfert de oră de gimnastică pe zi
Din colecţia Dr. Ganea Doina Elena şi Sergiu Ganea

Exercitiul 1. – Îndoim braţele pe umeri, pumnii
închişi apoi întindem braţele îndepărtând
picioarele. Revenirea la poziţia normală, lăsăm
braţele în jos. Această mişcare o facem odată la
dreapta, odată la stânga. (Acest exerciţiu are drept
scop fortificarea muşchilor extensori (întinzători)
ai gambei.
Exercitiul 2. – Ridicaţi braţele, ridicaţi-vă pe
vârful degetelor şi respiraţi adânc prin nas. Lăsaţi
în jos braţele şi călcâile şi expiraţi prin gură. Acest
exerciţiu fortifică, muşchii posteriori ai gambelor
şi muşchii extensori, precum şi muşchii
picioarelor. (Dezvoltarea plămânilor este mult
favorizată prin respiraţia şi expiraţia adâncă).
Exercitiul 3. – Îndepărtaţi gambele (pulpele),
întindeţi braţele deoparte, rotaţia corpului la
stânga, apoi flexiunea (îndoirea) la dreapta în aşa
mod de a putea atinge pământul cu vârful

16 exerciţii astfel combinate pentru a
fortifica tot corpul şi a-l face mlădios. Fiecare
exerciţiu va fi făcut la aer liber, la început de 4 ori,
apoi mărind din ce în ce mai mult, până ce
ajungem la de 10 ori. A inspira (a trage aerul)
adânc prin nas, încet, apoi a expira (a da afară
aerul) prin gură.
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Exercitiul 14. – Întindeţi-vă pe spate, mâinele pe
pământ şi ridicaţi corpul prin forţa cefei. (Acest
exerciţiu are o influenţă fericită asupra bunei
ţinute a coloanei vertebrale).

degetelor, acelaşi exerciţiu şi în partea stângă.
(Acest exerciţiu fortifică muşchii abdominali
drepţi şi oblici).
Exercitiul 4. – Vă întindeţi pe pământ cu faţa în
jos, pe palma mainilor, coatele în afara. Vă
sprijiniţi pe braţe şi pe vârful degetelor
picioarelor. apoi ridicaţi şi lăsaţiîn jos corpul.
(Acest exerciţiu care trebuie făcut încet, fortifică
muşchii pectorali şi abdominali inferiori.
Exercitiul 5. – Ca si No. 2 (exerciţiu respiratoriu).
Exercitiul 6. – Flexiunea (îndoirea) adâncă a
genuchilor ridicând braţele înainte apoi întinderea
pulpelor şi readucerea la loc a braţelor, Corpul,
bustul, trebuie să rămâie drept. (Acest exerciţiu
fortifică muşchii extensori ai gambelor).
Exercitiul 7. – Alergare pe loc timp de 2 minute,
coatele date înapoi. (Acest exerciţiu este excelent
pentru inima şi pentru pămâni şi pe tot timpul cât
e executat, respirăm regulat şi adânc. El fortifică
muşchii fleşisori (îndoitori) ai gambelor şi ai
picioarelor.
Exercitiul 8. – Ca si No. 2 (exerciţiu respiratoriu).
Exercitiul 9. – Vă întindeţi pe spate, mâinele
apropiate de solduri, ridicaţi jumătatea de sus a
corpului în poziţia cum aţi şedea. (Acest exerciţiu
fortifică muşchii lombari (ai şalelor şi abdominali
inferiori).
Exercitiul 10. – Întindeţi cu schimbul, întâi gamba
stângă, apoi cea dreapta, înapoi, ţinând braţele
ridicate în sus. (Acest exerciţiu are o mare
influenţă asupra ţinutei coloanei vertebrale,
fortificând muşchii lombari şi dorsali).
Exercitiul 11. – Culcându-vă pe spate, ridicaţi
alternativ picioarele şi apoi le lăsati în jos. Acest
exerciţiu fortifică muşchii lombari şi abdominali).
Exercitiul 12. – În aceiaşi poziţie îndoiţi genuchii
(deodată) pe abdomen. (Acest exercitiu fortifică
muşchii abdomenului).
Exercitiul 13. – În aceeaşi poziţie, îndoiţi şi
întindeţi gambele alternativ. (Acest exerciţiu
fortifică muşchii gambelor şi ai genuchilor).

Exercitiul 15. – Puneţi mâinile în dosul cefei
îndreptând coatele înapoi, apoi întoarceţi (suciţi)
bustul corpului alternativ: la dreapta, apoi la
stânga. (Acest exerciţiu fortifică muşchii
abdomenului şi acei ai braţelor).
Exercitiul 16. – Ridicaţi braţele la dreapta şi la
stanga, ţinându-vă corpul pe vârful degetelor
picioarelor, apoi respiraţi. Încrucişaţi apoi braţele
înaintea pieptului şi expiraţi adânc. (Acest
exerciţiu fortifică plămânii).
Pe cât e cu putinţă, aceste 16 exerciţii de
gimnastică trebuie executate în aer liber. Dacă
vremea e rea şi trebuie s’o faceţi în odaie
deschideţi ferestrele şi faceţi exerciţiile în
apropiere de fereastră. Exerciţiile făcute
dimineaţa, cum v’aţi dat jos din pat şi cu stomacul
gol, au mult mai mult efect decât le-aţi face pe
seară.
Ca îmbrăcăminte, costum de sport, ori o
cămaşe de noapte ţărănească lungă, lăsând
braţelor şi picioarelor deplină libertate.

Alma Pestatozzi
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