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În China Imperială era un obicei şi un cult: 
cultul persoanelor în vârstă. Comuniştii chinezi 
au preluat acest obicei şi mult timp, în China 
marele conducător era o persoană ce se apropia 
sau chiar trecea lejer de vârsta de 80 de ani. Mai 
mult decât atât, persoanele care depăşeau acest 
prag al vârstei aveau dreptul de a îmbrăca halatul 
galben care simboliza înţelepciunea dobăndită 
prin experienţa de viaţă. 

În Suceava la Spitalul Judeţean ne mândrim 
să omagiem pe colegii noştrii născuţi în anul 1937 
şi care în cursul acestui an au împlinit frumoasa 
vârstă de 80 de ani. 

 
Tot din generaţia lor, dar plecaţi dintre noi, 

trebuie amintiţi: 
Dr. Gheorghe Ciocan 
Dr. Gabriela Galeriu 
Dr. Mihail Stroescu 

 

 

dr. Gheorghe CIOCAN 

Născut: 22.VII.1937, loc. Hârja, Bacău. 
Căsătorit cu Adina (n. Bondar). 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961. 
1963: medic secundar A.T.I. Spital Suceava; 
medic specialist A.T.I., la 1.II.1967; 
doctor în ştiinţe medicale, 4.XI.1977. 
medic şef secţie A.T.I., de la 17.VI.1981. 

Pensionat cu data de 1.X.2005, menţinut în 
activitate până la 1.X.2007. 
Decedat: 25.IX.2010. 
 

 

dr. Narcisa DOMINTE (n. AGAFIŢEI) 

Născută: 12.X.1937, Broscăuţi, Dorohoi. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961. 
1970: medic specialist obstetrică-ginecologie; 
1968-1997: Spitalul Suceava. 
Pensionată: 1997. 
 

 

dr. Ştefan FURNICĂ 

Născut: 20.XII.1937, loc. Mahala, Cernăuţi. 
Părinţii: Ioan, Filoteea. 
Liceul „Ştefan cel Mare” Suceava, absolvent 1954. 
Facultatea Pediatrie Iaşi, absolvent 1960. 
1960-1963: circumscripţia Fundu-Moldovei; 
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1963-1966: medic secundar chirurgie infantilă Cl. 
Iaşi (prof. Th. Economu, prof. N. Niculescu); 
din 1967: medic specialist chirurgie infantilă şi 
ortopedie Spital Suceava: compartiment, iar din 
1993 secţie; 
1980: doctor în ştiinţe medicale; 
2005: eliberat din funcţie de medic şef secţie. 
1.III.2008: pensionat pentru limită de vârstă. 
 
 

 

dr. Ilie FUSA 

Născut: 10.VII.1937, Dersca, jud. Botoşani. 
Părinţii: Dumitru, Maria. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961. 
1964: medic inspector raion Gura-Humorului; 
1964-1968: medic şef sănătate şi prevederi sociale 
raion Rădăuţi şi medic secundar apoi specialist 
Maternitatea Rădăuţi; 
1968: medic specialist obstetrică-ginecologie; 
1979: medic primar obstetrică-ginecologie; 
1979: doctor în ştiinţe medicale; 
1987: se transferă medic şef secţie obstetrică-
ginecologie Spital Judeţean Suceava. 
Pensionat 1.I.2003, pentru limită de vârstă. 
 

 

dr. Gabriela GALERIU (GEMĂNARU) 

Născută: 23.IX.1937, București. 

Părinţii: Vasile, Valeria. 
Facultatea de Medicină Bucureşti, absolvent 1960. 
1961-1964: dispensar Andrieșeni, jud. Iași; 
1964-1965: dispensar Adâncata, jud. Suceava; 
1965: medic secundar radiologie Spital Suceava; 
1969: medic specialist radiologie Spital Suceava; 
Pensionată: 28.II.1990. 
Decedată: 8.IX.1990. 
 
 

 

dr. Ioan IEŢCU 

Născut: 7.XII.1937, Pârteşti de Jos. 
Părinţii: Gheorghe, Tecla. 
Căsătorit cu Oltea (n. MOROŞAN). 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961. 
25.VIII.1961: Sanatoriul Balnear Mangalia 
13.X.1970: Spitalul Suceava: renovează Serviciul 
de Medicină Fizică, balneoclimatologie şi 
recuperare medicală şi o secţie modernă de 
fizioterapie; 
1977: medic primar balneofizioterapie şi 
recuperare medicală; 
1978: doctor în ştiinţe medicale; 
1990: fondator şi preşedinte al Mişcării Ecologiste 
din Bucovina; 
1990-1994: deputat în Parlamentul României; 
preocupări constante de istoria medicinei, 
conferenţiar pe teme de interes public deosebit de 
apreciat de ascultători, important om de cultură. 
Pensionat 1.IX.2008:, pentru limită de vârstă 
continuă să activeze neobosit pe tărâm medical, 
cultural, istoric, fiind expresia intelectualului 
medic prin excelenţă. 
Cetăţean de onoare al comunei natale, Pârteştii de 
Jos şi al Municipiului Suceava. 
 
 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017 

         3

 
 

 
dr. Felicia JUGĂNARU (n. DASCĂLU) 

Născută: 20.II.1937, Ropcea, Cernăuţi. 
Facultatea de Medicină Iaşi, Secţia Pediatrie, 
absolvent 1959. 
1959: medic pediatru Horodnic; 
1962-1965: medic secundar pediatru Spitalul 
Suceava; 
1965: medic specialist pediatru Spital Suceava; 
1979: medic specialist şef secţie Neonatologie 
Spital Suceava; 
1994: pensionată pentru limită de vârstă. 
 
 
 

 
dr. Silvestru LUCUŢAR 

Născut: 21.XII.1937, Vama. 
Părinţii: Ioan, Rahila. 
Facultatea de Medicină Iaşi, 1961. 
Căsătorit cu Lucreţia, profesoară (1962). 
1965: S. Ftiziologie; 
1991-2000: medic şef secţie prin concurs. 
Pensionat: 2000. 
 
 
 

 
 

 
dr. Oltea NOVAC (n. POJOGA) 

Născută: 4.XII.1937, Ciudei, judeţul Storojineţ 
(România, azi Ucraina). 
Părinţii: Gheorghe, Floarea. 
Facultatea de Medicină Iaşi, 1964. 
în 1962 a susţinut concursul de externat clinic; 
în 1964: circumscripţia Marginea; 
1967: medic secundar medicină internă; 
1971: medic specialist medicină internă; 
1993: medic primar medicină internă; 
1967-1997: Secţia de Medicină Internă a Spitalului 
Suceava. 
Pensionată: ianuarie 1998. 
 
 

dr. Isac PALATNIC 

Născut: 5.II.1937, Dorohoi. 
Părinţii: Abram, Enea. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1961. 
1965-1969: medic secundar obstetrică-ginecologie; 
Din 1969: medic specialist obstetrică-ginecologie. 
 
 

dr. Elena RUSU 

Născută: 26.IV.1937, Paşcani. 
Părinţii: Constantin, Florica. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1960. 
Căsătorită cu Virgil CAŢIGHERA. 
1.XI.1960 – 15.I.1964: dispensar Arămeşti Bârlad; 
15.I.1964 – 30.X.1965: dispensar Muncelul de Sus; 
1965-1969: medic secundar radioterapie; 
1969: confirmată medic specialist Oncologie Spital 
Suceava (1.XI.1965 – 15.IX.1981); 
La 15.IX.1981 se transferă la Spitalul „Sf. 
Spiridon” Iaşi, având domiciliul în Iaşi. 
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dr. Maria SIMINEL (n. FĂCĂOARU) 

Născută: 3.IV.1937, Haţeg, Hunedoara. 
Facultatea de Pediatrie Bucureşti, absolvent 1960. 
Căsătorită cu dr. Gheorghe SIMINEL. 
iniţial Spitalul de Copii Neuropsihici Siret. 

1965: ftiziopediatră Spital Suceava; 
1968: medic specialist ftiziopediatrie. 
 
 

dr. Mihail STROESCU 

Născut: 23.VIII.1937, Bucureşti. 
Părinţii: Vasile, Ecaterina. 
Facultatea de Medicină. 
Căsătorit cu dr. Mihaela Rodica (n. STOLERIU). 
Dispensar Răuseni Botoşani. 
Medic şef Comisia de Expertiză a Capacităţii de 
Muncă din mun. Suceava. 
Decedat: 11.I.1996. 
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VACCINAREA, O CUTIE A PANDOREI? 
 
 

Dr. Odette POPOVICI 
 
 

 
 

 
Dr. Odette POPOVICI 

Institutul de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 
Iași, Facultatea de Medicină Generală, absolventă 
1989. 
1989-1991: Medic stagiar la Spitalul Județean 
Suceava. 
1994: Medic specialist epidemiolog. 
1999: Medic primar epidemiolog. 
1995-2008: Medic epidemiolog la Direcția de 
Sănătate Publică Suceava. 
2006-2007: Master în Epidemiologie clinică la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. 
Popa” Iași, cu tema Metodologii de studiu în boli 
multi-cauzale. 
2008: Medic primar epidemiolog la Institutul 
Național de Sănătate Publică – Centrul Național 
de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile (INSP-CNSCBT). 
2015: Doctorand al Universității de Medicină și 
Farmacie „Gr. T. Popa” Iași. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Îmi voi aminti mereu că eram încă studentă 
și făceam practica de vară în Spitalul Județean 
Suceava, în Secția de Obstetrică-Ginecologie. 
Prima naștere pe care am văzut-o mi s-a părut un 
miracol. Am lăcrimat, poate pentru că am simțit 
fericirea unei tinere mame, dar și un plăpând 
început de drum care sper din toată inima că a 
continuat miraculos.  

Vaccinarea este a doua minune a lumii, 
după nașterea unui copil sănătos. Cum altfel, 
decât cu ajutorul unui vaccin, am fi putut eradica 
variola, o boală cumplită, letală? Cum am fi putut 
ține sub control poliomielita, tetanosul și difteria, 
boli și ele deosebit de grave? Cum altfel, decât cu 
ajutorul unui vaccin, am mai putea rămâne în 
viață după o mușcătură a unui animal turbat sau 
am putea proteja persoanele la risc de complicații 
grave cauzate de gripă? Cum ne-am putea pune la 
adăpost în fața cirozei și a cancerului hepatic cu 
virus hepatitic B, dacă nu ne-am vaccina în 
maternitate și în primele luni de viață? Iar lista 
poate continua. 

De ce am ales acest titlu? Pentru că, în 
ultimii câțiva ani, problema vaccinării „ține capul 
de afiș” în media și pentru că naște furii și pasiuni 
nebănuite în argumentarea anti-vaccinare și 
niciodată pro-vaccinare. Unde sunt vocile care să 
vorbească în timp real despre cazuri grave de 
boală sau/și decese la persoane nevaccinate? Am 
avut onoarea să cunosc un comunicator al PHE 
(Public Health England). Mi-a confirmat încă o 
dată faptul că a fi un bun comunicator nu este 
atributul oricui, că este nevoie de inteligență, 
carismă și studii aprofundate în domeniu. 

Sunt o adeptă și o susținătoare ferventă a 
vaccinării, prin natura specialității pe care o am, 
aceea de medic epidemiolog. Sunt și o 
susținătoare a vaccinării obligatorii, pentru că mă 
gândesc la pădure, mai mult decât la copacii care 
o împlinesc. Dar ce înseamnă, în fond, această 
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obligativitate care a trezit, în unii dintre 
concetățenii noștri, temeri, furie, ură… uneori 
exprimată în mod brutal și fără nicio intenție de a-
i da și interlocutorului șansa de a-și apăra punctul 
de vedere.  

Obligativitatea vizează, în primul rând, 
statul român care, prin Ministerul Sănătății, are 
responsabilitatea, definită legal, de a asigura 
pentru toți cetățenii – în special copiii acestei țări, 
vaccinurile necesare, conform Calendarului 
Național de Vaccinare, aprobat prin ordin de 
ministru. A asigura vaccinurile necesare înseamnă 
produse de bună calitate, autorizate pentru 
punerea lor pe piață de Agenția Națională a 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în 
cantitate suficientă și la timp. Orice abatere de la 
aceste trei condiții sine qua non, știrbește din 
bunele intenții de a asigura o stare de sănătate cât 
mai bună pentru copiii noștri. 

Ce mai înseamnă obligativitatea vaccinării? 
Ea îi vizează și pe medicii vaccinatori (majoritatea 
medici de familie) care, odată ce se află în posesia 
vaccinurilor necesare, de bună calitate, în cantitate 
suficientă și la timp, au datoria de a le administra 
copiilor de pe listele dumnealor, dar și 
neasiguraților, în anumite situații epidemiologice 
la risc.  

Niciun medic vaccinator nu are interesul de 
a face rău unui copil, începând cu medicul 
neonatolog din maternitate și continuând cu 
medicul de familie, dar și cu cel care vaccinează în 
sistem privat. Am depus cu toții Jurământul lui 
Hipocrate la terminarea facultății și, în plus, îmi 
place să cred că s-a îndreptat către medicină doar 
acel care a avut convingerea că poate face bine, că 
își poate ajuta semenii. Contraindicațiile 
vaccinurilor și ale vaccinării sunt cunoscute, ca și 
faptul că ele trebuie administrate doar la copiii 
sănătoși. Vaccinarea se poate amâna la copiii care, 
momentan, prezintă o afecțiune care le scade 
puterea de a-și crea protecție în fața unei boli, sau 
suspenda, în cazul contraindicațiilor absolute, 
puține la număr și rare, lucru bine știut și aplicat 
de către medicul vaccinator.   

Nu întâmplător am lăsat la final părinții și 
tutorii legali. Doar o mică parte dintre aceștia au 
studii medicale și cunosc beneficiile vaccinării 
despre care, din păcate, se vorbește prea puțin și 

poate fără talent, fără convingere. Comunicarea 
este un lucru extrem de dificil, în primul rând 
pentru că ai dori să împărtășești din evidențele 
științifice pe care le cunoști, fără a fi rece, aspru, 
arid, neprietenos și plictisitor. În același timp, ai 
dori să strigi din toți rărunchii că îți pasă, că ai o 
inimă, ca și părintele care te ascultă (sau nu?), că 
ești, la rândul tău, părinte și că ești vaccinat 
complet, ca și copilul tău (dar acestea din urmă ar 
trebui să fie ultimele argumente pro-vaccinare).  

Revin la pădurea mea… Da, iubesc fiecare 
copac în parte, dar pădurea este cea care trebuie 
iubită și protejată în ansamblul ei! Dacă un copac 
este prea tânăr, iar un altul, prea bătrân și stă să 
cadă, cei din jur îi susțin, iar pădurea respiră aer 
sănătos, în ansamblul ei. Dacă un copil nu poate fi 
vaccinat din cauză că este prea mic sau dacă are o 
boală care îi contraindică (de obicei temporar) 
vaccinarea, va fi și el protejat dacă cei din jur sunt, 
la rândul lor, protejați în număr cât mai mare. 
Este așa-numita imunitate de grup. Despre acest 
lucru vorbim, de fapt, când ne propunem ținta de 
acoperire vaccinală înaltă (peste 95% dintre 
eligibili). Obstacolele principale în atingerea ei vin 
dinspre părinții care au copii bolnavi și pun acea 
afecțiune pe seama unui vaccin. O relație cauză-
efect între vaccin și boală este greu de demonstrat, 
iar evidențele științifice, în acest sens, sunt pauce. 
Din fericire, putem apela, în unele cazuri (a se 
vedea rujeola, tuberculoza), la biologia 
moleculară (secvențierea) care poate face 
diferența între tulpina de virus vaccinală și cea 
sălbatică. În general, însă, ajungem la o asemenea 
concluzie prin eliminare, când am epuizat toate 
celelalte posibile cauze medicale, bine 
argumentate, ale bolii. Dar cum să lămurești un 
părinte care vede în fiecare boală depistată 
aproape de momentul vaccinării sau chiar la ani 
după vaccinare, că puteau fi multe alte cauze și că 
nu există nicio dovadă că vaccinul i-a cauzat 
boala? Acești părinți sunt extrem de rigizi în a 
accepta o opinie medicală, sunt, de multe ori, 
adepți ai teoriei conspirației și, ceea ce este și mai 
grav, își propagă aceste opinii în rețelele de 
socializare, opinii care devin „virale” și 
împărtășite în foarte scurt timp de tot mai mulți 
părinți, mulți dintre aceștia fără studii medicale.  
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Iată că povestind și punându-mi întrebări la 
unele dintre care, eu însămi, încă nu am răspuns, 
am ajuns într-un alt impas:  

Ce ne facem cu colegii noștri medici care, 
deși cunosc foarte bine (sau ar trebui să cunoască) 
beneficiile vaccinării, înoată împotriva curentului 
și i se opun? Surse de informare credibile sunt la 
dispoziția oricui: a se vedea cel puțin WHO, CDC, 
ECDC, INSP-CNSCBT și nu mai avem astăzi 
scuza lipsei de informare. Documentarea trebuie 
să fie permanentă, iar garda nu trebuie lăsată jos 
cu niciun preț. 

Ce poți să simți, ca și coleg medic, în fața 
unei asemenea persoane? O durere nemărginită și 
milă, pentru că au ajuns să profeseze într-un 
domeniu de activitate pentru care, probabil, nu 
erau pregătiți. Compasiune, ură? Nu, nu ură. Ura 
nu este creștinească. Mai degrabă le-aș transmite 
rugămintea de a-și exprima opiniile anti-
vaccinare, nefondate, la un pahar cu bere și 
nicidecum în discursuri lipsite de substanță, în 
fața unei audiențe nepregătite din punct de 
vedere medical și care, văzând în fața ei un medic, 
înclină să creadă că tot ceea ce i spune este 
adevărat. 

Problema vaccinărilor și a reacțiilor post-
vaccinale ar trebui privită întotdeauna ca o 
balanță: pe un taler se află numărul de copii care, 
grație vaccinului, nu se vor îmbolnăvi și nu vor 
muri din cauza unor boli grave, prevenibile prin 
vaccinare, iar pe celălalt taler, foarte sau extrem 
de rarele reacții post-vaccinale. Întotdeauna, lucru 
demonstrat prin evidențe științifice, balanța va 
înclina în favoarea primilor. Adică în favoarea 
pădurii. Ca om de sănătate publică am, poate, 
„micul-marele” defect de a mă interesa mai mult 
pădurea, a se citi comunitatea, populația în 
ansamblul ei, decât individul. Dar, e adevărat, și 
revin la comunicare, cum poți explica unui 
părinte al cărui copil s-ar fi putut îmbolnăvi în 
relație cu un vaccin (repet, situații foarte sau 
extrem de rare) că e mai importantă pădurea 
decât copacul? Eu, cel puțin, nu am găsit o 

modalitate care să nu te facă să cazi în păcatul 
cinismului și al lipsei totale de compasiune față de 
o dramă familială. 

Onorați cititori, amenințările din partea 
bolilor infecțioase, fie ele amenințări interne sau 
externe, sunt nenumărate, iar provocarea este 
continuă. Dacă nu ne punem la adăpostul unei 
acoperiri vaccinale înalte, într-un orizont de 
așteptare nu foarte îndepărtat ne putem confrunta 
din nou cu epidemii de poliomielită, difterie, 
rujeolă – boală care face ravagii în România și care 
a omorât în ultimii 2 ani, până la data de 10 
noiembrie 2017, un număr de 35 de persoane, 
majoritatea copii și a îmbolnăvit 9822. Majoritatea 
copiilor decedați au fost copii prea mici pentru a 
fi vaccinați (neeligibili), care nu au putut fi 
beneficiarii imunității de grup din cauză că cei din 
jurul lor nu erau protejați, iar virusul a circulat în 
comunitățile respective. Rujeola este 
înfricoșătoare și prin complicațiile pe termen lung 
(Pan-Encefalita Sclerozantă Subacută = „PESS”), 
iar cazuistica distinsului și regretatului coleg, 
domnul dr. Traian Pop, împărtășită, cu siguranță, 
și colegilor neurologi mai tineri, ar trebui, în 
opinia mea, adusă cât mai frecvent în atenția 
medicilor, dar și a publicului larg. Exemplele pot 
continua cu gripa (ne vaccinăm anual nu doar 
pentru protecția personală, dar și a celor din jurul 
nostru – familie, prieteni, colegi), rubeola, tusea 
convulsivă, cu bolile tropicale pentru care 
beneficiem de vaccinuri.  

Din păcate, vaccinurile nu pot preveni orice 
boală infecțioasă. Două exemple sugestive sunt 
infecția cu HIV/SIDA și hepatita virală tip C 
pentru care încă nu a putut fi creat un vaccin 
eficient și eficace. Cele două virusuri s-au dovedit 
a fi, cel puțin până acum, mai „inteligente” decât 
noi… 

Dar inteligența este, în general, o opțiune pe 
care o poți alege și care stă la îndemâna oricui. 
Depinde de noi dacă alegem evidența științifică 
sau zona gri. 
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Abstract 

This article presents an analysis of operative 
treatment of fractures of the femoral neck in 
patients - citizens of regions with selenium 
deficiency. 

Among many minerals selenium has a 
special place as the most controversial mineral. It 
has a very narrow range between essential and 
toxic dose. 

This study is based on the analysis of results 
of surgical treatment of 28 patients aged from 40 
to 75 years with closed fractures of the femoral 
neck (CFFN), who was on treatment from 2014 to 
2015. The patients were treated at the 
traumatological and neurosurgical Hospital 
ambulance in Chernivtsi, where they received a 
fixation of the femoral neck. 28 (100%) of patients 
with probable verified deficiency of selenium  and 
secondary osteoporosis. 

 
Key words: selenium, osteogenesis, femur, 

deficiency, osteoporosis, surgery. 

Introduction 

Among many minerals selenium has a 
special place as the most controversial mineral. It 

has a very narrow range between essential and 
toxic dose. 

The physiological need for selenium is 70 
micrograms for adult men and 55 mcg for 
women. Pregnancy and lactation periods require 
a higher level of 200 micrograms. 

After getting in the human body, selenium 
passes a large number of transformations. 
Infusing in selenium specific proteins this trace 
element affects the functioning of the body. 
Currently, there are about 25 selenium proteins 
and over 35 selenium-containing proteins. 

Among selenium specific proteins we 
distinguish the glutation-peroxidase protein 
family (GPX) (6 enzymes) the 
tyoredoxynreduktase group (TR) (3 enzymes) the 
iodinetyronindeiodinase group (D) -3 forms, the 
selenium protein P (the only protein that contains 
more than one atom of selenium and is the major 
extracellular source of selenium, one of the 
markers nutritiologic implementation of 
selenium) the selenium protein W, 
seleniumphosphatsyntetase and many of 
selenium proteins which function is not enough 
elucidated. 

At present is noteworthy the assumption 
that selenium deficiency is one of the factors in 
the development and progression of thyreopathy. 
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Virtually all the continental states, which include 
Ukraine is characterized by deficiency of 
selenium. Vinnytsia, Volyn, Kyiv, Luhansk, 
Odesa, Poltava, Ternopil, Khmelnytsky, 
Chernivtsi, Kharkiv, Chernihiv, Sumy regions 
and Crimea are characterized by a low level of 
selenium. 

The thyroid gland has a particularly high 
need in selenium and belongs to the organs with 
the highest level of this element per 1 g of tissue. 
Selenium, like iodine is necessary for normal 
thyroid function, thyroid homeostasis. 

It was established that all three deiodinazes 
that convert T4 to T3, contain seleniumcysteine. 
This demonstrates how the active thyroid 
hormone production depends on the selenium 
status. The selenium-containing iodtyroxyndeiodinase 
(Ds) is present in most tissues and provides a 
mechanism of regulation in the activation of 
thyroid hormones. 

Along with other functions selenium is 
closely related to the metabolism of iodine in the 
body. This indicates that all biogeochemical 
regions with iodine insufficiency, which include 
Chernivtsi region have selenium deficiency [2,3]. 

The problem of healing bone fractures is 
very acute in traumatology. [1] One approach to 
solve it is to examine the factors that affect bone 
osteogenesis [5,6]. 

The aim: to publish an analysis of operative 
treatment of fractures of the femoral neck in 
patients - citizens of regions with selenium 
deficiency.  

 
Material and Methods. This study is based 

on the analysis of results of surgical treatment of 
28 patients aged from 40 to 75 years with closed 
fractures of the femoral neck (CFFN), who was on 
treatment from 2014 to 2015 who were treated at 
traumatological and neurosurgical Hospital 
ambulance in Chernivtsi, where they received a 
fixation of the femoral neck. 28 (100%) of patients 
with probable verified deficiency of selenium and 
secondary osteoporosis. 

The determination of selenium in blood 
plasma of patients was conducted by the 
fluorymetric method on the spektrofluormetre 
SFM25 ("Kontron Instruments" USA). 

The results of our experiments were 
analyzed by the variational statistics using 
parametric Student's t test. 

The determination of selenium in the blood 
plasma of surveyed group’s patients revealed that 
the average value of plasma of selenium level is 
78,3 ± 5,1 mg / l, which is below the optimum 
value (115-130 mg / l) and corresponds to a mild 
deficiency of selenium. 

For the purpose of diagnosis of secondary 
osteoporosis in all patients one performed a X-ray 
densitometry (DEXA). On the basis of the 
densitometry in 27 (96.4%) of patients was found 
a bone mineral density in the femoral neck and 
lumbar vertebrae (L1-L4) responsible for 
osteoporosis, and in 1 (3.6%) - osteopenia. The 
normal peak bone mass (T-test) in terms of 
standard deviations (SD) in patients with 
osteoporosis was <-2,5 SD, patients with 
osteopenia range from -1 to -2,5 SD. 

According to Garden’s classification of 
fractures we marked - type I - 3 (10,7%), II type - 2 
(7,1%), III type - 16 (57,1%), IV type - 7 (24.9%). 
Thus, the majority (82%) were patients with 
fractures of types III and IV accompanied by 
disorders of blood circulation in the head of the 
femur. This category is considered prognostically 
unfavorable. 

The osteosynthesis was performed by 
clamps, three cannulated spongy screw with the 
diameter of 6.5 mm - 16 (57.1%) of patients, 
dynamic hip screw (DHS) - 5 (17.8%) of patients; 
three non cannulated spongy screws with the 
diameter of 6.5 mm - 2 (7.1%); a three-bladed nail 
with diaphyseal plate - 4 (14.2%) and without 
diaphyseal plate - 1 (3.5%) patient. 

In the groups of studied patients three 
(10.7%) were operated during 24 hours after the 
injury, 13 (46.4%) patients operated at the 2-5 day, 
11 (39.2%) patients were performed surgery at the 
6 -12 day and 1 (3.5%) patients was performed 
surgery in more than 12 days. The minimum time 
since the injury to surgery was 21 hours, the 
maximum - 16 days, the average hospital stay for 
surgery was 5,86 ± 1,63 days. 

In order to eliminate the deficiency of 
selenium and to prevent further development of 
osteoporosis all the 28 (100%) patients have been 
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prescribed the drug Selenium-active (1 tablet 
contains 50 micrograms of selenium, and 50 mg of 
vitamin C, duration of administration 1 month) 
and were given recommendations on diet – to use 
food products with higher selenium content 
during the illness and rehabilitation. 

 
Research results 

One studied the concentrations of selenium 
in blood plasma in 28 (100%) examined groups of 
patients in terms of 1 to 1.5 years. The average 
levels of selenium in 12 (42.8%) patients was 91,4 
± 6,8 mg / l, which corresponds to a mild 
deficiency of selenium (Table. 2), respectively, in 
16 (57.2%) patients was 119 2 ± 3,4 mg / l – the 
optimal amount of selenium in blood plasma. 

To determine the state of bone density and 
for secondary osteoporosis diagnosis, all patients 
were performed the X-ray densitometry (DEXA). 
According to the densytometrical research in 28 
(100%) patients the bone mineral density in the 
femoral neck and lumbar vertebrae (L1-L4) is 
consistent with osteopenia (-1 <T criterion of <-2.5). 

The results of the osteosynthesis in terms of 
1 to 1.5 years were studied in 28 (100%) patients. 
Fractures without complications were observed in 
16 (57.1%) operated patients. In 12 operated was 
performed a fixation with three cannulated 
spongy screw with the diameter of 6.5 mm - 16 
(57.1%) of patients, dynamic hip screw (DHS) - 5 
(17.8%) of patients; three non cannulated spongy 
screws with the diameter of 6.5 mm - 2 (7.1%); a 
three-bladed nail with diaphyseal plate - 4 (14.2%) 
and without diaphyseal plate - 1 (3.5%) patient. 
Medium terms of fusion in patients under 50 
years were 24,6 ± 1,8 weeks, aged 51-60 years - 
25,3 ± 1,8 weeks, 60-77 years - 25,1 ± 2,5 weeks. 
Complications were found in 12 patients (42.9%). 
Cleft head of osteolysis was found in 4 (25%) they 
were performed a fixation with cannulated screw, 
2 – were performed a three-bladed nail with 
diaphyseal plate, 1 – was performed a three-
bladed nail. Aseptic necrosis with the 
development of severe post-traumatic arthrosis - 
in 4 (14.2%) patients, including 3 patients which 
were performed the DHS fixation, and 1 (67.5%) – 
was performer cannulated screws. 

Conclusion 

The main reason of fractures of the femoral 
neck in patients - citizens of regions with 
selenium deficiency is the secondary osteoporosis. 
Without an adequate drug therapy for 
osteoporosis and without elimination of selenium 
deficiency is possible the deterioration of results 
of surgical treatment and a slowdown of 
consolidation of fractures. 

Selenium deficiency requires the use of 
pharmaceutical correction that is needed both in 
acute and in post-traumatic period. 
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Nexavar 200 mg comprimate 
Un comprimat filmat conţine sorafenib 200 

mg (ca tosilat) 
Indicaţii terapeutice.  

- Carcinom hepatocelular. Nexavar este 
indicat pentru tratamentul carcinomului 
hepatocelular.  

- Carcinom cu celule renale. Nexavar este 
indicat pentru tratamentul pacienţilor cu 
carcinom cu celule renale în stadiu avansat 
care nu au răspuns la terapia anterioară pe 
bază de interferon-alfa sau de 
interleukina-2 sau care nu se califică 
pentru aceste terapii.  

- Carcinom tiroidian diferențiat. Nexavar 
este indicat pentru tratamentul pacienților 
cu carcinom tiroidian diferențiat 
(papilar/folicular/cu celule Hürthle) care a 
progresat, local sau metastatic, refractar la 
tratamentul cu iod radioactiv. 

Tipurile histologice de carcinom tiroidian 
Cancerul tiroidian derivat din foliculii 
tiroidieni (cancerul care are la bază 
celulele foliculare) include diferite tipuri 
histologice: 

- Papilar, folicular şi anaplazic 
- Există și carcinomul cu celule Hürthle, 

decurge dintr-un subgrup de celule 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017     

         12

foliculare (celule Hürthle) care se măresc 
şi se modifică metabolic.  
 

 
 

Epidemiologie:  
Nodulii tiroidieni sunt destul de frecvent 

întâlniţi, afectând aprox. 4%-5% din populaţia 
generală în diferite studii, în funcţie de grupa de 
vârstă a persoanelor analizate şi a metodei folosite 
pentru identificare. 

În aprox. 95% dintre cazuri, aceşti noduli 
sunt benigni. 

 
Epidemiologie: Incidenţa 

Acest grafic prezintă importanţa globală a 
cancerului tiroidian în contextul altor cancere. În 
2008 cancerul tiroidian s-a situat pe locul al 18-lea 
din perspectiva frecvenţei de apariţie din 
numărul total de cazuri diagnosticate; cu toate 
acestea, la femei acesta a fost al nouălea cel mai 
frecvent tip de cancer. 

În 2008 aproximativ 49.200 de bărbaţi şi 
163.900 de femei au fost diagnosticaţi cu cancer 
tiroidian. Aproximativ 11.200 de bărbaţi şi 24.200 
de femei au decedat din cauza cancerului 
tiroidian. 

 

 
 

Epidemiologie: Factori de risc 
• Vârsta 
• Genul 
• Rasa/etnia 
• Iod în regimul alimentar 
• Geografia 
• Istoricul personal sau familial privind 

guşa tiroidiană 
• Istoricul familial al afecţiunilor 

tiroidiene sau al cancerului tiroidian 
• Expunerea la radiaţii ionizante 
• Modificări genetice 

Diagnostic: Prezentare generală 
Deşi formele incipiente de cancer tiroidian 

pot fi asimptomatice, următoarele simptome pot 
apărea odată cu creşterea în mărime a tumorii: 

• Formațiune tumorală la nivelul gâtului 
• Voce răguşită 
• Dispnee 
• Disfagie 

În cazul în care un pacient observă oricare 
dintre aceste simptome, acesta trebuie să se 
adreseze medicului său. Medicul poate iniţia 
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evaluarea în vederea diagnosticului cancerului 
tiroidian:  

• Anamneza şi examinarea pacientului 
• Investigaţii ale funcţiei tiroidiene şi 

ecografie 
• Biopsia prin aspiraţie cu ac subţire (FNA 

sau FNAB) 
• Alte teste auxiliare 

FNAB – fine needle aspiration/biopsy – 
biopsia/aspirația cu ac fin 

Histopatologie şi stadializare: Clasificarea 
histologică 

Cancerul tiroidian poate fi clasificat în 
funcţie de rezultatele analizelor histopatologice. 

Ambii termeni se referă la analiza 
caracteristicilor morfologice ale celulelor şi ale 
ţesutului tumoral. 

Prin examinarea ţesutului tumoral obţinut 
prin intermediul rezecţiei chirurgicale este 
posibilă determinarea originii celulare a 
cancerului şi a gradului de diferenţiere, ambele 
influențând prognosticul. 

 
 
Histopatologie şi stadializare: Cancerul tiroidian 
dezvoltat din celule foliculare 

Cancerele tiroidiene dezvoltate din celule 
foliculare pot fi împărţite în cancere tiroidiene 
care sunt bine diferenţiate, cancere tiroidiene slab 

diferenţiate şi cancere tiroidiene nediferenţiate 
(cancere tiroidiene anaplazice). Cancerele bine 
diferenţiate au un prognostic mai favorabil decât 
cancerele slab diferenţiate. Cancerul tiroidian 
anaplazic este cel mai agresiv dintre toate acestea.

 

 
 

Histopatologie şi stadializare: Cancerul tiroidian 
dezvoltat din celule parafoliculare 

Celulele parafoliculare (denumite și celule 
C) stau la baza cancerului tiroidian medular, care 
variază de la o diferenţiere celulară intermediară 
la tipul puțin diferențiat. Cancerul tiroidian 

medular poate fi sporadic sau familial. 
Supravieţuirea la 10 ani în cazul pacienţilor din 
America este de 75%. 

Cancerul tiroidian medular este considerat 
diferit de alte tipuri de cancere tiroidiene şi are 
propriul sistem de stadializare. 
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Stadializarea TNM, NCCN v1.2016 

 

Stadializarea TNM, NCCN v1.2016 
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Histopatologie şi stadializare: Prognosticul cancerului tiroidian 
Statistica privind supravieţuirea indică faptul că stadiul tumorii şi tipul histopatologic sunt factori 

care estimează foarte bine supravieţuirea pacienţilor şi că pentru majoritatea pacienţilor cu boală de 
stadiul I sau II supravieţuirea relativă la 5 ani este excelentă. 
 

 
 

Histopatologie şi stadializare: Prognosticul cancerului tiroidian 
Rata de supravieţuire în funcţie de stadiul de evoluție 
După diagnosticarea CTD, stadiul TNM estimează supravieţuirea generală. 

 

 
 

Tratamentul standard al CTD: Ghiduri de tratament pentru CTD în stadiul de la I la III 
Pe glob au fost elaborate ghiduri clinice de gestionare a tratamentului CTD. 
Cu toate că diversele ghiduri sunt în mare parte în concordanță, unele dintre recomandările 

acestora sunt diferite. 
Comparaţie între ghidurile de gestionare a CTD în stadiul I-III3-6 utilizate în Europa, America, 
Japonia şi America Latină 
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Principiile supresiei TSH. NCCN v1.2016 
 

 
 

Tratamentul standard al CTD: Tratamentul 
postoperator  
Date generale 

În funcţie de stadiul în care se găsește 
pacientul, intervenţia chirurgicală pentru cancer 
tiroidian poate fi urmată de alte terapii. 

Terapia de substituţie hormonală tiroidiană 
joacă două roluri: substituirea funcţiei tiroidiene 
normale şi supresia creşterii în continuare a 
tumorii. 

Terapia cu IRA este utilizată pentru ablaţia 
oricărui ţesut tiroidian restant, pentru a reduce 
riscul de recidivă. 

Radioterapia cu fascicul extern (EBRT, 
external beam radiation therapy), recomandată 
mai frecvent pentru tumori nerezecabile, poate fi 

utilizată, de asemenea, ca măsură adjuvantă după 
rezecţia chirurgicală. 

Un aspect important este acela că 
gestionarea postoperatorie este personalizată 
pentru fiecare pacient şi este adaptată în funcţie 
de factorii de risc. 
Tratamentul standard al CTD: Tratamentul 
postoperator - Terapia cu IRA 

Terapia cu IRA (iod radioactiv) joacă un rol 
fundamental atât în monitorizarea, cât şi în 
tratamentul carcinomului tiroidian diferenţiat 
(CTD). 

Utilizarea 131I se bazează pe faptul că atât 
celulele foliculare tiroidiene normale cât şi 
celulele carcinomului tiroidian vor capta şi vor 
concentra 131I. 
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Tratamentul standard al CTD: Monitorizare – 
Prezentare generală 

Pacienţii care au cancer tiroidian care au 
urmat tratamentul iniţial prin intervenţie 
chirurgicală și/sau cu IRA trebuie să fie 
monitorizați pentru a uşura descoperirea precoce 
şi inițierea tratamentului în cazul bolii persistente 
sau recidivate. 

În cadrul acestei secţiuni veţi învăţa despre: 
• Terapia de supresie a TSH la pacienţii cu 

risc crescut 
• Monitorizarea nivelurilor serice de 

tiroglobulină (TG), care pot da informații 
despre posibila recidivă a cancerului 

• Monitorizarea imagistică, prin care se 
poate detecta şi localiza boala reziduală 
sau recidivată 

Metastazarea după tratamentul iniţial: Cancerul 
tiroidian refractar la IRA 

Între 20% şi 25% dintre cancerele tiroidiene 
metastatice îşi pierd capacitatea de a capta 131I, 
devenind refractare la IRA. 

Boala refractară la IRA este definită ca fiind 
o leziune ţintă fără captare de iod pe o examinare 

imagistică efectuată după terapia cu IRA în 
condiţiile unui regim alimentar sărac în iod şi a 
unei creşteri sau stimulări adecvate a TSH. 

 

 
 

Recidiva / metastazarea după tratamentul iniţial: 
Cancerul tiroidian refractar la IRA 

Pacienţii cu boală refractară la IRA şi 
metastaze la distanţă au un prognostic rezervat, 
cu o supravieţuire mediană estimată la 2,5-3,5 ani. 

 

 
 
Agenții terapeutici țintiți în cancerul tiroidian 
Agenții terapeutici utilizați în mod curent în 
carcinomul tiroidian 

• Sorafenib este primul agent terapeutic 
țintit indicat pacienților cu CTD avansat la 
nivel local sau metastatic, refractar la IRA, 

date care se bazează pe studiul de fază 3 
DECISION 

• Lenvatinib este aprobat* pentru 
tratamentul pacienților care au CTD cu 
recidivă la nivel local sau metastatic, 
avansat, refractar la IRA 
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• În cazul cancerului tiroidian medular 
metastatic există doi agenți TKI aprobați: 

o Vandetanib 
o Cabozantinib 

• Ghidul NCCN v1 din 2016: în cazul bolii 
progresive și/sau simptomatice se ia în 
considerare tratamentul cu lenvatinib sau 
sorafenib. 

• Ghidul ATA, din 2016: în cazul pacienților 
care au carcinom care a progresat la nivel 

local sau este metastatic, includerea în 
studii clinice poate fi recomandată în cazul 
în care a progresat conform criteriilor 
RECIST, în special dacă progresia a 
survenit în urma utilizării inhibitorilor de 
kinaze aprobați precum lenvatinib sau 
sorafenib, și/sau terapiile aprobate nu sunt 
disponibile pacientului. 

 
Ghidul NCCN v1.2016 
„În cazul bolii progresive și/sau simptomatice, se ia în considerare tratamentul cu lenvatinib sau 
sorafenib.” 
 

 
 

Ghidul ATA (American Thyroid Association) din 2016 
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Nexavar în cancerul tiroidian: Transducţia semnalului în cancerul tiroidian – Mecanismul de acţiune 
al Nexavar 
RAS/RAF/MEK/ERK 

Sorafenib inhibă diferite forme de RAF, incluzând RAF-1, B-RAF de tip sălbatic şi forma cu mutaţii 
a B-RAF denumită BRAF V600E. 

RAF este o parte pivotantă din calea de semnalizare RAS/RAF/MEK/ ERK care controlează 
numeroase procese celulare importante. 

Prin inhibarea acestei căi, sorafenib poate inhiba proliferarea şi angiogeneza tumorii 
 

 
 

Studiul de fază III DECISION 

 
 

Studiul DECISION de fază III:  Prezentare generală – Aspecte esenţiale 
Studiul DECISION de fază III: Studiu clinic de fază III, randomizat, placebo controlat, dublu-orb 

Iniţiat în baza rezultatelor studiilor de fază II şi nevoii unor mai bune terapii pentru cancerul 
tiroidian. 

Obiectivul studiului a fost cel de a evalua siguranţa şi eficiența tratamentului cu Nexavar la 
pacienţii care au cancer metastatic sau cu extindere locală refractar la iod radioactiv în comparație cu 
placebo. 
Studiul DECISION de fază III: Design studio 
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Studiul DECISION de fază III: Design studio 
Obiectiv primar 

Obiectivul primar a fost acela de a compara 
PFS (conform evaluării centrale independente la 
fiecare 8 săptămâni) folosind criteriile RECIST 
versiunea 1.0, între pacienţii trataţi cu Nexavar şi 
pacienţii cu placebo. 

PFS a fost stabilită de la data randomizării şi 
până la data progresiei radiologice sau decesului 
(dacă decesul se petrece înaintea progresiei). 
Studiul DECISION de fază III: Design studio 
Obiective secundare 

• Printre obiectivele secundare s-au numărat: 
o OS 
o Perioada de timp până la progresie 

(TTP) 
o DCR (definită ca proporţia de pacienţi 

cu cel mai bun răspuns general, CR, 

PR sau SD în baza RECIST în timpul 
tratamentului sau în decurs de 30 de 
zile de la întreruperea tratamentului) 

o RR 
o Durata răspunsului (DoR) 

• Siguranţa a fost, de asemenea, un obiectiv 
secundar: reacţiile adverse şi parametrii de 
laborator au fost adunați şi evaluați. 

• Alte evaluări 
o Studiile farmacocinetice au fost 

realizate pentru a determina 
expunerea la Nexavar. 

 
DCR – disease control rate, rata de control a bolii, 
CR – complete response, răspuns complet,  
PR – partial response, răspuns parțial,  
SD – stable disease, boală stabile 

 
Studiul DECISION de fază III: Populaţia de pacienţi 
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Studiul DECISION de fază III: Rezultate  – Introducere 
 

 
 

Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Eficacitate 
• Sorafenib îmbunătățește în mod semnificativ PFS şi prelungeşte PFS mediană cu 5 luni spre 

deosebire de  placebo. 
o PFS mediană raportată în două grupuri a fost după cum urmează: 
o PFSm Sorafenib: 329 zile (10,8 luni) 
o PFSm Placebo: 175 zile (5,8 luni) 

 HR: 0,587 (95% IÎ: 0,454–0,758; P<,0001) 
• Acest grafic arată PFS în cadrul celor 2 grupuri de pacienţi pe durata studiului. 

 

 
 
Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Introducere 
PFS în cadrul subgrupurilor predefinite 
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Studiul DECISION de fază III: Rezultate  – Siguranţa 
Rezultatele privind siguranţa din studiul DECISION au fost în conformitate cu profilul cunoscut 

de siguranţă al sorafenib, cele mai frecvente reacţii adverse (toate gradele) fiind: 
• Reacție cutanată mână-picior (HFSR) 
• Diaree 
• Alopecie 
• Erupţii cutanate/descuamare 
• Oboseală 
• Pierdere ponderală 
• Hipertensiune 

 

 
 

1. Brose, MS. DECISION trial. Afiș prezentat la: ASCO Annual Meeting; May 31, 2013; Chicago, IL. 
 
 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017 

         23

Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Siguranţa 
Tratamentul şi modificările dozei în perioada cu regim dublu orb 

 
 

Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Siguranţa 
Cele mai frecvente reacţii adverse din perioada cu regim dublu orb 
 

 
 

Studiul DECISION de fază III: Rezultate – Siguranţa 
 
Reacţiile adverse severe din perioada în regim dublu orb 
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Optimizarea experienței pacienților cu 
tratamentul cu Nexavar: gestionarea reacțiilor 
adverse (RA) 
RA: abordarea pacientului (1) 

Este foarte important ca pacientul să fie 
evaluat înainte de inițierea tratamentului 
antineoplazic 

• Evaluarea pacientului de către medicul 
oncolog înainte de inițierea tratamentului 
cu sorafenib: 

o examinarea fizică, analize de 
laborator, alte recomandări 
conform situației clinice a 
pacientului 

o evaluarea contraindicațiilor 
tartamentului cu sorafenib 

• Pacienții trebuie sfătuiți: 
o să fie atenți la apariția de posibile 

reacții adverse 
o să ia măsuri profilactice acolo unde 

este posibil  
• Pacienții trebuie să fie consiliați în legătură 

cu apariția posibilelor RA la tratament 
înainte de inițierea tratamentului, în 
acest fel: 
o pacienții le vor accepta cu mai mare 

ușurință  
o crește probabilitatea ca pacientul să 

fie compliant tratamentului 

 
RA: abordarea pacientului (2) 

• Intervenția timpurie și tratamentul 
simptomatic pot: 
o îmbunătăți calitatea vieții 
o ușura complianța la tratament, 

optimizând beneficiile potențiale 
ale tratamentului 

• În cazul RA de grad 1 și 2: 
o simptomele pot fi ameliorate cu 

tratament simptomatic sau prin 
modificarea dozei; tratamentul cu 
sorafenib poate fi continuat 

• bună comunicare cu pacientul și asistarea 
acestuia și a familiei acestuia sunt 
esențiale pe durata tratamentului  

Concluzii 
• Tratamentul cu iod radioactiv (IRA) joacă 

un rol important în tratamentul și 
monitorizarea cancerului tiroidian 

• Aproximativ 5% până la 15% dintre 
pacienții care au cancer tiroidian vor 
avea recidive locale sau la distanță 
o 2/3 dintre aceștia vor deveni 

refractari la IRA 
• Pacienții cu boală refractară la IRA au un 

prognostic rezervat, cu o supraviețuire < 
3 ani 

• Neoplasmul tiroidian face parte din 
categoria tumorilor foarte bine 
vascularizate 

• Tratamentul sistemic ar trebui luat în 
considerație în cazul pacienților care au 
carcinom tiroidian bine diferențiat 
refractar la IRA care progresează 
o dimensiunea tumorii, localizarea și 

rata de creștere sunt factori de 
decizie pe baza cărora se stabilește 
pe cine să tratați și când anume 

• Nexavar este un inhibitor de kinaze care 
are efect antiproliferativ și antiangiogenic 

• DECISION este primul studiu de fază III al 
unui agent țintit în cazul carcinomului 
tiroidian refractar la IRA, o neoplazie 
rară cu prognostic rezervat și care nu 
avea un tratament standard eficient 

• Tratamentul cu Nexavar este asociat cu un 
PFS semnificativ mai mare decât placebo 
(PFSm la sorafenib este de 10,8 luni vs 5,8 
luni la placebo, HR=0,587) 
o reduce cu 41% riscul progresiei sau 

decesului versus placebo 
• Datele de siguranță sunt aliniate celor deja 

cunsocute pentru profilul de siguranță al 
sorafenib 

• cele mai frecvente RA sunt: reacția 
cutanată mână picior, diareea, alopecia, 
eritem/descuamare cutanată, oboseală și 
HTA 
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Informații esențiale din Rezumatul 
Caracteristicilor Produsului Nexavar 200 mg 
comprimate filmate. 

• Denumirea comercială a medicamentului. 
Nexavar 200 mg comprimate filmate. Un 
comprimat filmat conţine sorafenib 200 
mg (ca tosilat).  

• Indicaţii terapeutice.  
o Carcinom hepatocelular. Nexavar 

este indicat pentru tratamentul 
carcinomului hepatocelular.  

o Carcinom cu celule renale. Nexavar 
este indicat pentru tratamentul 
pacienţilor cu carcinom cu celule 
renale în stadiu avansat care nu au 
răspuns la terapia anterioară pe 
bază de interferon-alfa sau de 
interleukina-2 sau care nu se 
califică pentru aceste terapii.  

o Carcinom tiroidian diferențiat. 
Nexavar este indicat pentru 
tratamentul pacienților cu carcinom 
tiroidian diferențiat (papilar/ 
folicular/cu celule Hürthle) progre-
siv, local avansat sau metastatic, 
refractar la tratamentul cu iod 
radioactiv. 
 

Doze şi mod de administrare.  
• Tratamentul cu Nexavar se va efectua sub 

supravegherea unui medic specializat in 
terapia anticanceroasă.  

• Doza de Nexavar recomandată pentru 
adulţi este de 400 mg sorafenib (două 
comprimate de 200 mg) de două ori pe zi 
(echivalentul unei doze zilnice totale de 
800 mg). Tratamentul va continua atâta 
timp cât se observă un beneficiu clinic 
sau până la apariţia unei toxicităţi 
inacceptabile. În vederea controlului 
reacţiilor adverse suspectate, se poate 
impune întreruperea sau scăderea dozei 
de sorafenib. Se recomandă ca sorafenib 
să se administreze fără alimente sau cu o 
masă cu conţinut scăzut sau mediu de 
grăsimi. Dacă pacientul intenţionează să 

aibă o masă bogată în grăsimi, 
comprimatele de sorafenib trebuie 
administrate cu cel puţin 1 oră înainte 
sau 2 ore după masă. Comprimatele 
trebuie înghiţite cu un pahar de apă.  

Contraindicaţii. Hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi 
la pct. lista excipienților. 
 
Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare.  
Toxicitate cutanată. Controlul toxicităţii cutanate 
poate include tratamentul topic pentru 
ameliorarea simptomatică, întreruperea şi/sau 
modificarea temporară a dozei de sorafenib sau, 
în cazurile severe sau persistente, încetarea 
tratamentului cu sorafenib.  
Hipertensiune arterială. La pacienţii trataţi cu 
sorafenib s-a observat o creştere a incidenţei 
hipertensiunii arteriale. Hipertensiunea a fost în 
general uşoară până la moderată, a survenit la 
începutul perioadei de tratament şi a cedat la 
tratamentul standard cu antihipertensive. 
Tensiunea arterială va fi supravegheată în mod 
constant şi tratată, dacă este necesar, conform 
practicilor medicale standard. În cazurile de 
hipertensiune arterială severă sau persistentă sau 
de criză hipertensivă chiar sub instituirea terapiei 
antihipertensive, va fi evaluată necesitatea  opririi 
tratamentului cu sorafenib. 
Hemoragie. Administrarea de sorafenib poate fi 
urmată de un risc hemoragic crescut. Dacă un 
eveniment hemoragic necesită intervenţie 
medicală, se recomandă a se lua în considerare 
oprirea permanentă a  tratamentului cu sorafenib.  
Ischemie cardiacă şi/sau infarct miocardic. La 
pacienţii care dezvoltă ischemie cardiacă şi/sau 
infarct miocardic se va lua în considerare 
întreruperea sau încetarea tratamentului cu 
sorafenib.  
Prelungirea Intervalului QT. S-a arătat că 
sorafenib prelungește intervalul QT/QTc, ceea ce 
poate conduce la creşterea riscului de aritmii 
ventriculare. Utilizarea sorafenib trebuie să fie 
făcută cu precauţie la pacienţi cunoscuţi cu sau 
care pot dezvolta prelungirea intervalului QTc, 
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precum pacienţii cu sindrom de interval QT 
prelungit congenital, pacienţii trataţi cu doze 
cumulative mari de antracicline, pacienţii trataţi 
cu anumite medicamente antiaritmice sau alte 
produse medicamentoase care conduc la 
prelungirea intervalului QT, precum şi la pacienţii 
cu tulburări electrolitice cum ar fi hipokaliemie, 
hipocalcemie sau hipomagneziemie. Când se 
utilizează sorafenib la aceşti pacienţi, trebuie luată 
în considerare monitorizarea periodică a 
electrocardiogramei şi a electroliţilor (magneziu, 
potasiu, calciu) în timpul tratamentului. 
Perforaţii gastro-intestinale. Perforaţia gastro-
intestinală este un eveniment advers mai puţin 
frecvent şi a fost raportat la mai puţin de 1% 
dintre pacienţii care au luat sorafenib. În unele 
cazuri, aceasta nu s-a asociat cu tumoră intra-
abdominală evidentă. Terapia cu sorafenib trebuie 
întreruptă.  
Insuficienţa hepatică. Nu există date privind 
pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (Child-
Pugh grad C). Deoarece sorafenib este eliminat 
predominant pe cale hepatică, expunerea ar putea 
fi crescută în cazul pacienţilor cu insuficienţă 
hepatică severă.  
Administrare concomitentă a warfarinei. Rar, la 
unii pacienţi la care s-a administrat warfarină în 
timpul terapiei cu sorafenib s-au constatat 
evenimente hemoragice sau creşteri ale INR-ului 
(International Normalised Ratio). La pacienţii la 
care se administrează concomitent warfarină sau 
fenprocumon se vor monitoriza în mod constant 
modificările timpului de protrombină, ale INR-
ului sau episoadele hemoragice clinice.  
Interacţiunea cu procesul de cicatrizare. La 
pacienții care suferă intervenții chirurgicale 
majore se recomandă întreruperea tratamentului 
cu sorafenib.  
Vârstnici. S-au raportat cazuri de insuficienţă 
renală. Se va lua în considerare monitorizarea 
funcţiei renale. 
Interacţiuni medicamentoase. Se recomandă 
precauţie la administrarea concomitentă a 
sorafenib cu tipurile de compuşi cu 
metabolizare/eliminare mediate predominant de 
UGT1A1 (ca irinotecan) sau UGT1A9. Se 

recomandă prudenţă atunci când se 
administrează sorafenib concomitent cu 
docetaxel. Administrarea concomitentă de 
neomicină sau alte antibiotice poate afecta major 
microflora gastro-intestinală putând duce la 
scăderea biodisponibilităţii sorafenib.  
Cancer tiroidian diferențiat (CTD). Înaintea 
inițierii tratamentului, se recomandă ca medicii să 
evalueze  cu atenție prognosticul pentru fiecare 
pacient în parte, luând în considerare 
dimensiunea maximă a leziunii, simptomele 
asociate bolii și rata progresiei. Tratamentul 
reacțiilor adverse suspectate poate necesita 
întreruperea temporară a tratamentului cu 
sorafenib sau scăderea dozei.  
Sarcina. Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să 
utilizeze măsuri contraceptive eficiente în timpul 
tratamentului cu sorafenib.  
Alăptarea. Nu se cunoaşte dacă sorafenib se 
excretă în laptele uman. Deoarece sorafenib poate 
afecta negativ creşterea şi dezvoltarea sugarului, 
se va întrerupe alăptarea în timpul tratamentului 
cu sorafenib.  
Fertilitatea. Rezultatele din studiile pe animale au 
arătat că sorafenib poate afecta fertilitatea atât la 
bărbaţi cât şi la femei. 
 
Reacţii adverse.  

Cele mai importante reacţii adverse grave 
au fost infarctul miocardic / ischemia, perforaţia 
gastro-intestinală, hepatită indusă de 
medicament, hemoragii şi hipertensiune arterială 
/ crize hipertensive.  

Cele mai frecvente reacţii adverse au fost 
diareea, fatigabilitatea, alopecia, infecțiile, reacția 
cutanată mână-picior și erupţia cutanată 
tranzitorie.  

Reacții adverse foarte frecvente (≥ 1/10): 
infecție, limfopenie, anorexie, hipofosfatemie, 
hemoragie (include hemoragie gastro-intestinală*, 
la nivelul tractului respirator* şi cerebrală*), 
hipertensiune arterială, diaree, greaţă, vomă, 
constipaţie, xerodermie, erupţie cutanată, 
alopecie, reacție cutanată mână-picior**, eritem, 
prurit, artralgie, oboseală, dureri (inclusiv dureri 
la nivelul cavităţii bucale, dureri abdominale, 
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osoase, dureri tumorale şi cefalee), febră, scădere 
ponderală, creşterea valorilor amilazei, creşterea 
valorilor lipazei;  

Reacții adverse frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10): 
foliculită, leucopenie, neutropenie, anemie, 
trombocitopenie, hipotiroidism, hipocalcemie, 
hipokaliemie, hiponatremie, depresie, neuropatie 
senzorială periferică, disgeuzie, tinnitus, 
insuficienţă cardiacă congestivă*, ischemie 
miocardică şi infarct miocardic*, înroşirea feței, 
rinoree, disfonie, stomatită (inclusiv gură uscată şi 
glosodinie), dispepsie, disfagie, boala de reflux 
gastroesofagiană, keratoacantom/ carcinom 
spinocelular, dermatită exfoliativă, acnee, 
descuamare cutanată, hiperkeratoză, mialgie, 
spasme musculare, insuficienţă renală, 
proteinurie, disfuncţie erectilă, astenie, sindrom 
pseudogripal, inflamație a mucoaselor, creşterea 
tranzitorie a valorilor transaminazelor;  

Reacții adverse mai puțin frecvente  
(≥ 1/1000 şi < 1/100): reacţii de hipersensibilitate 
(inclusiv reacţii cutanate şi urticarie), reacţii 
anafilactice, hipertiroidism, deshidratare, 
leucoencefalopatie posterioară reversibilă*, criză 
hipertensivă*, evenimente aparente de boală 
interstiţială pulmonară* (pneumonie, pneumonită 
de iradiere, afecţiuni respiratorii acute etc.), 
pancreatită, gastrită, perforaţii gastro-intestinale*, 
creşterea bilirubinei şi icter, colecistită, colangita, 
eczemă, eritem polimorf, ginecomastie, creşterea 
tranzitorie a valorilor fosfatazei alcaline sangvine, 
valori anormale ale INR-ului, valori anormale ale 
nivelului de protrombină; 

Reacții adverse rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000): 
angioedem, prelungirea intervalului QT, hepatită 
indusă de medicament*, dermatită de iradiere, 
sindrom Stevens-Johnson, vasculită leucocito-
clastică, necroliză epidermică toxică*, rabdomio-
liză, sindrom nefrotic;  

Reacții adverse cu frecvență necunoscută: 
encefalopatie.  

-Reacţiile adverse pot pune viața în pericol 
sau pot fi letale. Astfel de evenimente sunt mai 
puțin frecvente sau rare. 

-Reacția cutanată mână-picior corespunde 
sindromului de eritrodisestezie palmo-plantară 
din MedDRA.  

Informații suplimentare privind grupe 
speciale de pacienți. În studiile clinice, anumite 
reacții adverse la medicament, cum sunt reacția 
cutanată mână-picior, diareea, alopecia, scăderea 
ponderală, hipertensiunea arterială, hipocalcemia 
și keratoacantomul/carcinomul spinocelular au 
apărut cu o frecvență substanțial mai crescută la 
pacienții cu carcinom tiroidian diferențiat 
comparativ cu pacienții din studiile pentru 
carcinom cu celule renale sau hepatocelular. 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
după autorizarea medicamentului este 
importantă. Acest lucru permite monitorizarea 
continuă a raportului beneficiu/risc al 
medicamentului. Profesioniştii din domeniul 
sănătăţii sunt rugați să raporteze orice reacţie 
supectată prin intermediul Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. 
Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 
497, e-mail: adr@anm.ro 

Perioada de valabilitate. 3 ani.  
Precauţii speciale pentru păstrare. A nu se 

păstra la temperaturi peste 25°C.  
Precauţii speciale pentru eliminarea 

reziduurilor. Acest medicament poate prezenta 
un risc potențial pentru mediu. Orice produs 
neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în 
conformitate cu reglementările locale.  

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă. 
Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Germania.  

Numărul autorizaţiei de punere pe piaţă. 
EU/1/06/342/001.  

Data primei autorizări sau a reînnoirii 
autorizaţiei. Data primei autorizări: 19 iulie 2006, 
Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 21 iulie 2011.  

Data revizuirii textului. Noiembrie 2014.  
Prescripție: P-RF/R. Pentru informații 

complete citiți Rezumatul Caracteristicilor 
Produsului Nexavar 200 mg comprimate filmate.  

Pentru informații medicale adresați-vă 
departamentului medical la adresa: medical-info-
ro@bayer.com 
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Acest material promoțional este destinat 
profesioniștilor din domeniul sănătății. 
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Zona anatomică tarso-metatarsiană a 
devenit cunoscută ca și articulația Lisfranc, după 
numele unui cunoscut chirurg francez. Acest 
termen este folosit astăzi și pentru descrierea unui 
spectru larg de leziuni posttraumatice ale acestei 
regiuni a piciorului. 

Traumatismele articulației Lisfranc sunt în 
general rare, rata de apariție a acestora fiind de 
doar 1/55.000 persoane/an. Destul de frecvent 
aceste leziuni trec nediagnosticate, incidența lor 
reală fiind mult mai mare (aproximativ cu 20%). 

Preocuparea specialiștilor pentru 
traumatismele mediotarsului sunt în general 
destul de limitate, conducând inevitabil la o 
cunoaștere și o tratare inadecvată de multe ori a 
acestor leziuni.  

Astfel, Di Giovani (1) remarcă creșterea 
marcată a incidenței traumatismelor piciorului, ca 
urmare a creșterii frecvenței și severității 
accidentelor rutiere, dar și a creșterii asocierii 
leziunilor multiorganice în cadrul 
politraumatismelor. Acest lucru pune de multe 
ori în situații dificile echipa medicală, care trebuie 
să se orienteze rapid către manevrele terapeutice 
necesare menținerii funcțiilor vitale, 
minimalizând tratamentul aplicat piciorului 
traumatizat. Evoluția ulterioară a pacientului este 
grevată de durere și disfuncționalități severe ale 
membrului inferior homolateral (2,3), având un 
puternic impact psiho-socio-economic asupra 
calității vieții umane, mai mult decât în cazul 
oricărui alt traumatism. De asemenea, practicarea 
pe scară largă a sporturilor cu contact fizic ridicat, 
cum sunt rugby-ul, fotbalul american (47,48) sau 
chiar fotbalul european a condus, în ultimele 
decenii, la creșterea incidenței leziunilor medio-
tarsiene, începând de la cele ușoare, catalogate ca 
entorse mediotarsiene de diferite grade de 
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severitate, până la leziuni complexe tarso-
metatarsiene (luxații și fracturi-luxații), ce pun 
mari probleme de diagnostic și tratament. 

Heckmann și colaboratorii explică necesi-
tatea efectuării tratamentului ortopedic sau 
chirurgical cât mai corect, asigurând o aliniere 
perfectă a structurilor osteoarticulare traumatizate, 
dat fiind biomecanica extrem de complexă a 
piciorului, ce nu permite imperfecțiuni (4). 
Realizarea cu strictețe a principiilor terapeutice 
conferă rezultate satisfăcătoare (5), scăzând rata 
complicațiilor imediate (tulburări circulatorii, 
necroze tegumentare), dar şi a celor tardive 
(artroze, redori, calusuri vicioase) (6). 

Chapman şi colaboratorii aduc un aport 
deosebit prin prezentarea unor noțiuni detaliate 
de biomecanică a piciorului pe zone traumatice 
(3), în funcție de mecanismele fiziopatologice ale 
leziunii. Acestea sunt coroborate cu mijloace 
moderne imagistice pentru obținerea unor date 
cât mai precise despre perturbarea biomecanicii 
osteo-articulare, având ca scop instituirea unui 
tratament cât mai rapid şi precis adecvat fiecărui 
grup lezional în parte (8). 

Nu în ultimul rând,  Greer Richardson, prin 
lucrarea Fracturile şi luxaţiile piciorului din 2007, 
face o trecere în revistă extrem de amănunțită a 
traumatismelor piciorului pe segmente osteo-
articularea țintite, în funcție de implicarea 
biomecanică a acestora în întregul complex (9). 

Aportul cel mai important este realizat prin 
clasificarea anatomo-clinică minuţioasă a fiecărei 
entități, constituind astfel suportul pentru 
obținerea unui tratament optim raportat fiecărei 
leziuni anatomice în parte (10). Scopul final este 
obținerea unui rezultat chirurgical foarte bun, de 
aliniere corectă osteo-articulară, datorită 
standardizării atât a căii de abord, cât şi a 
metodelor şi mijloacelor de fixare internă şi 
externă, în funcţie de tipul lezional încadrat în 
clasificarea anatomo-clinică (11). În prezent sunt 
detaliate mijloacele chirurgicale de fixare internă, 
dar şi cele de fixare externă, asociate metodelor de 
reconstrucție osoasă şi a părților moi în cazul 
traumatismelor complexe de picior (7). 

 
A. Anatomia și biomecanica articulației 

Lisfranc  

Articulația Lisfranc este compusă din cinci 
articulații tarso-metatarsiene. Primele trei 
metatarsiene se articulează cu cele trei cuneiforme 
corespondente: medial, mijlociu și lateral. Cele de 
al patrulea și al cincilea metatarsian se articulează 
cu osul cuboid (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Anatomia osteoligamentară a articulației 

Lisfranc (60) 
 
Aliniamentul osos al acestui complex 

articular este deosebit de important pentru a 
înțelege considerațiile terapeutice ale acestei 
regiuni (6). Stabilitatea intrinsecă a acestei regiuni 
este datorată atât situării profunde a bazei celui 
de al doilea metatarsian, dar și în mai mare 
măsură de complexele ligamentare puternice 
atașate fiecărei articulații tarso-metatarsiene în 
parte. Ligamentul Lisfranc, cel mai puternic 
ligament al acestui complex ligamentar, își are 
originea de la nivelul porțiunii laterale a feței 
plantare a cuneiformului medial, inserându-se în 
partea laterală a feței mediale a bazei celui de al 
doilea metatarsian (12).  

Artera pedioasă traversează mediotarsul 
chiar deasupra celei de a doua articulații 
tarsometatarsiene, fiind în mod particular 
predispusă la destrucție în decursul 
traumatismelor Lisfranc, deseori asociată cu 
punctul de pornire a sindromului de 
compartiment. De asemenea este posibilă lezarea 
nervului peroneal profund, ce asigură inervația 
primului spațiu intermetarsian (13). 

Studierea mobilității acestei articulații arată 
două componente distincte (14): 

1. Coloana medială (care este o continuare a 
astragalului, scafoidului și a celor trei 
cuneiforme cu metatarsienele lor 
corespondente) și coloana laterală 
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reprezentată de calcaneu, cuboid și cel 
două metatarsiene laterale. Cele trei 
articulații mediale au o mobilitate mai 
mică cu cel mult o treime din mobilitatea 
prezentă în cele două articulații ce 
formează coloana laterală (3). Această 
rigiditate medială relativă are o 
importanță deosebită în asigurarea 
stabilității regiunii, ce o depășește pe cea 
de mobilitate (3,6,15). Acest lucru permite 
inserțiilor distale tendinoase ale mușchilor 
gambier anterior și a lungului peronier 
lateral să modifice poziția primei raze, 
permițând poziționarea capului primului 
metatarsian în timpul sprijinului 
antepiciorului pe sol, în funcție de tipul 
terenului. 

2. Coloana laterală reprezintă de asemenea o 
zonă de inserție a unor grupe musculare 
intrinseci extrem de puternice, respectiv 
tendoanele distale ale scurtului peronier 
lateral și gambierul posterior, la nivelul 
bazei metatarsianului al cincilea, 
asigurând stabilitatea și poziționarea în 
mers a coloanei laterale (15). Prin opoziție, 
cea de-a patra și a cincea articulație tarso-
metatarsiana reprezintă punctele majore 
de mobilitate ale coloanei laterale, 
prezența acestei mobilități fiind crucială 
pentru o funcție normală a piciorului. 
 

B. Principii de diagnostic 
Mecanismele de producere ale 

traumatismelor Lisfranc s-au schimbat radical în 
ultimele decenii (2,3,17,31,32). Frecvența acestor 
traumatisme a crescut, în primul rând ca urmare a 
incidenței în creștere a accidentelor rutiere, de 
muncă și sportive. 

Deși era cunoscută ca o leziune rară, acest 
lucru se datora dificultății de diagnosticare, Chiar 
și astăzi, aproximativ 20% din aceste leziuni sunt 
nediagnosticate la prezentare, în special în cazul 
politraumatizaților (4,16,33).  

În prezent sunt descrise două mecanisme de 
producere (4,12,22): 

1. Încărcarea directă a complexului 
ligamentar în lungul feței dorsale a 
piciorului în genul traumatismelor prin 
strivire, sau a unui obiect greu în cădere 
pe piciorul fixat la sol, pot duce la fracturi-
luxații orișiunde în cadrul acestui complex 
articular. Tipul leziunii depinde de 
punctul de aplicare al forței, frecvent 
asociindu-se și distrugeri ale părtilor moi, 
ce complică mult mijloacele terapeutice 
(Figura 2). Astfel, este tipic mecanismul de 
producere pe terenul de joc, în special în 
fotbal, când un jucător, care menține 
piciorul imobilizat la sol, este călcat cu 
forță în zona medio-tarsului de către un alt 
jucător (46,48). 
 

 
Figura 2 – Traumatism Lisfranc: 

mecanism direct de producere (60) 
 

2. Încărcările indirecte sunt cele mai comune 
mecanisme de producere, producând cele 
mai semnificative modificări ale întregului 
complex, de obicei prin încărcare 
longitudinală a piciorului aflat în flexie 
plantară (3,4,12,22). Acest lucru duce la 
disocierea ligamentelor dorsale și ulterior 
cele plantare cu asocieri variabile de 
leziuni osoase. Acesta este cel mai comun 
mecanism de producere în cadrul 
accidentelor sportive (Figura 3). 
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Figura 3 – Traumatism Lisfranc: 

mecanism indirect de producere (60) 
 

Leziunea Lisfranc apare în cazul prezenței 
unei forțe de torsiune între antepicior și 
mediopicior. Astfel, antepiciorul sportivului 
rămâne fixat la sol, iar întreaga greutate a 
corpului acestuia exercită o forță de răsucire, 
antrenând și răsucind mediotarsul, față de 
antetarsul imobilizat. De exemplu, călărețul care 
cade de pe cal, dar cu piciorul rămas blocat în 
scariță; windsurferul care cade de pe placa de 
surf, cu piciorul blocat în etrierul plăcii. De 
asemenea, în cazul fotbalului, aceste leziuni apar 
frecvent, atunci când jucătorul prezintă un picior 
blocat pe gazon, acesta rotindu-se pe neașteptate, 
atunci când se face o reducere sau o schimbare de 
direcție, sau când piciorul său este blocat de către 
piciorul unui alt jucător (46,48). 

Studiile recente nu relevă nici o relație între 
mecanismul de producere și tipul lezional (14,32).  

Luxațiile medio-tarsiene Lisfranc sunt 
leziuni traumatice extrem de redutabile, relativ 
ușor de diagnosticat în cazul apariției izolate, dar 
dificil de diagnosticat în asocierea cu 
politraumatismul. Este absolut necesar ca aceste 
leziuni să fie luate mai serios în considerare, 
datorită potențialului ridicat de agravare 
lezională al acestora, dar și datorită impactului 
psiho-emoțional negativ în cazul nediagnosticării 
sau tratării incorecte a acestora. 

 
Diagnosticul clinic se bazează pe un 

examen clinic minuțios al piciorului traumatizat. 
În cazul leziunilor izolate, durerea prezentă de-a 

lungul complexului ligamentar este semnificativă 
pentru prezența unei posibile traume. În cazul 
sportivului traumatizat, piciorul apare tumefiat și 
chiar deformat în zona medie, imediat după 
traumatism, cu dureri severe spontane și la 
palparea mediopiciorului, asociate cu impotenta 
functională totală a acestei zone, ce nu permite 
sprijinul piciorului pe sol. Dorsiflexia pasivă și 
flexia plantară individuală, efectuată de către 
medicul echipei, a capetelor metatarsienelor vor 
determina durere în articulațiile proximale. 
Echimoza plantară este de asemenea un semn 
sugestiv pentru leziunea articulară (3,5,17). 

De o deosebită importanță este verificarea 
în urgență a statusului neuro-vascular al 
piciorului traumatizat, ca urmare a posibilității 
lezării arterei pedioase sau a ramului profund al 
nervului peroneal, acest lucru impunând 
transportul de urgență al pacientului într-un 
serviciu ortopedic specializat, pentru continuarea 
investigațiilor de specialitate clinice și paraclinice. 
În cazul leziunii arteriale, apariția sindromului 
compartimental al piciorului este iminentă, 
impunând măsuri terapeutice de urgență. 

 
Evaluarea radiologică este crucială în 

diagnosticul și tratamentul acestei leziuni, fiind 
folosită în special pentru a preciza stabilitatea 
articulară și a cataloga prezența leziunilor 
asociate. Dacă este posibil. în timpul prezentării 
pacientului se vor efectua filme cu piciorul în 
sprijin în incidența antero-posterioară, laterală și 
oblică medială la 30 de grade (20) (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Fractura-luxație medio-tarsiană Lisfranc: 

aspect radiografic 
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Pe fiecare din cele trei incidente 
radiografice, se va urmări prezența unor 
întreruperi ale congruentelor articulare normale 
între bazele metatarsienelor și oasele tarsale 
corespondente. 

A. Incidența anteroposterioară permite 
vizualizarea aliniamentului marginii 
laterale a primului cuneiform cu baza 
primului metatarsian și marginea medială 
a bazei celui de-al doilea metatarsian cu al 
doilea cuneiform.  

B. Incidența oblică la 30 de grade permite 
vizualizarea aliniamentului marginii 
mediale a celui de al treilea metatarsian cu 
cuneiformul lateral și marginea medială a 
bazei celui de al patrulea metatarsian cu 
marginea medială a cuboidului. 

C. Incidența laterală permite o apreciere 
estimativă a aliniamentului dorsal al celui 
de-al doilea metatarsian cu cuneiformul 
mijlociu.  

Dacă radiografiile în încărcare nu pot fi 
obținute, rămânând suspiciunea unei leziuni 
ligamentare, se vor efectua radiografii de stres. 
Acestea pot fi obținute sub anestezie, pentru a 
minimaliza durerea și contractura musculară. 
Dacă leziunea traumatică permite, se va efectua 
anestezie locoregională cu Marcaina 0,25% pentru 
efectuarea ulterioară de incidente anteroposte-
rioară și oblice, cu ajutorul unui C-arm mobil; 
retropiciorul se fixează, imprimând-se mișcări de 
pronație-supinație și abducție-adducție asupra 
antepiciorului. Orice deplasare a contururilor 
articulare cu mai mult de 2 mm denotă 
instabilitate ligamentară.  

Ca și mijloc de screening preoperator, CT-
scanul are un rol deosebit în identificarea 
fracturilor și luxațiilor care merită a fi luate în 
considerare pentru păstrarea stabilității și funcției 
piciorului (15). 

C. Clasificarea leziunilor Lisfranc 
În prezent există un număr mare de 

clasificări pentru a cuantifica severitatea 
fracturilor-luxații tarso-metatarsiene, dar nici una 
nu este de real ajutor în alegerea tratamentului. 

Quenu și Kuss (40) au elaborat trei mari 
categorii în cadrul acestei clasificări, definite ca 
luxații sau subluxații în număr și direcții variate: 
izolate (cu de plasare unidirecțională a cel puțin 
un metatarsian, dar nu a tuturor, de obicei prima 
sau a doua rază), homolaterală (medială sau, mai 
frecvent, subluxație sau luxație laterală a tuturor 
metatarsienelor) și divergentă (separare a oricăror 
combinații de metatarsiene în direcții diferite și în 
mai mult de un plan). 

Deși au fost descrise o serie mare de 
clasificări, ele sunt predominant descriptive și nu 
permit prognosticul lezional sau indicația 
terapeutică. De exemplu, Hardcastle (1982) și 
colaboratorii au împărțit tipurile lezionale în 
parțial incongruente, total incongruente și 
divergente (42). Nici una din clasificări nu 
amintește despre fracturile asociate acestor 
leziuni, care de obicei necesită recunoașterea în 
vederea tratamentului optim. Cele mai comune și 
în ordinea descrescătoare a apariției sunt 
fracturile de metatarsiene, cuneiforme și cuboid. 

Kuo și colaboratorii au elaborat recent un 
protocol pe termen lung pentru studierea 
leziunilor Lisfranc, sugerând că mecanismul de 
producere ar avea o importanță în stabilirea 
prognosticului leziunilor (41). 

Modificările aduse de Myerson (1986) 
clasificarilor lui Quenu, Kuss și Hardcastle sunt 
cele mai folosite astăzi, deoarece includ mai multe 
leziuni proximale de la nivelul coloanei interne a 
piciorului (9,13,16,17) (Figura 5). 

 
Figura 5 – Clasificarea Myerson a traumatismelor tarso-metatarsiene (60) 
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Tipul A – Include deplasările tuturor celor 
cinci metatarsiene, cu sau fără fracturi ale bazelor 
celui de al doilea metatarsian, laterală sau 
dorsolaterală, purtând numele de homolaterală. 

Tipul B – În acest tip, una sau mai multe 
articulații rămân intacte. Tipul B1 prezintă 
deplasări mediale, uneori interesând articulația 
intercuneiformă sau naviculo-cuneiformă. Tipul 
B2 lezional prezintă deplasări laterale și poate 
implica prima articulație metatarso-cuneiform. 

Tipul C – În acest tip traumatismele sunt 
divergente, putând fi parțiale (C1) sau complete 
(C2). Acestea sunt predispuse la complicații, în 
special la sindromul de compartiment. 

Cel mai important lucru în încercarea de 
clasificare a leziunilor Lisfranc este posibilitatea 
de a lua decizia dacă coloana medială, coloana 
laterală, articulațiile intertarsale, sau orice altă 
combinație a acestor structuri este implicată, 
deoarece mecanismul de producere afectează 
tratamentul. De asemenea, este foarte important 
să ne concentrăm asupra tuturor articulațiilor 
tarso-metatarsiene ce sunt compromise, mai mult 
decât să încercăm să depistăm exact în ce direcție 
s-au deplasat (13,16,17). 
 
 

Entorsele medio-tarsiene 

Sunt rezultatul frecvent al traumatismelor 
sportive, fiind provocate prin mecanisme de 
producere indirecte, dar nu suficient de puternice 
pentru a produce leziuni ligamentare complete și 
instabilitate (46,47,48). 

Acești pacienți prezintă un grad de 
tumefacție locală, echimoză, durere, dar nu și 
instabilitate, verificată atât clinic, cat și radiografic 
(3,9,14). În urgență, este importantă menținerea 
cât mai precoce în poziție proclivă a piciorului 
traumatizat, aplicarea locală de pungi cu gheață și 
medicație antiinflamatorie. După examinarea 
clinică ortopedică ce va elimina sindromul de 
compartiment, urmează cea imagistică, prin 
efectuarea de radiografii în poziții de stres, ce nu 
evidențiază instabilitatea (deplasări de sub 2 mm 
în articulația tarso-metatarsiană pe orice 

incidență). În absența acestor modificări pe 
radiografiile în poziții de stres, se poate opta 
pentru imobilizare cu atelă gipsată gambo-
pedioasă, cu permiterea progresivă a sprijinului 
în funcție de ameliorarea simptomelor, pentru o 
perioadă de până la 6 săptămâni, urmată de 
tratament recuperator și kinetoterapie activă, 
pentru evitarea apariției redorilor și a 
sindromului algoneurodistrofic. Este obligatorie 
repetarea radiografiilor în poziție de stres la două 
săptămâni de la imobilizare.  

Prognosticul entorselor medio-tarsiene la 
sportivii accidentați, ce nu necesită intervenții 
chirurgicale este de obicei favorabil. Vindecarea 
survine în mod constant, dar se poate asocia cu 
menținerea tulburărilor de mers de la 2 până la 4 
luni de la accident. 

 
D. Tratamentul fracturilor-luxații Lisfranc 
Progresul în tratamentul fracturilor referitor 

la reducerea deschisă și fixarea internă (ORIF), a 
demonstrat că funcția piciorului poate fi eficient 
îmbunătățită atunci când se restabilește structura 
anatomică, evitând-se imobilizarea gipsată 
prelungită (28). 

Există actual un interes în tratamentul 
optim al piciorului traumatizat, incluzând 
stabilizarea chirurgicală rapida și mobilizarea 
precoce. 

De-a lungul timpului, o serie de autori au 
fost interesați de anatomia, biomecanică și 
tratamentul traumatismelor mediotarsului, ca 
Sangeorzan (26,27,57), Myerson (40), Inman (14) și 
alții, care au subliniat biomecanica complexă a 
piciorului, ce are ca rezultat funcțional mobilitatea 
normală, aliniamentul articular și stabilitatea. 
Toate aceste noțiuni sunt importante atunci când 
facem planningul preoperator în vederea 
intervenției de fixare internă.  

Tehnicile de fixare internă adaptate 
fracturilor și luxațiilor tarso-metatarsiene, au fost 
expuse în Manualul de fixare internă (9,44), 
realizat de AO-ASIF (tabelul 1). 
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Tabelul 1: Tehnici de fixare ale medio-tarsului (3,6) 
 

Tehnica de 
fixare 

Aplicații Avantaje Dezavantaje 

Brose 
Kirschner 

Fracturi-luxații, luxații tarso-metatarsiene 
Fracturi de metatarsiene 
Folosite pe termen scurt 

Folosite în fixarea 
percutana 
Ușor de introdus  

Risc de migrare 
Rezistență scăzută 
Dacă sunt lăsate să 
protruzioneze, risc crescut de 
infecții 

Șuruburi 

Folosite independent sau cu plăci 
Permite tehnici de compresie 
Sunt îngropate în os și pot fi lăsate pe loc 
timp îndelungat 
Fracturi deplasate scafoid tarsian, primul 
metatarsian sau altele 

Dacă sunt parte a 
unui sistem 
canulat, pot fi 
introduse 
percutanat 

Pot necesita o operație 
ulterioară de extragere 
Dificultate tehnică mai 
ridicată 

Plăci 

3,5 mm 2,7 mm sau miniplăci sunt folosite 
ocazional la primul sau celelalte 
metatarsiene 
Pot fi lăsate pe termen lung 

Cea mai solidă 
fixare 

Necesită fixare deschisă, cu 
decolarea suplimentara a 
părților moi 
Necesită operație de extragere
Poate fi uneori proeminentă 

Implante 
bioresorbabile 

Potențial înlocuirea broșelor și 
șuruburilor 

Nu trebuie 
extrase 

Risc de reacție infltora 
percutana. Singura problemă 
amatorie 

Fixare externă 

Folosită pentru fracturi extrem de 
cominutive unde fixarea internă e 
depășită 
Leziuni deschise, unde fixarea internă e 
proscrisă 
Metodă de menținere a lungimii în timpul 
procedurii sau ca fixare definitivă 
Fixare temporară 

Nu necesită decât 
fise de fixare 
Poate fi ajustat 
postoperator 

Infecții la fise 
Poate dilacera local țesuturile 
moi. 

 
Avantajele principale ale reducerii deschise 

și fixării interne sunt: protejarea țesuturilor moi, 
scăderea durerii și a apariției diformităților 
secundare. În traumele acute prin strivire, această 
metodă dezamorsează un sindrom de 
compartiment iminent al antepiciorului (3,22).  

 
1. Momentul operator 
Reprezintă durata medie de timp până la 

efectuarea intervenției chirurgicale, de la 
internarea pacientului în spital. 

În literatură, fracturile-luxații Lisfranc sunt 
considerate urgențe majore, intervenindu-se 
chirurgical în maxim 4 ore de la internare, în 
urmatoarele cazuri: fracturi-luxatii medio-tarsiene 
deschise, indiferent de gradul lezional al părților 
moi, asocierea complicațiilor vasculo-nervoase, 
sindroamele de strivire, apariția sindroamului de 
compartiment la fracturile-luxatii Lisfranc închise 
(tabelul 2). 

 
Tabelul 2 – Momentul operator optim în fracturile-luxații Lisfranc 

Tipul leziunii 
Luxații și 
fracturi-luxații 
deschise 

Leziuni vasculo-
nervoase 
asociate 

Sindroame de 
strivire 

Sindrom de 
compartiment 

Luxații și fracturi-
luxații închise 

Moment 
operator Primele 4 ore Primele 4 ore Primele 4 ore Primele 4 ore Primele 24 de ore 
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Artera pedioasă este de obicei lezată în 
traumatismele Lisfranc, dar acest lucru nu ar fi o 
problemă atât de importantă, deoarece există 
multiple ramuri colaterale arteriale dorsale și 
plantare. Totuși, lezarea primului ram 
intermetatarsal al arterei pedioase este destul de 
frecvent asociat, putând fi cauza unui sindrom de 
compartiment. 

În cazul strivirilor pot apare zone extinse de 
țesut neuro-vascular afectat, cu întreruperea 
fluxului sangvin la nivelul antepiciorului, ducând 
inevitabil la amputația acestui segment. 

Tratamentul sângerând al leziunilor poate 
duce în mod direct la scăderea presiunii tisulare; 
acesta este motivul pentru care toți pacienții cu 
luxații de mediotars au indicații de tratament în 
urgență, atât prin reducere deschisă și fixare 
internă, cât și prin mijloace indirecte de reducere 

asociate cu fixare externă a coloanelor internă și 
externă.  

Apariția sindromului de compartiment va fi 
cu atenție urmarită, iar în cazul apariției lui, se 
vor lua măsuri pentru tratament în urgență. 
Inciziile pentru fasciotomie este bine să coincidă 
cu cele ale viitoarei intervenții chirurgicale de 
stabilizare osteo-articulară (9,33). 

 
2. Principii de tratament chirurgical 
De-a lungul timpului, tratamentul leziunilor 

tarso-metatarsiene au evoluat de la reducerea 
ortopedică și fixare cu broșe Kirschner sau 
imobilizări gipsate, până la reducerea sângerândă 
și osteosinteza cu șuruburi asociate uneori cu 
broșe subțiri sau filetate. Deși fixarea cu broșe își 
are susținătorii săi (30,42), cazuistica rezolvată cu 
această metodă a prezentat o rată destul de 
ridicată de eșecuri (26) (Figura 6). 

 
 

   
Figura 6 – Fractura luxație Lisfranc tip C2 Myerson: fixare cu broșe Kirschner 

 
Nu există momentan un consens în legătură 

cu tratamentul ideal al acestor leziuni, dar este 
unanim recunoscut faptul că rezultatele cele mai 
bune care duc la o vindecare rapidă sunt obținute 
la pacienții la care s-a efectuat reducerea și fixarea 
cu acuratețe a acestor leziuni (9,13). Pentru acest 
motiv, cei mai mulți autori optează pentru 
reducerea sângerândă și fixarea cu șuruburi la 

toate fracturile-luxații tarso-metatarsiene 
(3,6,9,51,57,58). Șuruburile au capacitatea de a 
asigura o compresie și o fixare mai solidă, lucru 
foarte important pentru o stabilizare rigidă a celor 
trei articulații tarso-metatarsiene mediale și 
pentru acele fracturi în care fixarea insuficientă 
conduce la pseudartroza. Șuruburile canulate 
permit inserția acestora percutană (Figura 7). 
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Figura 7 – Fractura luxație Lisfranc tip B2 Myerson: fixare cu șuruburi 

Chapman și colaboratorii recomandă fixarea 
internă în două sau trei articulații mediale pentru 
toate varietățile de fracturi-luxații Lisfranc. Al 
patrulea sau, cel mai comun, al cincilea 
metatarsian pot fi fixate prin broșaj Kirschner (3). 
Uneori, după fixarea anatomică a coloanei 
interne, coloana laterală se reduce spontan, 
rămânând stabilă în cursul examinării 
chirurgicale sau radiologice. În aceste cazuri nu 
este necesară fixarea internă în aceste articulații (a 
patra și a cincea), evitându-se astfel apariția 
rigidității postoperatorie în coloana laterală. 
Extragerea implantelor metalice se face minim la 
6 luni după intervenția chirurgicală inițială, cu 
riscul apariției unei impotente funcționale pe 
termen scurt (tabelul 1) (51,52).  

 
Abordul chirurgical pentru evidențierea și 

corecția leziunilor posttraumatice în articulația 
Lisfranc se realizează prin două incizii 
longitudinale, una situată în spațiul dintre primul 
și al doilea metatarsian și a doua în spațiul dintre 
al treilea și al patrulea metatarsian. Aceste incizii 
au între 4 și 6 cm lungime și merg până la planul 
osos, evitând pe cat posibil tendoanele extensoare 
și structurile neurovasculare. Spațiul dintre incizii 
trebuie să rămână intact și să aibă minim 7 cm 
lățime, pentru a evita necroza tegumentara 
(9,50,51). 

Cheia succesului în aceste leziuni este 
reprezentată de respectarea algoritmului corect 
de introducere și fixare al șuruburilor, propus de 
către școala AO.  

Orice tumefacție secundară după 
intervenție va fi rapid urmată de decompresia 
compartimentului, întârzierea închiderii plăgilor 

sau închidere sub aspirație vacumatică. Această 
tehnică recentă a fost popularizată de chirurgii 
plasticieni, fiind foarte eficace în închiderea 
spațiilor moarte și umplerea defectelor cu țesuturi 
de granulație (7, 57). 

 
4. Fracturi de metatarsiene asociate 
Conduc de obicei la instabilitate segmentală, 

foarte frecventă în aceste asocieri. Fracturile pot 
implica diafiza metatarsianului, gâtul sau capul. 
Dacă se asociază o fractură diafizară, menținerea 
lungimii anatomice și a rotației metatarsianului, 
împreună cu cea a aliniamentului tarso-
metatarsian este imposibilă cu ajutorul 
șuruburilor, se vor folosi miniplăci de dimensiuni 
diferite în funcție de mărimea osului: 2,4, 2,7 sau 
3,5 mm. Ele pot fi plasate de-a lungul 
metatarsianului, sau folosite pentru a ponta 
articulația tarso-metatarsiana, în funcție de 
necesități. În cazul fracturilor distale de gât sau 
cap, se folosesc miniplăci sau broșe Kirschner 
(figura 8) (38,49,41). 

 

 

Figura 8: Osteosinteza mixtă cu miniplacă înșurubată, 
înșurubare și broșaj: fractură-luxație tip B1 Myerson, 

asociată cu fracturi de metatarsiene 1,2,3. 
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5. Fixarea externă 
Poate avea un rol important în tratamentul 

inițial al fracturilor și luxațiilor mediopiciorului. 
Se poate folosi orice minifixator pentru oase mici 
pentru restabilirea lungimii, aliniamentului și 
stabilității coloanelor internă sau externă.  

Pentru leziuni severe poate fi aplicat pe 
ambele fețe ale piciorului. Locul de aplicare 
depinde de mecanismul de producere și de 
direcția deplasării (39,42,51). 

Astfel, pentru luxațiile homolaterale, 
fixatorul se aplică pe fața externă, iar pentru 
leziunile divergente se aplică pe ambele părți. 
Fixarea externă este cea mai indicată în fața unor 
severe destrucții de părți moi ce exclude o 
intervenție de fixare internă, sau ca aliniament 
primar al unui mediotars extrem de distrus. De 
asemenea se realizează ca adjuvant al fixării 
interne, atunci când osul este fracturat cominutiv 
sau este de slabă calitate (figura 9) (35,36,37). 

 

      

Figura 9: Fixare externă combinată cu broșaj: 
traumatism complex mediotarsian 

6. Artrodeza primară 
Este ocazional indicată în traumatismele 

acute, tehnica fiind descrisă recent (55,56). Când 
articulațiile sunt sever distruse sau pacientul este 
în vârstă, se va efectua artrodeza primară pentru 
a preveni apariția artrozei posttraumatice. 
Hansen a stipulat considerarea artrodezei primare 
ca tehnica principală la pacienții cu leziuni 
ligamentare pure, ca urmare a rezultatelor slabe 
cu fixarea internă (29). Tehnica este ceva mai 
complexă decât fixarea internă, dar modalitățile 
de fixare sunt similare. Este ideală aplicarea unei 
placi de 2,7 mm cu autocompactare plasată 
medial de-a lungul coloanei interne, placa putând 

fi avansată proximal spre capul astragalului, 
pentru a asigura compresiunea între primul 
spațiu tarso-metatarsian, naviculocuneiform și 
articulația talo-naviculară (27). 

7. Îngrijiri postoperatorii și reabilitare 
În postoperator, accentul se va pune pe 

conservarea țesuturilor moi și scăderea 
tumefacției, urmat de mobilizare progresivă într-o 
atelă gambo-pedioasă. Firele de sutură se scot 
între 2 și 3 săptămâni de la operație, cu evitarea 
sprijinului până la 6 săptămâni. Este absolut 
obligatorie continuarea tratamentului 
anticoagulant până la suprimarea imobilizării 
(3,5,6). Menținerea radiografică a aliniamentului 
articular corect, va conduce la suprimarea 
broșelor de la nivelul coloanei externe, urmată de 
imobilizare într-o orteză cu sprijin progresiv pe 
sol asociat cu un program intens de recuperare 
functională pentru alte 6 săptămâni. După acest 
interval se suprimă imobilizarea, iar pacientul 
poate călca cu toată greutatea pe picior. 
Extragerea materialului de osteosinteza (în cazul 
broșajului) este obligatorie la 6-8 săptămâni 
postoperator, pentru a evita în special degradarea 
acestora în momentul sprijinului pe picior, 
precum și apariția fenomenelor de intoleranță 
locală. În cazul folosirii șuruburilor sau 
miniplăcilor, acestea se pot extrage după 
intervalul de 12-18 luni de la operație, dar acest 
lucru nu este obligatoriu. Literatura de 
specialitate citează fracturi ale șuruburilor, după 
18-24 luni postoperator, cu absența 
simptomatologiei sau a modificărilor funcționale. 
Pacientii la care nu se extrage materialul sunt 
predispuși la rupturi ulterioare, care, deși 
asimptomatice, pot întârzia perioada de vindecare 
completă până la 2 ani, conform studiilor lui Kuo 
și colaboratorii (2,9,16,17,27). 

 
E. Rezultate și prognostic 
În cele mai recente studii cu rezultate după 

traumatisme Lisfranc, valoarea scorului AOFAS a 
fost de 77 (între 40 și 100), punctele pierdute fiind 
ca urmare a persistenței posttraumatice a durerii 
de intensitate mică-medie, limitarea timpului de 
recreere, sau modificarea încălțămintei (174). La 
folosirea scorului MFA (Multifunctional 
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Assessment), cele mai ridicate scoruri au rezultat 
din artroze posttraumatice sau cele asociate 
traumelor de mică energie (26). Pacienții la care s-
a efectuat osteosinteza au avut rezultate mai bune 
decât cei la care s-a efectuat artrodeza primară 
sau reducerea ortopedică cu fixare percutană. 
Acest lucru se datorează scăderii perioadei de 
imobilizare postoperatorie, ca urmare a fixării 
stabile, a reluării precoce a sprijinului pe picior, 
cu inițierea tratamentului de recuperare, scăzând 
astfel incidența apariției sindromului 
algoneurodistrofic. Cele mai slabe rezultate le-au 
avut cazurile cu luxații tarso-metatarsiene pure, 
leziunile deschise, implicarea tuturor celor cinci 
metatarsiene, fracturi asociate ale mediotarsului, 
sau întârzierea diagnosticului (mai mult de 4 
săptămâni), la acești pacienți existând o incidență 
crescută a artrozelor mediotarsiene, precum și la 
pacienții cu fracturi-luxații Lisfranc la care fixarea 
s-a făcut exclusiv prin broșaj, conducând ulterior 
la instabilitate, deplasări secundare și artroză 
mediotarsiană (figura 10). 

 

  
Figura 10: Deplasare secundară și artroza 

mediotarsiană după broșaj 
 

Nu a fost găsită nici o diferență între 
politraumatizați și cei cu leziuni rezultate în urma 
traumatismelor sportive sau accidentelor de 
muncă. Intervalul dintre osteosinteză și artrodeza 
secundară a fost de 1 an la 12% din pacienți, deși 
25% au avut artroză secundară (54,55,56). 

Instituirea tratamentului recuperator 
imediat după intervalul de 6-8 săptămâni, cu 
reluarea progresivă a sprijinului pe picior, până la 
sprijin total la 10-12 săptămâni, purtarea de pelote 
plantare în încălțăminte pentru susținerea boltei 
plantare până la 12 luni postoperator, conduce la 
un prognostic funcțional foarte bun al acestor 

leziuni, cu integrarea socio-profesională rapidă a 
pacienților (37,38). 

 
 
Concluzii 
Luxațiile medio-tarsiene Lisfranc sunt 

leziuni traumatice extrem de redutabile, relativ 
ușor de diagnosticat în cazul apariției izolate, dar 
dificil de diagnosticat în asocierea cu 
politraumatismul. Acest lucru conduce frecvent la 
erori de diagnostic (diagnosticare insuficientă, 
tardivă sau chiar absența diagnosticării), având ca 
rezultat sechele morfofuncționale severe la nivelul 
piciorului, cu pierderea biomecanicii, apariția 
redorilor și artrozelor severe secundare, o 
reintegrare funcțională și socio-profesională 
dificilă și tardivă a sportivului accidentat 
(32,38,39). 

Este absolut necesar ca aceste leziuni să fie 
luate mai serios în considerare, datorită 
potențialului ridicat de agravare lezională al 
acestora, dar și datorită impactului psiho-
emoțional negativ în cazul nediagnosticării sau 
tratării incorecte a acestora (2,5,11). 

Tratamentul acestor leziuni trebuie 
standardizat la toate leziunile tarso-metatarsiene, 
însă cu particularitățile terapeutice adaptate 
gradelor de severitate dar și a formelor anatomo-
clinice: traumatimelor deschise, sindroamelor de 
strivire sau asocierea leziunilor vasculo-nervoase 
(11,22,23). Tratamentul chirurgical este folosit ca 
metodă principală în cazul leziunilor severe 
(luxații sau fracturi-luxații), asociate sau nu cu 
complicații, tratamentul ortopedic fiind folosit 
numai ca adjuvant, prin imobilizări gipsate de 
contentie în perioada postoperatorie precoce 
(primele 6 săptămâni). În leziunile ușoare 
(entorsele medio-tarsiene), tratamentul este strict 
ortopedic, prin imobilizări gipsate de scurtă 
durată (4-6 săptămâni), urmate de reluarea 
mersului cu sprijin progresiv și recuperare 
funcțională precoce.  

Prognosticul entorselor medio-tarsiene la 
sportivii accidentați, ce nu necesită intervenții 
chirurgicale este de obicei favorabil. Vindecarea 
survine în mod constant, dar se poate asocia 
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uneori cu menținerea tulburărilor de mers de la 2 
până la 4 luni de la accident, chiar și în urma unui 
tratament de recuperare funcțională corect 
instituit (48). 

În cazul sportivilor grav accidentați, care au 
avut ca rezultat luxații sau fracturi luxații 
Lisfranc, se efectuază de regula intervenții 
chirurgicale, prognosticul funcțional fiind în 
general favorabil. Recuperarea functională a 
acestor pacienți este însă dificilă, de durată, unii 
sportivi nemaiajungând la performanțele fizice 
inițiale, de dinaintea traumatismului, chiar și în 
prezența unui tratament recuperator susținut (47, 
48). Tratarea incorectă a acestor leziuni grave 
conduc frecvent la modificări degenerative ale 
medio-tarsului de tipul artrozei, asociate de obicei 
cu durerile cronice și piciorul deformat 
posttraumatic. Acest cumul de efecte pot modifica 
sever activitatea competițională, ducând până la 
invaliditate și excluderea atletului accidentat din 
viața sportivă (48,55,56). 

 
 

Bibliografie 

1. Browner B., Levine A., Jupiter J., Trafton 
P. Browner: Skeletal Trauma: Basic 
Science, Management and Reconstruction, 
3rd edition, Saunders, 2003; 1534 – 1566. 

2. Kuo R. S., Tejwani N. C., Di Giovanni C. 
W., et al : Outcome after ORIF or Lisfranc 
joint Science, Management and 
Reconstruction, 3rd edition, Saunders, 
2003; 1534 – 1566. 

3. Chapman M. D., Levine J. M., Mann R.A., 
Morder R. A., : Chapman’s Orthopaedic 
Surgery, 3 rd edition, Lippincott Williams 
& Wilkins.,2956 – 2981. 

4. Kenzoro J.E., Browner B. D., et al. : Acute 
management of major trauma involving 
the foot and ankle with Hoffman external 
fixation. Foot Ankle ,1981; 1: 348 -361. 

5. Manoli A.,: Compartment syndromes of 
the foot: current concepts; Foot Ankle Int 
1990: 10: 340 – 344. 

6. Bucholz R. W., Heckman J. D., Court-
Brown C. M., : Rockwood & Green’s 

Fractures in Adults, 6th edition, 2006, 
Lippincot Williams & Wilkins; 2339 – 2400. 

7. Mann R. A., Coughlin M. J., et al: Surgery 
of The Foot, 6th edition , St. Louis: C. V. 
Mosby, 1993: 1 – 30. 

8. Leitner B.,: Obstacles to reduction in 
subtalar dislocations, J. Bone Joint Surg 
Am 1954; 36: 299 – 306. 

9. Canale Terry S.,Beaty M.D.,: 
Canale&Beaty: Campbell’s Operative 
Orthopaedics, 11th edition, Mosby, 2007; 
4461 – 4884. 

10. Miller C. M., Winter W. G., Johanssen E. 
A.; Injuries to the midtarsal joint and 
lesser tarsal bones, J. Am . Acad. Orthop. 
Surg., 1998; 6: 249 – 258. 

11. Muller M. E., Allgower M., Schneider R., 
et al : Manual of Internal Fixation, 3 rd 
edition  

12. Berlin, Springer – Verlag, 1991injuries: J. 
Bone Joint Surg Am, 2000, 82:1609 – 1618. 

13. Faciszewski T, Burks R, Manaster B. Subtle 
injuries of the Lisfranc joint. J Bone Joint 
Surg Am 1990;72:1519-1522. 

14. Myerson M., Fisher R., Burgess A., et al. 
Fracture dislocations of the 
tarsometatarsal joints: end results 
correlated with pathology and treatment. 
Foot Ankle Int 1986;6:225-242. 

15. Lee C., Birkedal J., Dickerson E., et al. 
Stabilization of Lisfranc joint injuries: a 
biomechanical Study. Foot Ankle Int 
2004;25:365-370. 

16. Leenen L., Werken C. Fracture-
dislocations of the tarsometatarsal joint, a 
combined anatomical and computed 
tomographic study. Injury 1992;23:51 - 55. 

17. Myerson, 1989. Myerson M: The diagnosis 
and treatment of injuries to the Lisfranc 
joint complex. Orthop Clin North Am 
1989;20:655.  

18. Myerson, 1999. Myerson MS: The 
diagnosis and treatment of injury to the 
tarsometatarsal joint complex. J Bone Joint 
Surg 1999;81B:756.  



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017 

         41

19. Adelaar R.S. Treatment of Tarsometatarsal 
Injuries. In: Adelaar RS, ed. Complex Foot 
and Ankle Trauma. Philadelphia: 
Lippincott-Raven Publishers, 1999:14. 

20. DeLee J.C. Fractures and Dislocations of 
the Foot. In: Mann RA, Coughlin MJ, eds. 
Surgery of the Foot and Ankle. St. Louis: 
Mosby, 1993:1465. 

21. Goossens M., DeStoop N. Lisfranc's 
Fracture-Dislocations: Etiology, Radiology 
and Results of Treatment. Clin Orthop 
1983;176:154+ 2. Aitken AP, Poulson D. 
Dislocation of the Tarsometatarsal Joint. J 
Bone Joint Surg 1963;45A:246. 

22. Cassebaum W.H. Lisfranc Fracture-
Dislocations. Clin Orthop 1963;30:116. 

23. Johnson J.E., Johnson K.A. Dowel 
Arthrodesis for Degenerative Arthritis of 
the Tarsometatarsal (Lisfranc) Joints. Foot 
Ankle 1986;6:243. 

24. Shereff M.J. Compartment Syndromes of 
the Foot. Instr Course Lect 1990;39:127. 

25. Stein RE. Radiological Aspects of the 
Tarsometatarsal Joints. Foot Ankle 
1983;3:286.# 3. Anderson RB. Lisfranc's 
Fracture-Dislocation. In Pfeffer GB, Frey 
CC, eds. Current Practice in Foot and 
Ankle Surgery, Vol 1. New York: Mcgraw-
Hill, 1993:129. 

26. Sangeorzan B.J., Benirschke S.K., Mosca 
V., et al. Displaced Intra-Articular 
Fractures of the Tarsal Navicular. J Bone 
Joint Surg 1989;71A:1504. 

27. Sangeorzan B.J., Veitch R.G., Hansen S.T. 
Salvage of Lisfranc's Tarsometatarsal 
Joints by Arthodesis. Foot Ankle 
1990;4:193. 

28. Resch S., Stenstrom A. The Treatment of 
Tarsometatarsal Injuries. Foot Ankle 
1990;11:117+ 4. Arntz CT, Veith RG, 
Hansen ST Jr. Fractures and Fracture-
Dislocations of the Tarsometatarsal Joint. J 
Bone Joint Surg 1988;70A:173. 

29. Granberry W.M., Lipscomb P.R. 
Dislocation of the Tarsometatarsal Joints. 
Surg Gynecol Obstet 1962;114:467. 

30. Hansen S.T. Foot Injuries. In: Browner BD, 
Jupiter JB, Levine AM, Trafton PG, eds. 
Skeletal Trauma, Vol 2. Philadelphia: W. B. 
Saunders, 1992. 

31. Hardcastle P.H., Reschauer R., Kutscha-
Lissberg E., Schoffmann W. Injuries to the 
Tarsometatarsal Joint: Incidence, 
Classification and Treatment. J Bone Joint 
Surg 1982;64B:349. 

32. Jahss M.H. Disorders of the Hallux and 
First Ray. In: Jahss MH, ed. Disorders of 
the Foot and Ankle, Vol 2. Philadelphia: 
W. B. Saunders, 1991:943. 

33. Main B.J., Jowett R.L. Injuries of the 
Midtarsal Joint. J Bone Joint Surg 
1975;57B:89. 

34. Manoli A II. Compartment Syndromes of 
the Foot: Current Concepts. Foot Ankle 
1990;10:340. 

35. Dewar F.P., Evans D.C. Occult Fracture-
subluxation of the Midtarsal Joint. J Bone 
Joint Surg 1968;50B:386. 

36. Early J.S., Hansen S.T. Jr. Midfoot and 
Navicular Injuries. In: Surgery of 
Disorders of the Foot and Ankle. 
Philadelphia: Lippincott-Raven 
Publishers, 1996:731. 

37. Ferris L.R., Vargo R., Alexander I.J. Late 
Reconstruction of the Midfoot and 
Tarsometatarsal Region after Trauma. 
Orthop Clin North Am 1995;26:393. 

38. Turchin D., Schemitsch E., Waddell J. The 
Outcome of Foot Injuries in Multiple 
Injured Patients. (Abstract.) American 
Orthopaedic Foot and Ankle Society 1998 
Annual Winter Meeting. 

39. Weber T.G., Manoli A II. Compartment 
Syndromes of the Foot. In: Sanders R, ed. 
Foot and Ankle Clinics: Concepts of Foot 
and Ankle Trauma, Vols. 3 and 4. 
Philadelphia: W. B. Saunders Company, 
1999:473. 

40. Myerson M.S. The Diagnosis and 
Treatment of Injuries to the Lisfranc Joint 
Complex. Orthop Clin North Am 
1989;20:655. 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017     

         42

41. Quene E., Kuss E. Etude sur les lukations 
ave Metatarse du Diastasis entre le 1er et le 
2e metatasien. Rev Chir 1909;39:1-72. 

42. Kuo R., Tejwani N., DiGiovanni C., et al. 
Outcome after open reduction and internal 
fixation of Lisfranc joint injuries. J Bone 
Joint Surg Am 2000;82:1609-1618. 

43. Hardcastle P., Reschauer R., Kutscha-
Lissberg E. Injuries to the tarsometatarsal 
joint: incidence, classification, and 
treatment. J Bone Joint Surg Br 
1982;64:349-356. 

44. Trevino S., Kodros S. Controversies in 
tarsometatarsal injuries. Orthop Clin 
North Am 1995;26:229-237. 

45. Vuori J., Aro H. Lisfranc Joint injuries: 
trauma mechanisms and associated 
injuries. J Trauma 1993;35:40-45. 

46. Wilson D. Injuries of the tarso-metatarsal 
joints. J Bone Joint Surg Br 1972;54:677-686. 

47. Curtis M., Myerson M., Szura B. 
Tarsometatarsal joint injuries in the 
athlete. Am J Sports Med 1993;21:497-502. 

48. Meyer S., Callaghan J., Albright J., et al. 
Midfoot sprains in collegiate football 
players. Am J Sports Med 1994;22:392-401. 

49. Coss H., Manos R., Buoncristiani A. 
Abduction stress and ap weightbearing 
radiography of purely ligamentous injury 
in the tarsometatarsal joint. Foot Ankle Int 
1998;19:537-541. 

50. Buzzard B., Briggs P. Surgical 
management of acute tarsometatarsal 
fracture dislocation in the adult. Clin 
Orthop Relat Res 1998;353:125-133. 

51. Mulier T., Reynolds P., Siden W., et al. The 
treatment of Lisfranc injuries. Acta Orthop 
Belg 1997;63:82-90. 

 
 
 
 

52. Buzzard and Briggs, 1998. Buzzard B.M., 
Briggs P.J.: Surgical management of acute 
tarsometatarsal fracture dislocation in the 
adult. Clin Orthop Relat Res 1998;353:125 

53. Hansen S. Foot injuries. In: Browner B, 
Jupiter J, Levine A, et al, eds. Skeletal 
Trauma. Philadelphia: WB Saunders; 
1998:2405-2438. 

54. Schenck R., Heckman J. Fractures and 
dislocations of the forefoot: operative and 
nonoperative treatment. J Am Acad 
Orthop Surg 1995;3:70-78. 

55. Johnson J., Johnson K. Dowel arthrodesis 
for degenerative arthritis of the 
tarsometatarsal joints. Foot Ankle Int 
1986;6:243-253. 

56. Mann R., Prieskorn D., Sobel M. Mid-
tarsal and tarsometatarsal arthrodesis for 
primary degenerative osteoarthritis or 
osteoarthritis after trauma. J Bone Joint 
Surg Am 1996;78:1376-1385. 

57. Sangeorzan B, Veth R, Hansen S. Salvage 
of Lisfranc's tarsometatarsal joints by 
arthrodesis. Foot Ankle Int 1990;4:193-200. 

58. Rosenberg G.A., Patterson B.M.: 
Tarsometatarsal (Lisfranc's) fracture-
dislocation. Am J Orthop Suppl 1995;7-
167. Argenta L.C., Morykwa M.J.: Vacuum 
assisted closure: A new method for wound 
closure and treatment: Clinical experience. 
Ann Plastic Surg 1997;38:563-576.  

59. Arntz C., Hansen S.T.: Dislocations and 
fracture dislocations of the tarsometatarsal 
joints. Orthop Clin North Am 1987;18:105-
114. 

60. Arthur K. Walling, Fractures and 
Dislocations of the Mid-foot Including 
Lisfranc Injuries, 2006. 

 

 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017 

         43

 

LITIAZA RENALĂ, ASPECTE MEDICALE 
 
 

Dr. Mihai C-M ARDELEANU 
 
 

 
 

 

 

dr. Mihai ARDELEANU1 

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. 
                                                 
1 E-mail: mihai_ard@yahoo.com 

 
Boala, considerată odinioară apanajul 

claselor avute („morbus dominii” – Bouchard), 
este de fapt extrem de răspândită în toate păturile 
sociale. Este vorba despre concreţiuni sau calculi, 
care se formează în interiorul cavităţilor 
pielocaliceale şi în căile urinare, în urma 
precipitării substanţelor care se găsesc în mod 
normal solvite în urină. 

Dacă discutăm despre frecvenţă, ea este în 
jurul a 3-4% din toată patologia raportată doar la 
bolile nefrologice, ajungem la 12%-15% (după 
Ursea). Se situează pe locul III ca frecvenţă a 
bolilor reno-urinare, după infecţiile urinare şi 
hiportrofia benignă de prostată. Este adevărat, 
însă, că pe măsură ce condiţiile de viaţă s-au 
îmbunătăţit şi litiaza renală a sporit, triplându-se 
în anii de după al doilea război mondial, în 
părţile dezvoltate industrial, în care nivelul de 
trai crescuse spectaculos. 

Trebuie de precizat, pentru un bun 
prognostic asupra bolnavului, dacă litiaza este de 
organ sau de organism. 

Litiaza de organ apare când intervin factori 
locali care determină obstrucţie urinară, respectiv 
stază şi infecţie. Litiaza de organism înseamnă 
tulburări metabolice generale, la nivel de 
organism, care favorizează apariţia calculilor 
urici, oxalici, cistiniei, în mod respectiv, în 
decursul vieţii (aport crescut de calciu şi 
substanţe purinice entero şi hepatopatii, boli 
endocrine, metabolice, boli osoase, boli mielo şi 
limfoproliferative, oligopatie). 

Există şi o privire de ansamblu din punctul 
de vedere al pH-ului, adică litiaze acide, întâlnite 
în litiaza urică, cistinică şi xantinică şi litiaze 
alcaline, în care Ph-ul creşte pe fondul unor 
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infecţii cu germeni crează pozitivi gen Proteus, 
Klebsiella, Pseudomonas, favorizând apariţia 
unor calculi de struvit (fosfat amoniaco-
magnezian). 

În „viaţa” unui calcul, totul începe de la 
meleci, compus din cristal, corp bacterian, nucleu 
care apoi creşte, într-un ritm întreţinut de pH-ul 
urinar, concentraţia sărurilor. Un factor 
important îl constituie prezenţa inhibitorilor 
potenţiali ai cristalizării (pirofosfaţi, citraţi, 
magneziu, zinc etc). Pe măsură ce în soluţia care 
este urina, creşte concentraţia substanţelor 
cristalizabile, se descriu 3 timpi ai saturării 
urinare (după Burton D. Rose, cit. de 2) 

 - timpul subsaturării, fără fenomene de 
nucleaţie sau creştere; 

 - timpul suprasaturării metastabile, în 
care au loc în mod simultan fenomene de formare 
a noilor nuclei, cu creşteri de cristale, dar şi 
dizolvarea unor calculi existenţi; 

 - timpul precipitării, având calculi, cresc 
în mod progresiv. 

Hipercalciuria este definită ca fiind 
eliminarea unor cantităţi de peste 250mg/24h la 
femei (7,5 mmol) sau peste 300mg/24h la bărbaţi. 
Aproximativ 30-40% din litiazele calcice se 
însoţesc de hipercalciurie. În mod obişnuit, din 
aportul zilnic de calciu (700-1200mg = 17-30 
mmol) se absorb 150 mg. O parte din această 
cantitate înlocuieşte calciul ieşit din oase; calciul 
sangvin este filtrat de glomeruli, apoi reabsorbit 
de tubi rămânând calciuria normală de 150 mg / 
24 h (3,75mmol). Hormonul este secretat sub 
influenţa scăderii calcemiei şi are tendinţa de a 
creşte (prin creşterea reabsorbţiei tubulare renale 
a calciului), scăzând compensator pe cea a 
fosforului şi bicarbonaţilor. Hiperoxaluria: 
Excreţia urinară de oxalaţi este de 15-16 mg / 24 
h. Cauzele sunt creşterea ingestiei de oxlaţi sau 
precursori, dar şi deficitul de piridoxină. 

Hiperuricozuria: Litiaza urică apare la 25% 
din cei cu gută şi la 46% din cei cu hiperuricemii 
secundare bolilor limfo şi meloproliferative. 

Litiaza cu fosfaţi amoniaco-magnezieni 
apare în infecţii recurente ale tractului urinar cu 
microorganisme care descompun ureea (Proteus), 

ducând la creşterea amoniului în urină cu 
alcalinizarea consecutivă a acesteia: rezultă 
precipitarea cristalelor de fosfat triplu. 

Ca frecvenţă, pe primul plan se situează 
litiaza calcică (70-75%), cu calculi de oxalat de 
calciu, dar şi fosfat de calciu (Ursea); urmează 
fosfaţii amoniaco-magnezieni (10-20%), calculii 
din acid uric (5-10%). 

Nu este mai puţin adevărat, că din 
multitudinea de calculi care se formează, 99% se 
elimină spontan; doar 1% cresc şi evoluează spre 
diverse complicaţii. 

Un rol interesant l-ar avea glicoproteina 
Tamm Harsfall. Aceasta este un puternic 
inhibitor al agregării cristalelor de oxalat. 
Scăderea accentuată a pH îi scade acţiunea 
inhibitorie. 

Nefrocalcina este o altă glicoproteină 
urinară, tot cu efect inhibitor asupra creşterii 
cristalelor de oxalat de calciu. 

Pirofosfaţii pot inhiba creşterea cristalelor 
de fosfat de calciu 

Citratul reduce suprasaturaţia urinii, 
formând complexe greu solubile.  

Magneziul formează şi el complexe cu 
oxalaţii şi fosfaţii. 

Aceste 5 substanţe sunt reputate ca având 
rol în inhibarea formării calculilor. Din păcate, 
însă, există factori favorizanţi ai apariţiei 
calculilor urinari. 

Aceştia ar fi: staza urinară: aceasta apare 
prin existenţa anomaliilor congenitale ale 
aparatului urinar, cu rinichi sau uretre duble, sau 
atopici, sau cu copresii de vecinătate (de obicei 
vasculare – Fraley), rinichi polichistici, 
hidronefroze primitive sau secundare, stenozele, 
dilataţiile ureterale, bolile de vezică urinară. 

Aici trebuie notate problemele legate de 
disfuncţia neurogenă a vezicii urinare în special 
la pacienţii paraplegici/paraparetici. 

Secundar stazei, apare aproape întotdeauna 
infecţia urinară, litiaza şi infecţia, practic, 
potenţându-se reciproc. Microbii cel mai frecvent 
întâlniţi sunt Proteus, Klebsiella, Enterobacter, 
Stafilococul, urmaţi de grupul coliformilor. La 
calculii dezvoltaţi coraliform se notează frecvenţa 
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crescută a infecţiei în ureoplasma urealyticum, 
din grupul Aycoplasma. 

Mecanismul apariţiei şi creşterii calculilor 
în contextul unei infecţii urinare îl constituie 
schimbarea pH-ului, virarea spre alcalin ducând 
la precipitarea fosfaţilor de calciu şi amoniaco-
magnezieni şi dezechilibrul major şi durabil între 
factorii litogeni, iniţiatori ai cristalizării şi factori 
inhibitori. 

Sunt multe teorii ale litogenezei, interesante 
ca parcurs patogenic şi fiziopatologic dar, ca 
persoană care am ales să practic o medicină 
aplecată spre bolnav, mai puţin spre cercetarea 
abstractă, şi care fac acest lucru de peste 40 ani, 
nu am găsit o finalitate pragmatică a acestor 
frumoase teorii. Din păcate, ceea ce am scris în 
urmă cu 34 de ani despre Litiaza renală, în 
Revista Medico Chirurgică la Iaşi, în anii mei de 
formare în Clinica I Medicală a prof. dr. 
Constantin I. Negoiţă, nu a suferit modificări 
majore. 

Simptomele sunt bine cunoscute şi sunt de 
obicei datorate pasajului calculului prin 
structurile renale sau stazei ce urmează 
obstrucţia uneia din căi, obstrucţie parţială sau 
totală. Deasemenea simptomele depind şi de 
adăugarea sau nu a infecţiei urinare. Se consideră 
că o colică nefretică, ca intensitate a durerii atinge 
jumătate din durerea unei naşteri. 

Înafara durerii şi a semnelor de infecţie 
urinară, trebuie notate, şi pot funcţiona ca şi 
capcane de diagnostic, manifestări reflexe, 
inclusiv durerea controlaterală, oligo-anuria 
reflexă (spasmul sfincterului preglomerular 
Clara), tulburări digestive. 

Precizarea compoziţiei chimice a calculilor 
(atunci când au fost eliminaţi şi recuperaţi) 
constituie un examen capital, atât pentru 
diagnostic cât şi pentru indicaţiile terapeutice. 

Examenele radiologice deţin în continuare 
supremaţia într-un diagnostic preoperator; 
ecografia poate da erori sau nu poate localiza un 
calcul aflat în migrare pe ureter. 

Pentru evaluarea perturbărilor metabolice 
trebuie stabilit: 

 - tipul litiazei (prin căutarea cristaluriei 
spontane şi provocate) 

 - analiza calculului (metode chimice, 
fizice-cristalografie). 

 - evaluarea propriu-zisă a perturbărilor 
metabolice (hiperparatiroidismul primar, acidoza 
tubulară renală, hiperuricozurie, hiperoxalurie, 
hipocitraturie, hipercistinurie hipercalciuria). 

Litiaza renală este periculoasă prin ea 
însăşi, dar în special prin complicaţiile pe care le 
poate genera: anuria calculoasă (obstrucţie 
completă pe o parte şi blocaj reflex controlateral), 
hidronefroză calculoasă, infecţii mergând până la 
pionefroză calculoasă şi deteriorare ireversibilă a 
rinichiului. 

În privinţa tratamentului, şi în special al 
colicii nefritice, aceasta reprezintă de multe ori 
reţinerea acestor pacienţi de a se prezenta la 
spital, ocazie cu care află şi de litiază. Există o 
serie de aberaţii dietetice care trebuie spuse clar: 
aportul scăzut de lichide, aportul crescut de 
calciu, excesul de sodiu, aportul scăzut de citrice 
(după Ursea). 

Tratamentul colicii este necesar dată fiind 
intensitatea extraordinară a durerii. Se folosesc 
autospastice musculatrope (papaverina, 
drotaverina), parasimpatolitice (atropina) 
antalgice (metamizol, până la petidină Mialgin), 
antiinflamatorii nonsteroidiene. 

De mare vogă, dar doar ca adjuvante, se 
bucură, Rowatinex, Urinex, Cystenal, Renalex, 
Urical şi o gamă întreagă de preparate noi, în 
principiu pe baze naturiste. 

În privinţa opiaceelor este iarăşi de relevat 
aspectul anuriei calculoase ce apare mult mai 
frecvent în situaţia unui calcul şi administrării de 
opiacee. 

Există mijloacele fizice banale, care 
deasemenea, nu trebuie neglijate: băi fierbinţi, 
pernă electrică, clisme calde. Abia în timpul 
colicii serecomandă restricţie hidrică, nu se vor 
administra nici diuretice şi nici morfină. 

Soarta calculilor este, în marea lor 
majoritate, dacă s-au format, să fie eliminaţi. 
Dacă persoana consumă în general multe lichide, 
dacă are activităţi fizice, şansele de a elimina 
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calculii depăşesc 90%. Au fost multe discuţii, 
inclusiv cu partenerii urologi: concluzia este că 
până la maxim 7mm, un calcul poate fi eliminat; 
ceea ce este peste această dimensiune nu are fizic 
posibilitatea să treacă prin arborele urinar. În 
general, cele mai mari dureri apar la traversarea 
celor două strâmtori naturale, juncţiunea pielo-
ureterală şi porţiunea juxta vezicală a ureterului. 

Chiar şi la dimensiuni mai mici ale 
calculului, dacă el se dezvoltă pe un rinichi unic, 
este preferabil să se adreseze unui serviciu de 
urologie. 

Pentru favorizarea eliminării calculilor se 
recomandă cura de diureză, perfuzii cu 
antispasice, furosemid, preparatele naturiste 
actuale, a căror compoziţie trebuie studiată de 
către medic. 

Punctual pentru unele forme chimice de 
litiază se pot recomanda o serie de prescripţii 
dietetice. Astfel în litiaza calcică cu hipercalciurie 
prin hiperaport de calciu se impune o dietă 
scăzută în calciu şi evitarea consumului unei ape 
dure, Aici se indică diureticele tiazidice 
(hidroclorotiazida). Dacă este vorba despre o 
hipercalciurie din scidoza tubulară renală se 
poate administra bicarbonatul (citratul de sodiu). 

Litiaza fosfatică se însoţeşte de obicei de 
infecţie urinară cu germeni care posedă urează. 
Aici se recomandă acidifierea urinii cu clorură de 
amoniu şi tratarea infecţiei. Oricum, şi aici, ca şi 
la litiaza oxalo-calcică, preceptele dietetice nu 
sunt încurajatoare. 

Singura terapie dietetică cu rezultate 
favorabile într-o formă chimică de litiază se 

citează în litiaza urică, la care alopurinolul, sub 
diversele sale denumiri comerciale, are efect 
notabil. Tot aici se înscrie şi preparatul Uralyt. 
Dieta lipsită de purine este extrem de importantă 
(viscere, extracte de carne, cacao, ciocolată, cafea, 
linte). 

De peste 3 de ani a apărut metoda litotriţiei 
extracorporale, iar în România este accesibilă în 
numeroase centre, inclusiv în Suceava. 
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Cancerul de prostată este cea mai frecventă 
neoplazie și a doua cauză de deces neoplazic la 
bărbat (după cancerul bronșic). Al 3-lea factor de 
deces din patologia bărbatului peste 50 ani. 

Incidența bolii crește constant cu vârsta 
(majoritatea cancerelor au un maximum al 
incidenței la o anumită vârstă). În Europa – 
40/100.000 de locuitori; 11% din totalul cancerelor 
la bărbați. În ultimii 20 ani, aplicarea metodelor de 
screening prin utilizarea PSA și TR a schimbat 
simțitor modul de prezentare a cancerului de 
prostată. Astfel, astăzi majoritatea cazurilor sunt 
diagnosticate în stadiul localizat și adresate unei 
forme de tratament curativ. 

De asemenea progresele terapeutice au îmbunătățit semnificativ calitatea vieții pacientului 
cu CP, evoluția bolii și speranța de viață. 

Diagnostic CP – suspicionat clinic (TR), PSA 
și ex. ecografic transectal. 

Diagnosticul de certitudine – stabilit prin ex. 
anatomo-patologic și este obligatoriu înaintea 
oricărei forme de tratament. 

Modalități de biopsie: 
1. Puncția biopsie prostatică transectală sau 

transperineală 
2. Cu ghidaj ecografic transectal/ trans-

perineal/fusion MRI  
3. Examenul piesei de rezecție endoscopică 
Standard (deocamdată) – PBP ecoghidată 

transrectal precisă, rapidă, eficientă. 
A beneficiat de îmbunătățiri tehnice – 

transductor biplane, timp real, sistem Doppler, 
sisteme automate de tip biopsy gun), precum și de 
modificări ale protocolului, referitoare la numărul 
(multiple, sextant, extinse, de saturație) și locali-
zarea puncțiilor (apical, bazal, medial, lateral). 
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Indicațiile PBP – individualizate după caz, 
funcție de TR și PSA 

1. TR anormal; 
2. PSA>10ng/ml; 
3. PSA 4-10 ng/ml, free PSA <25%; 
4. PSA 2,5-4 ng/ml, free PSA < 20%; 
5. PSA> 2,5ng/ml la pacienți cu vârsta < 60 

ani; 
6. PSA>0,6 ng/ml cu vârsta de 40-60 ani; 
7. PSA < 2,5 ng/ml cu PSA velocity > 0,35 

ng/ml/an; 
8. PSA velocity > 0,75 ng/ml/an; 
9. Anterior cistoprostatectomiei cu 

derivație urinară ortotopică; 
10. Eșecul radioterapiei sau HIFU – terapie 

second line. În caz de biopsie negativă – indicații de 
rebiopsiere prostatică: 

1. PSA persistent crescut; 
2. Suspiciune persistentă de CP la TR; 
3. ASAP la prima biopsie (la 3-6 luni); 
4. HG-PIN multifocal (rebiopsiere la 

fiecare 3 ani) 
PCA3 – prostate cancer gene 3 – instrument 

util pentru identificarea pacienților aflați la risc înalt de CP. 
Contraindicații – absența rectului (puncție 

transperineală) sau fistulka rectală. 
 
Considerații tehnice: 
- asigurarea intimității pacientului 
-lubrifierea instrumente, eventual cu 

anestezină (injectare rectală de Catejell) 
-liniștirea pacientului, explicarea procedurii, 

etapelor ei 
-infiltrare cu lidocaină periprostatică 

Antibioprofilaxia – două prize de 
fluorochinolonă – seara și dimineața procedurii 
+/- Amikacină; la pacienții cu istoric de tratament 
antibiotic prelungit – cultura de pe tampon rectal înaintea procedurii /când se suspicionează 
rezistență bacteriană la FC 

Clismă în seara dinaintea procedurii 
Aspirina, Clopidogrel – oprite cu 5-7 zile înaintea procedurii;  

ACO se opresc cu 5-7 zile înainte sau la 
INR<1,5. La pacienții cu risc de coagulopatie – 
HGMM 

Instrumente folosite:  
- ecograf cu transductor biplane de 7,5 Mhz; 
-Ace semiautomate dedicate ,18G de unică 

folosință  
-Biopsy gun 
-Posibilitatea de urmărire în timp real a 

traseului de puncție în biplane 
Anestezia – bloc periprostatic cu lidocaină / 

injectare locală de lubrifiant cu lidocaine / 
administrare AINS preprocedural / Dormicum1f iv  

Poziționare – decubit lateral stâng cu 
genunchii flectați; pacient acoperit cu cearceaf; 
introducerea de mesa cu povidonă intrarectal înaintea procedurii 

Tehnică – după lubrifiere, se introduce cu 
blândețe transductorul evaluându-se volumul 
prostate, prezența de arii hipoecoice, veziculele 
seminale, zonele prostate. 

Se practică puncționarea zonei periferice a 
prostatei după protocol – la nivelul bazei, 
mijlocului și apexului – câte 2 puncții de fiecare 
parte – 12 cores în total.  
 

Caracteristici lot de studiu (retrospectiv): 
apr. 2016 – apr. 2017 
 

 CARACTERISTICI Nr. Pacienți - 72 
Nr. CP                         48 (66%) 
PSA                          4.5-1200 ng/ml 
Vol. Prostatic                         35-89 cmc 
Nr. Biopsii efectuate                         14 

 

În cazul în care ecografia transrectală a pus în evidență zone „suspecte” pentru CP – 
hipoecoice, dezorganizate – acestea au fost 
biopsiate suplimentar – 2 puncții. 

Indicația de puncție – pe baza PSA (stabilit 
de noi la 4 ng/ml) și TR. 

La PSA între 4-10 ng/ml am utilizat și free 
PSA. Prevăd o scădere în viitor a PSA cut-off la 
3.5 ng/ml (sunt studii care evidențiază cancere de 
prostate de 26% în acest interval – semnificative 
clinic). 
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Practic: 
Dozare PSA – metoda ELISA, ecograf 

Siemens cu transductor biplan de 7.5 MHz tip 
„end-firing” și ace de puncție semiautomate 
18G. Lungimea fragmentului obținut prin puncție 
a fost în medie de 1,2 cm. 

 
Puncțiile au fost făcute în sistem de 

internare, pe baza consimțământului informat 
semnat de pacient. S-a efectuat pregătire 
preprocedurală cu antibiotic administrat în seara 
dinaintea procedurii și continuat apoi timp de 3 
zile (Ciprofloxacină). La pacienții cu afecțiuni 
valvulare am asociat tratament parenteral cu 
Gentamicină. La pacienții cu simptomatologie 
obstructivă francă am inițiat tratament cu alfa-
blocant cu 2 săptămâni înainte. 

Clisma evacuatorie în seara precedentă sau 
Picoprep 2 plicuri (rar). 

Anestezie locală prin injectare gel cu 
Lidocaină asociat unde nu sunt contraindicații cu 
1 fiolă Refen preprocedural. Nu am înregistrat 
simptome algice semnificative care să necesite 
oprirea procedurii.  

În prima etapă se explorează ecografic 
transrectal, se măsoară volumul acesteia și se 
determină zonele suspecte. Am folosit ace 18 G 
sterile , de unică folosință. Fragmentele obținute 
sunt depuse în formol separate pentru fiecare lob 
prostatic în cutiuțe special conform schemei. 

Puncția – cât mai lateral, parasagitală, astfel încât să străbată cât mai mult zona periferică a 
prostatei. 

În prevenția infecțiilor asociate procedurii 
am folosit tamponament rectal cu povidone-
iodină și profilaxia antibiotică înaintea PBP (EAU 
Guidelines). 

Apariția complicațiilor septice trebuie 
recunoscute imediat și tratate cu promptitudine. 

În 2 cazuri (2,7%) am avut complicații 
septice ce au urmat procedurii. În ambele cazuri, 
pacienții erau sondați urinar, prezentau 
leucociturie minimă la internare (5-15), urocultură 
negativă (bacteriurie <1000UFC). A fost 

administrat preprocedural protocolul standard de 
antibioprofilaxie. 

După PBP au dezvoltat frisoane, febra în 
seara ce a urmat procedurii, hematuria minimă.  

S-a recoltat PCR, procalcitonină, urocultură 
și s-a administrat antibioterapie asociind 
Ciprofloxacină + Amicacină + Metronidazol, 
hemostatice IV. 

Am considerat necesară în ambele cazuri 
diversia urinară prin montarea de cistostomie a 
minima și suprimarea sondei uretro-vezicale. 

În colaborare cu colegii ATI și B. Infecțioase 
am adăugat măsuri terapeutice adiționale ce au 
cuprins echilibrare hidro-electrolitică, volemică. 
Stabilizarea tensiunii arteriale și asigurarea unei 
perfuzii tisulare adecvate ameliorează evoluția 
clinică.  

În ambele cazuri evoluția a fost favorabilă, 
menținând terapia antibiotică parenterală pentru 7 
zile, continuată cu terapie orală în Ambulator cu 
Biseptol în doza recomandată pentru alte 7 zile. 

Urmărire în Ambulator cu urocultură 
efectuată în prealabil și rezultatul ex. anatomo-
patologic. În ambele cazuri s-a propus 
cateterismul intermitent și nu a fost acceptat; s-a 
instituit drenaj u-v și ulterior TURisP de 
deblocare (N. prostatic std. local avansat). 
 

Concluzii  
1. PBP rămâne deocamdată cea mai bună metodă 

de diagnostic al cancerului de prostată; 
2. Complicațiile infecțioase sunt rare, dar 

redutabile; 
3. Prevenirea lor se face prin stabilirea și 

respectarea cu strictețe a protocoalelor de 
efectuare a procedurii; 

4. Diagnosticul complicațiilor infecțioase trebuie 
să fie precoce, beneficiind astfel de tratamentul 
adecvat în timp util – eficiență maximă. 

5. Tratamentul antibiotic trebuie aplicat incisiv, 
cu respectarea recomandărilor ghidurilor de 
tratament și florei bacteriene prezumate.   
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„Nu moştenim pământul de la strămoşi ci îl împrumutăm de la copii noştrii”. 
Antoine de Sait Exupéry (1900-1944) 

 
 

 
În ultimele două-trei decenii, ecologiştii nu 

mai sunt supuşi ironiilor şi nici nu mai sunt 
consideraţi o Casandră care prorocea numai 
nenorociri în cetatea troiană a regelui Priam2, fără 
să fie luată în consideraţie, fără să fie crezută. 

Astăzi omenirea percepe poluarea ca pe un 
fenomen real, în evoluţie spre limita 
ireversibilului prin consecinţele sale inclusiv 
ecopatologice pentru floră, faună şi desigur 
pentru om care înregistrează mari modificări în 
tabloul morbidităţii. Numai cei neinformaţi 
persiflează aceste consecinţe aşteptând ca „focul 
să le ajungă la degete”. 

În goana societăţii după un profit cât mai 
mare şi imediat, primul care este ignorat şi 
sacrificat este mediul natural, adică vegetaţia, 
apa, aerul, solul, pădurile. 

Degradarea naturii lasă loc şi unor glume 
„de adaptare” la realitatea neaşteptată a poluării. 

Până una alta ne amuzăm sau ne consolăm 
cu sfaturi nostime între care „într-o ţară 
subdezvoltată să nu beţi apă iar într-o alta 
superdezvoltată să nu respiraţi aerul” sau „să 
trăieşti pe pământ poate fi scump şi tot mai greu 
dar în mod compensator este inclusă o călătorie 
gratuită în jurul soarelui în fiecare an”. 

Avem un singur pământ şi o singură natură 
de apărat. E vorba de natura care nu simte nevoia 

                                                 
2 Priam, ultimul rege mitologic al cetăţii Troia (Ilionul), 
tatăl lui Hector, Paris şi Casandra, ucis de fiul lui Ahile 
după cucerirea Troiei în 1260 î.Hr. 

noastră, a oamenilor, pentru a exista. Vrem sau 
nu vrem „natura, fără inimă şi fără de minte nici 
nu ştie, nici nu-şi face griji” spunea poetul A. E. 
Housmen. Aprofundând lucrurile ajungem de 
fapt la ADN-ul3 care nici nu ştie, nici nu-şi face 
griji; el doar există şi noi „dansăm de mii de 
generaţii după cum ne cântă el4”  

În degringolada maculării naturii nu poţi să 
nu-ţi aminteşti de Murphy: „când lucrurile merg 
undeva rău, se va ajunge curând să meargă rău 
peste tot” şi realitatea îi dă dreptate în sensul că 
poluarea cuprinde apa, aerul, solul.  

Pentru a-i trezi la acţiune pe scepticii care 
spun că n-are rost să pledezi pentru protecţia 
mediului într-o lume dominată de interese 
materiale imediate, conduşi de concepţii 
utilitariste care sacrifică fără scrupule calitatea 
apei, aerului, a solului, pădurile, fauna, amintim 
afirmaţia hazlie după care „să nu faci nimic e 
tare greu pentru că nu vei şti niciodată când ai 
terminat” (Leslie Nielsen). Se justifică o analogie  
cu arta diagnosticului în care R. Fellinger afirma 
că „a gândi la o boală este deja o jumătate de 
diagnostic”, deci studiile ecologice şi de poluare 
sunt absolut necesare. 

Tindem cu toţii spre desăvârşire chiar dacă 
avem deseori soarta ciocârliei în această lume a 

                                                 
3 Acidul dezoxiribonucleic, suportul material al 
eredităţii, denumit şi „elicea vieţii”. 
4 R. Dawkins, Un râu pornit din Eden (râul este filiaţia 
ADN-ului de-a lungul generaţiilor). 
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tehnicităţii exacerbate când urma individualului 
se şterge, când oamenii se înstrăinează şi „fiecare 
stă cu spatele la fiecare în izolare şi indiferenţă” 
(Minima moralia de A. Pleşu). Am ajuns cu un 
picior pe lună dar nu-l putem scoate pe celălalt 
din peşteră. 

În aparenta şi dezarmanta neputinţă 
clamată de unii să ne amintim că „fatalitatea 
este scuza proştilor” (Napoleon). Asta era pe 
vremea invincibilului împărat. Astăzi, trebuie să 
înţelegem reperele lumii în care trăim şi despre 
care se poate spune ex catedra „Mileniul al III-
lea este al tehnocratismului psihoencefalic bazat 
pe trepiedul: informaţie, bani, armată”. 

Ca orice lucru, orice fenomen are o parte 
bună şi o parte rea sau şi părţi rele pe care dacă le 
cunoaştem ştim să ne apărăm de ele. Deci să ne 
punem mai des problema poluării şi ecologizării 
mediului, a principiului „poluatorului plătitor” 
ceea ce echivalează cu evoluţia pe drumul 
înţelept al supravieţuirii pe Terra.  

Volumul „Cele opt păcate capitale ale 
omenirii civilizate” este o veritabilă ieremiadă 
dacă ne referim la unul din cei patru proroci ai 
Vechiului Testament, un îndemn spre pocăinţă şi 
schimbare adresat întregii omeniri, în aceste 
vremuri când slujitorii ştiinţelor biologice, deci şi 
medicii, sunt abilitaţi prin profesia lor să remarce 
pericolele care pândesc cultura şi civilizaţia 
actuală. În virtutea acestor responsabilităţi ne 
exprimăm opinia în aceste rânduri. 

De la „pesimismul exagerărilor” de acum 3-
4 decenii s-a ajuns la un echilibrul relativ optimist 
al cercetărilor ştiinţelor pe care ecologia se 
bazează când lansează avertismente pe care azi 
nimeni nu le mai subestimează. Ba mai mult, 
vorbim azi de un colaps moral şi cultural fără a 
uita de riscurile iminente ale poluării prin CO2 
ş.a. care generează efectul de seră şi implicit 
încălzirea climei şi a păturii atmosferei de 
deasupra oceanelor de unde şi explicaţia 
(parţială) a frecvenţei crescute şi a amplificării 
forţei distructive a uraganelor, ca tsunami, 
tornade şi alte cataclisme naturale. 

Dacă adăugăm şi procesul topirii gheţurilor 
arctice pe cei 27 milioane km2 deja evident, nu se 

poate să nu ne gândim la nepoţii noştri pentru 
care zonele de litoral maritim şi oceanic nu vor 
mai fi locuite fiind acoperite de oceanul planetar. 
Geografia continentelor va fi rescrisă, 
suprapopularea zonelor rămase înafara apelor va 
creşte şi mai mult iar Malthus cu teoria 
suprapopulării va fi „redescoperit”. Tot ei vor fi 
victimele rarefierii celor cca 10 km grosime ai 
păturii de ozon, a lărgirii găurilor de ozon, 
radiaţia cosmică şi ultravioletele vor biciui 
nemilos viaţa, vegetaţia, fauna şi omul încât ne 
vom ascunde din calea expunerii la ultraviolete 
pe care acum vreo 50 de ani le căutam dar de care 
deja am început să ne temem datorită riscului 
oncogenetic cunoscut şi recunoscut în SUA unde 
neoplaziile cutanate au crescut semnificativ. 
Pesimismul aparent e doar realism pur şi 
nemilos. Despre efectele poluării chimice, fizice, 
olfactive ori fonice Viaţa Medicală5 a mai scris; 
rămâne oricând valabil că tinerii au capacitatea să 
asimileze afirmaţiile responsabile ale celor de 
vârsta a II-a şi a III-a fără a crea teren pentru aşa 
numitul conflict între generaţii, fără a-l 
absolutiza. În fond orice pericol îşi pierde mult 
din capacitatea de a îngrozi sau demobiliza dacă 
e cunoscut în toate datele sale ecologice şi 
evolutive  

Etologia ca ramură biologică ce studiază 
comportamentul la animale şi om este implicată 
şi în cazul nostru. Pentru medicină, fiziologie şi 
etologie, în 1973 Konrad Lorentz primea premiul 
Nobel. Vienezul genial a trăit până în 1989; în 
alocuţiunea prilejuită de acordarea distincţiei 
ştiinţifice supreme, laureatul preciza între altele: 
„Cunosc trei domenii care merită cunoscute, 
slujite şi apărate: ştiinţele, mereu în căutarea 
adevărului, artele care mereu promovează 
frumosul şi medicina care slujindu-se de primele 
două încearcă să aline suferinţele omului”. 

Etologia, studiind comportamentul omului 
şi a animalelor în relaţia cu mediul ambiant 
devine cheia răspunsului la întrebarea 
fundamentală: cum va şti omul de mâine să 
supravieţuiască şi cum se va adapta la multiplele 

                                                 
5 Jurnalul românesc al medicilor şi farmaciştilor. 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017     

         52

solicitări psihosomatice şi la agresiunile din 
mediul exterior deformat şi remodelat antropic în 
sens negativ, cum nici nu-şi imagina cineva acum 
un secol? 

Transformări multiple şi imprevizibile în 
comportamentului uman sedimentează, fixează şi 
perpetuează fenomene şi tendinţe patologice care 
nu vor asigura adaptarea şi supravieţuirea 
înafara comportamentelor fixate filogenetic. 

Prin analogie cu homeostaziile biochimice, 
am putea admite că şi pentru pornirile umane 
comportamentale destul de unitare şi cunoscute: 
prietenia, mânia, credinţa, ataşamentul, 
suspiciunea, încrederea, solidaritatea ş.a. ar fi 
vorba de homeostazii, de armonizare 
psihoafectivă rezultate din echilibrarea a două 
tendinţe sau ca rezultat al funcţionării 
conexiunilor inverse negative şi pozitive. 

Referindu-se la cele Opt păcate capitale ale 
omenirii civilizate, K. Lorenz însuşi preciza că ele 
se află într-o relaţie de interdependenţă cauzală, 
ameninţând să ducă la dispariţia nu numai a 
culturii noastre contemporane ci şi a omenirii ca 
specie.  

 
1. Suprapopularea Pământului generatoare 

de agresiuni între indivizii ajunşi într-
un spaţiu tot mai restrâns. La relativ 
recentul Congres al populaţiei de pe 
Valea Loarei s-a spus că azi suntem 
6,5 miliarde iar în 2200 vom ajunge la 
11 miliarde (Viaţa Medicală, nr. 
37/sept. 2005); 

2. Pustiirea spaţiului vital natural a devenit 
o trăsătură comportamentală 
patologică, o obsesie într-un război 
surd, nedeclarat naturii pe care omul 
de azi când îl va fi câştigat îşi va da 
seama că s-a pierdut pe sine însuşi; 
atunci abia va observa neantul din jur 
şi pierderea oricărui sentiment pios în 
faţa frumuseţii şi măreţiei mediului 
natural pe care nu-l va mai putea 
recrea; 

3. Accelerarea revoluţiei tehnologice până la 
limita greu de prevăzut încât omul nu 

va mai percepe adevăratele valori, nu 
va mai fi capabil de contemplare şi 
reflectare într-o lume sterilă din beton 
şi sticlă, tot mai străină şi ostilă în 
care a dispărut sensibilitatea, 
afecţiunea, solidaritatea şi emoţia, 
atribute profund umane; 

4. Omul va înfăptui tot ce-şi propune din 
punct de vedere tehnologic 
informaţional şi în comunicare încât 
nu va mai cunoaşte satisfacţia şi 
„bucuria lucrului bine făcut, împlinit 
prin trudă”, ajungând la moleşeală, 
plictiseală şi lâncezeală; 

5. Decăderea genetică va genera nu numai 
eforturi de ameliorare a tendinţelor 
genetice negative dar şi evoluţii spre 
un fel de parazitism social cu şansă de 
a fi perpetuat genetic; 

6. Destrămarea tradiţiei va induce un proces 
de negare cultural-tradiţională a 
generaţiei vârstnice de către generaţia 
tânără. Vârstnicii vor ajunge să fie 
trataţi ca „un grup etnic străin” pe 
care tinerii îl vor dezavua. Cauza 
principală va fi (şi este deja) 
înstrăinarea între copii şi părinţi încă 
din fragedă pruncie. Viaţa Medicală 
acum câţiva ani, sub titlul Torticolisul 
colegial se referea la gestul întoarcerii 
capului în partea opusă la întâlnirea 
cu un coleg, din vinovăţie, falsă 
superioritate, îngâmfare sau 
noneducaţie în lumea noastră 
medicală şi nu numai; 

7. Creşterea receptivităţii omenirii la 
fenomenul de îndoctrinare prin 
perfecţionarea mijloacelor tehnice de 
influenţare a opiniei publice şi 
uniformizarea mentalităţilor în 
grupuri culturale într-o manieră de 
progresie geometrică. Masa mare a 
populaţiei va fi uşor manipulată 
(sondajele de opinie, reclamele, moda 
abil dirijată ş.a.); 
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8. Cursa înarmărilor nucleare pune 
omenirea în faţa unor pericole grave 
dar mai uşor de prevenit decât 
riscurile enunţate mai sus, în primele 
7 puncte care au în comun 
dezumanizarea înlesnită de doctrine 
pseudodemocratice care 
condiţionează comportamentul 
dobândit cultural-ontogenetic în 
dauna atributelor cu care omul vine 
din filogeneza sa. Înainte să populăm 
alte corpuri cereşti este tot mai 
necesar să facem ordine pe nava care 
ne oferă adăpost şi „ne ţine în poala 
ei şi după ce nu mai suntem” (C. 
Brâncuşi6). Parafrazându-l pe Werner 
von Brown, creatorul rachetelor 
cosmice, vom spune că „fiecare 
societate îşi atinge propria grandoare 
autodepăşindu-se”; e singura şansă 
pentru supravieţuirea culturii şi 
civilizaţiei actuale dar respectând 
mediul natural, condiţie sine qua non 
a armoniei om – natură. 

 
Omenirea se sufocă în deşeurile existenţei 

generatoare în cantitate tot mai mare încât 
vapoare fantomă cutreieră apele planetei în 
căutarea unor ţări sărace care să le accepte contra 
cost; mai grav este cu deşeurile radioactive. S-a 
edificat chiar un sindrom medical, acel Nimby 
sindrom (Not in my back yard), adică nu în 
curtea mea, ci la vecinul.  

Un alt gigant al secolului trecut, Karl R. 
Popper, în Lecţia acestui secol, schiţa astfel 
pericolele care-l pândesc pe „omul fragil ca o 
trestie” (B. Pascal7), dar care este totuşi „trestie 
gânditoare”. Sir K. R. Popper, logician şi filozof 
englez de origine austriacă cel care a scris Logica 
cercetării; Logica descoperirii ştiinţifice; Cunoaşterea 
obiectivă a sesizat în linii mari aceleaşi opt 
pericole, dispuse însă în altă ordine: 
                                                 
6 Constantin Brâncuşi (1876-1957), cel mai mare sculptor 
român, cu orientare spre simbol, abstract şi stilizare. 
7 Blaise Pascal (1623-1662) – savant, filozof şi scriitor 
francez; a descoperit legea fundamentală a hidrostaticii. 

 
1. Bombele atomice pe „piaţa neagră”; 
2. Explozia demografică cu consecinţele deja 

manifeste; 
3. Degradarea mediului natural; 
4. Educaţia copiilor şi a tineretului pro 

violenţă (prin TV în mod deosebit 
promovându-se modele nefaste, idei 
distructive); 

5. Ineficienţa educaţiei religioase; 
6. Războaiele religioase „cuceresc” încet şi 

sigur Europa; 
7. Asistenţa defavorizaţilor (handicapaţi, 

psihopaţi cu condiţie de underdogs). 
Statul de drept (minimal) trebuie să 
apere libertatea individului care deja 
e limitată de libertatea şi dreptul 
celorlalţi; 

Proliferarea naţionalismului şi protejarea 
culturală a minorităţii. K. Popper, omul de o 
vârstă cu secolul său îşi încheia astfel pledoaria: 
„să prevenim şi să eliminăm relele sociale pe care 
tot noi le-am generat şi tolerat”; „trestia 
gânditoare” va fi responsabilă faţă de destinele 
omenirii (?!), pentru că ea deţine resursa naturală 
inepuizabilă – inteligenţa, mai ales că altă 
alternativă nu are. Altfel formulat îndemnul 
filozofului englez are acelaşi conţinut: „omul 
modern trebuie să înveţe a se apăra de cuceririle 
ştiinţei” pe care tot el le-a creat; pare un paradox 
dar acesta se aude tot mai des. 
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Rezumat: Apendicita acută este o afecțiune 
chirurgicală frecventă la copil, cu progrese 
importante înregistrate recent în tehnica 
operatorie și managementul clinic al pacienților. 
Apariția fenomenului de rezistență bacteriană la 
antibiotice ridică problema standardizării 
antibioterapiei asociate actului chirurgical. Se 
poate evita astfel apariția complicațiilor și a 
tulpinilor bacteriene multi-rezistente. Lucrarea 
prezintă experiența noastră recentă în tratamentul 
apendicitei acute perforate la copil cu accent pe 
etiologia bacterină și rezistența la antibiotice. 
 

Cuvinte-cheie: peritonită apendiculară, 
copil, rezistența bacteriană 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017     

         56

Introducere: Apendicita acută rămâne o 
afecțiune chirurgicală importantă la copil, cu o 
incidență estimată de până la 30 de cazuri la 
10.000 copii cu vârsta sub 14 ani. Numeroase 
studii consideră apendicectomia ca fiind cea mai 
frecventă intervenție chirurgicală efectuată 
pentru cazurile de abdomen acut la copil. În ciuda 
progreselor înregistrate în managementul acestei 
afecțiuni, se înregistrează încă un procent de 2-
10% de complicații semnificative, cum ar fi: 
perforația apendiculară cu peritonită secundară; 
sepsis; abcese reziduale de plagă operatorie sau 
intra-abdominale etc. Antibioterapia este asociată 
de rutina actului chirurgical; pentru a evita 
utilizarea abuzivă a antibioticelor și selecția 
consecutivă a unei populații bacteriene rezistente 
la antibioticele uzuale, au fost implementate 
protocoale de antibioterapie care țin cont de 
forma clinică a apendicitei acute și spectrul 
bacterian de rezistență la antibiotice. Lucrarea de 
față și-a propus să prezinte date recente 
referitoare la etiologia bacteriană și rezistența la 
antibiotice în cazurile de apendicită acută 
perforată la copil.     

 
Material și metodă: Am efectuat un studiu 

retrospectiv al cazurilor de apendicită acută 
perforată cu peritonită generalizată (AAPPG) la 
pacienții internați în Secția de Chirurgie și 
Ortopedie Pediatrică a Spitalului Județean 
Suceava pe o perioadă de 6 luni (1 noiembrie 2016 
– 30 aprilie 2017). Criteriile de includere în studiu 
au fost următoarele: – pacienți cu vârsta sub 18 
ani; – pacienți cu tratament început și finalizat în 
secția noastră; – pacienți cu AAPPG. Alte cazuri 
de abdomen acut la copil, pacienții transferați 
din alt serviciu clinic sau care s-au externat la 
cerere înainte de finalizarea tratamentului, 
precum și cazurile cu documentație medicală 
incompletă nu au fost incluse în studiu. În 
completarea tratamentului chirurgical, 
pacienților li s-a administrat antibioterapie cu 

Ertapenem (INVANZR), în doză de 7,5 mg/kgc 
i.v. x 2/zi la pacienți mai tineri de 13 ani sau 15 
mg/kgc/zi i.v. în doză unică la pacienți peste 
aceasta vârstă. Modificarea antibioterapiei pe 
parcursul spitalizării a reprezentat un alt criteriu 
de excludere din studiu a pacienților. Au fost 
notate următoarele informații: – datele 
demografice (vârstă, sex, mediu de proveniență); 
– incidența sepsis-ului la internare; – durata 
spitalizării; – curba febrilă pe perioada internării; 
– datele de laborator semnificative (leucocite 
totale și % neutrofile, CRP); – incidența 
complicațiilor (abcese, ocluzie intestinală) și a 
reintervențiilor chirurgicale. La momentul 
intervenției chirurgicale s-au recoltat 2 probe de 
puroi peritoneal, pentru examen microscopic 
direct respectiv cultura și antibiograma. 
Identificarea bacteriană și testarea sensibilității la 
antibiotic s-au efectuat în Laboratorul Synevo 
Suceava utilizând trusa standard și metoda 
difuzimetrică Bauer-Kirby. 

Externarea pacienților la sfârșitul 
tratamentului s-a făcut cu respectarea criteriilor 
obișnuite pentru pacienți chirurgicali: – 
afebrilitate de 48 de ore; toleranță digestivă și 
tranzit intestinal prezente; – incizia chirurgicală 
fără modificări inflamatorii; – valori normale ale 
constantelor biologice (leucocite și CRP); – 
absența complicațiilor postoperatorii imediate.   

Rezultate: Au fost identificați 30 de 
pacienți, având vârsta medie de 11 ani și 9 luni 
(limite între 4 ani și 4 luni și 17 ani), la care se 
constată predominanta sexului masculin (raport 
băieți : fete = 19 : 11) și a mediului de proveniență 
rural (raport rural : urban = 3 : 2). Durata medie 
de spitalizare a fost de 7, 36 zile (limite între 5 și 
14 zile). Se constată prezența unei leucocitoze 
marcate la internare, cu valoarea medie a 
leucocitelor de 18.095 x 103/ mL (limite intre 9,73 x 
103/ mL și 27,840 x 103/ mL) și neutrofilie 
semnificativă în formula leucocitară (procentul 
mediu de neutrofile de 82,45%, cu limite intre 54-
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99%). Trei pacienți au fost febrili la internare 
(sepsis). Tratamentul chirurgical a fost identic în 
toate cazurile (apendicectomie, lavaj peritoneal, 
drenaj cu tub în spațiul Douglas). La un număr 
de 17 pacienți (56,66% din total) s-au verificat 
constantele biologice HLG și WBC înainte de 
externare, în principal datorită unui tablou clinic 
acut de la internare cu evoluția mai dificilă 
postoperator. Nu au fost înregistrate complicații 
semnificative pe parcursul spitalizării la nici un 
pacient. 

La 24 de pacienți (80% din totalul 
pacienților) s-au recoltat intraoperator probe 
pentru diagnosticul microbiologic, dintre care 16 
au fost pozitive (66,66% din totalul probelor). La 
examenul microbiologic Escherichia coli (E.coli) a 
fost identificat în toate probele pozitive, în 13 
cazuri (81,25% din total) ca specie unică, iar în 3 
cazuri (18,75% din total) în asociere cu alte 
tulpini: Pseudomonas aeruginosa în 2 cazuri și 

Proteus mirabilis într-un caz. Un număr de 4 
tulpini de E. coli din cele 16 identificate (25% din 
total) nu au prezentat rezistență la antibioticele 
testate, iar rezistența la Ertapenem, utilizat ca 
monoterapie de electie în apendicitele acute 
perforate cu peritonită asociată, nu a fost 
întâlnită în nici un caz. Rezistența la antibioticele 
testate a celorlalte 12 tulpini de E.coli este 
prezentată în tabelul 1. De menționat că în 8 
cazuri în care am recoltat puroi intraperitoneal 
(33,33% din total) cultura a fost negativă, aspect 
explicat fie prin utilizarea antibioterapiei anterior 
de intervenția chirurgicală, fie prin existența 
unei flore bacteriene anaerobe care nu a putut fi 
identificată pe mediile de cultură folosite în mod 
uzual în laboratorul nostru. A fost identificată o 
singură tulpină de E.coli producătoare de beta-
lactamaza cu spectru extins (ESBL +), care era 
sensibilă doar la Gentamicină, Quinolone și 
Carbapeneme.   

 
Tabel 1: Spectrul susceptibilității la antibiotice a tulpinilor de E.coli (I – intermediar sensibil; 

R – rezistent)  
 

Nr. Tulpină I R 
1. Cefuroxim (CXM) Sulfametoxazol (SXT) 
2. CXM, Amoxiciclin, Amoxiciclin + 

Clavulanat (AMC) 
Ampicilină + Sulbactam (Unasyn), SXT 

3. - Unasyn 
4. - Unasyn, AMC, CXM, CAZ, CRO, 

Piperacilin + Ticarcilin (P + T), 
Cloramfenicol (ESBL +) 

5. - SXT 
6. CXM SXT 
7. CXM SXT 
8. CXM - 
9. - Unasyn, P + T 

10. - SXT 
11. CXM SXT, Gentamicin, Ciprinol, 

Levofloxacin 
12. - SXT, Ampicilină, Tetraciclină 

 
Discuții: 

Apendicita acută perforată cu peritonită 
generalizată (AAPPG) rămâne o afecțiune 

importantă a copilului și este frecvent întâlnită în 
practica noastră curentă (30 de cazuri pe un 
interval de 6 luni, cu un total de 221 de zile de 
internare). Durata medie de spitalizare a acestor 
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pacienți (7,36 zile) depășește semnificativ durata 
medie de internare în specialitatea de Chirurgie 
pediatrică (4 zile la nivel național în 2016), cu 
efecte imediate asupra costurilor spitalizării și 
absenței copiilor de la programul școlar. De 
menționat de asemenea că AAPPG se întâlnește 
la copii de vârste variabile, respectiv între 4 și 17 
ani în experiența noastră, în condițiile în care 
tradițional apendicita acută era considerată 
afecțiunea copilului școlar de 7-10 ani. Există 
cazuri cu tablou clinic nespecific, și frecvent 
întâlnim situații de prezentări tardive, la 4-5 
zile de la debutul simptomatologiei dureroase 
abdominale, factor care complică morbiditatea 
acestor pacienți (risc crescut de perforație 
apendiculară cu peritonită secundară, sepsis sau 
complicații postoperatorii). Adoptarea 
protocolului de monoterapie cu Ertapenem 
asociată actului chirurgical la acest grup de 
pacienți, ne-a permis în ultimii 4-5 ani să scurtăm 
durata de internare și rata complicațiilor, la care 
se adaugă o serie de avantaje practice, în 
principal administrarea în doză zilnică unică. Pe 
de alta parte, tratamentul cu Ertapenem este mai 
costisitor decât protocolul clasic de 
antibioterapie, cu 2 sau 3 antibiotice asociate, 
pentru secția noastră costurile lunare cu 
Ertapenem reprezentând 30-40% din costurile 
totale cu medicația. Rămâne ca problemă de 
viitor reevaluarea acestui protocol de 
monoterapie cu Ertapenem în scopul reducerii 
costurilor fără impact asupra eficienței actului 
medico-chirurgical.  

În privința datelor microbiologice, 
constatăm că spectrul etiologic bacterian în 
cazurile de AAPPG este dominat de Escherichia 
coli, identificată în toate culturile pozitive. Dintre 
cele 16 izolate, 4 tulpini (25%) nu au prezentat 
rezistență la antibioticele uzuale, iar 12 tulpini 
(75%) au prezentat rezistență variabilă. De notat 
și existența a 2 tulpini din cele 12 (16,66%) cu 
rezistență la Piperacilin - Ticarcilina, asociere 
utilizată ca antibiotic de rezervă în infecții 

severe. O singură tulpină de Escherichia coli a fost 
identificată ca ESBL (+), cu o incidență de 7% din 
totalul izolatelor. Un aspect particular îl 
reprezintă și existența a 6 tulpini de E.coli 
intermediar sensibile la Cefuroxim (37,5% din 
totalul celor 16 tulpini izolate), ceea ce poate 
semnala emergența rezistenței E. coli la 
Cefuroxim. Acest aspect semnifică o posibilă 
selecție a rezistenței bacteriene la Cefuroxim in 
vitro, cu impact asupra eficienței utilizării de 
rutină a Cefuroxim ca antibioprofilaxie 
preoperatorie în intervențiile abdominale. 

 
Concluzii:  

Peritonita apendiculară rămâne o 
afecțiune semnificativă în practica curentă a 
secției noastre. Datele obținute susțin în 
continuare utilizarea Ertapenem ca monoterapie 
de primă intenție în aceste cazuri, în asociere cu 
actul chirurgical, având în vedere pe viitor 
optimizarea protocolului clinic în scopul 
diminuării costurilor. Înregistrăm o incidență 
mică a tulpinilor de Enterobacteriaceae ESBL (+) în 
zona noastră geografică, iar rezistența generală la 
antibioticele uzuale nu ridică deocamdată 
probleme deosebite. Se impune totuși 
supravegherea periodică atentă a pattern-ului de 
rezistență bacteriană la antibiotice în vederea 
adaptării periodice a protocoalelor terapeutice 
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OBEZITATEA ȘI BOLILE RENALE 
 
 

Dr. Mihai C.-M. ARDELEANU 
 
 

Comunitatea medicală este în alertă asupra 
unui factor de risc ce îmbracă un caracter 
epidemic în multe țări ale lumii, obezitatea. Peste 
jumătate din populația adultă (35-65 ani) a 
Europei este supraponderală, 16-20% dintre 
bărbați și 15-25% dintre femei (Ursea). Interesul 
problemei este accentuat de faptul că obezitatea 
este deja privită ca o problemă de sănătate 
publică. 

Prin obezitate se atinge unul dintre „pilonii” 
fundamentali ai Sindromului X metabolic, cu 
influențe majore asupra morbidității și mortalității 
generale. În această asociere morbidă trebuie 
citate și hipertensiunea arterială, diabetul zaharat 
tip II, dislipidemia, boala coronariană, dar și 
anumite neoplazii, a căror incidență este crescută 
la obezi.  

Definirea obezității a adoptat Indexul de 
Masă Corporală (IMC, BMI, după nomenclatura 
anglo-saxonă) ca pe cel mai fidel parametru. 
Formula este simplă: 

 

IMC= G(kg)/I (m)² 

Rezultă o clasificare simplă și practică:  
                  IMC               Starea de nutriție 
               ˂ 18,5                   subponderal 
              18,5-24,9              normoponderal 
                25-29,9               supraponderal 
                  ˃30                           obez 
 

Există și formule mai complicate, care se 
ghidează după grosimea pliului cutanat, sau 
încearcă să aprecieze grăsimea corporală. Cea care 
are cea mai mare răspândire este însă IMC. 
Obezitatea de tip „android”, distribuită pe 
trunchi-abdomen, este asociată cu implicații 
vascular-metabolice. Prevalența obezității s-a 
dublat în ultimii 30 de ani în intreaga lume și 
atinge 500.000.000 persoane, în special în 
Continentul Nord-American și China. La polul 

opus ca greutate corporală se situează Asia de 
Sud-Est și Africa. Riscul de a dezvolta boala 
renală cronică sporește la cei cu IMC ˃ 25 kg/m². 

Studiile populaționale au atras atenția ca la 
obezi apare microalbuminuria chiar în condițiile 
absenței diabetului zaharat sau a hipertensiunii 
arteriale. În entitatea nosologică numită sindrom 
cardio-renal metabolic, la care GFR ˂ 60 mL/min, 
albuminuria poate varia între 30-299 mg/dL. La 
acești pacienți, scăderea în greutate, chirurgicală 
sau nechirurgicală duce la o îmbunătățire a 
controlului glicemic și a tensiunii arteriale. 

În fazele de început ale dezvoltării 
obezității, GFR este mai mare, aceasta însemnând 
un gradient capilar mai mare și un flux plasmatic 
renal crescut. Explicația o constituie vasodilatația 
arteriolelor aferente glomerulare (Barnett). 
Mecanismul hiperfiltrării este creșterea 
volumului extracelular și creșterea reabsorbției 
Na la tubul proximal. Are loc o alterare a feed-
back-ului tubulo-glomerular. Obezii au deja aport 
crescut de Na în alimentație. 

Hiperfiltrarea per se duce la îngroșarea 
membranei bazale glomerulare (MBG) și scleroza 
mezangială (glomerulo-scleroza focală și 
segmentală la diabetici). Pe un studiu de 6800 
biopsii (Barnett), se afirmă că glomerulomegalia 
din obezitate nu este identică cu cea care apare în 
glomerulo-scleroza focală și segmentală.  

În ultimii ani au apărut studii care 
demonstrează că țesutul adipos visceral este activ 
metabolic, fiind un veritabil organ endocrin difuz, 
producând adipocitokine și aldosteron. Acestea 
au impact asupra funcțiilor endoteliului și a 
rinichiului prin rezistina (adipocitokina care 
mediază insulino-rezistentă), TNFα, IL6, leptina 
(reglarea aportului și cheltuielilor energetice). 
Impactul adipocitokinelor asupra endoteliului 
duce la o proliferare a sa, precedând dezvoltarea 
fibrozei și a proteinuriei.  
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Obezitatea, prin creșterea rezistenței 
insulinice sistemice, favorizează apariția 
hiperinsulinismului compensator. Insulina are, 
printre alte actiuni, și pe aceea de a modifica 
tonusul vascular prin intermediul oxidului nitric. 
De aici rezultă efectele asupra fluxului plasmatic 
renal și a GFR. De aici, efectele hiper-
insulinismului asupra inflamației, stresului 
oxidativ și a fibrozei tisulare.   

Totodată, este activat sistemul renina-
angiotensina-aldosteron (RAA), activare 
exagerată prin retenția de apă și sare. 
Întreruperea farmacologică a sistemului RAA 
îmbunătățește starea fibrozei tubulo-interstițiale și 
încetinește progresia bolii renale.  

După dezvoltarea obezității apar asupra 
rinichiului consecințe datorate: 

1. obezității per se, constând în proteinurie, 
de obicei non-nefrotică 

2. consecințelor afecțiunilor asociate 
obezității, respectiv hipertensiunea arterială și 
diabetul zaharat. 

Înafara proteinuriei, la obezi s-au constatat 
prevalențe crescute ale litiazei renale și 
carcinomului renal. 

Lanțul fiziopatologic prin care obezitatea 
cauzează boala renală cronică ar fi:   

Adipozitate 

▼ 
adiponectina ↓           leptina ↑ 

rezistina↑             visfatina↑ 
alte adipokine 

▼ 
rezistența insulinică ↑ 

nivel insulină ↑ 
activare sistem renina-angiotensina-aldosteron ↑ 

inflamație ↑ 
stres oxidativ ↑ 

metabolism lipidic anormal↑ 

▼ 
diabet zaharat 

hipertensiune arterială 
boli cardio-vasculare 

▼ 
boală renală cronică 

Frecvența crescută a litiazei renale se explică 
prin scăderea pH-ului urinar și cresterea 
eliminărilor de oxalat, acid uric, sodiu și fosfat. 
Dietele bogate în proteine și sodiu acidifică urina 
și scad citratul urinar, crescând riscul de litiază. În 
obezitate am amintit și creșterea rezistenței la 
insulină: aceasta predispune la litiază renală prin 
impactul asupra schimburilor tubulare Na+-H+ și a 
amoniogenezei.  

În anul 2017 World Kidney Day a fost 
dedicată problematicii legate de obezitate și bolile 
renale. Recomandările ISN (International Society 
of Nephrology) au inclus câteva precepte, zic eu, 
de „bun simț”, care încearcă să diminueze 
creșterea frecvenței bolii renale cronice în 
populația globală. 

 
1. Urmați o dietă sănătoasă; 
2. Reduceți aportul de grăsimi la max. 30% 

din aportul caloric total; 
3. Reduceți consumul de zahăr; 
4. Beți suficiente lichide; 
5. Faceți exerciții fizice de câte 30 minute de 

5 ori pe săptămână; 
6. Reduceți consumul de sare la o linguriță 

de ceai pe zi (aprox. 5 g); 
7. Consumați trei mese pe zi la aceleași ore; 
8. Evitați produsele alimentare procesate, 

îndulcite, afumate; 
9. Dormiți suficient. 
 
Ne putem da seama că aceste recomandări 

sunt valabile în general, pentru ceea ce s-ar numi 
stilul sănătos de viață, în societatea în care nu se 
mai pune problema găsirii alimentelor, ci a 
folosirii lor cu discernământ.  
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Introducere: Abdomenul acut la copil are o 
etiologie variabilă si uneori reprezintă o surpriză 
de diagnostic la momentul intervenției 
chirurgicale. Prezentăm cazul unui copil de 1 an 
internat cu fenomene clinice de abdomen acut, la 
care preoperator nu s-a putut preciza etiologia 
suferinței abdominale. Intraoperator s-a 
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identificat o torsiune de splină mobilă cu infarct 
și necroză splenică secundară. De necesitate s-a 
efectuat splenectomie, cu evoluție postoperatorie 
favorabilă. Concluzionăm că, deși este rar 
întâlnită la această vârstă, torsiunea de organ 
intraabdominal (splina mobilă) trebuie luată în 
considerare în cazurile cu etiologie neprecizată. 

Cuvinte-cheie: splina mobilă, torsiune splină, 
laparotomie, splenectomie 

Prezentare de caz: Sugar de sex feminin, în vârstă 
de 1 an, se internează pe secția noastră cu tablou 
clinic de abdomen acut (dureri abdominale 
difuze, vărsături, stare generală influențată, 
febră). Datele de laborator semnificative pentru 
anemie, leucocitoza și trombocitopenie (Hb = 11, 3 
g%mL; L = 29, 7 x 103/ mL, Tr = 274 x 103/ mL ). 
Examenul radiologic toraco-abdominal arată 
distensie gazoasă în flancul stâng cu ușoară 
ascensionare a diafragmului (efect de masă) și 
absența nivelurilor hidro-aerice tipice pentru 
ocluzie intestinală) (Fig. 1). Echografia 
abdominală dificil de realizat și interpretat din 
cauza agitației copilului și distensiei aerice 
abdominale, astfel încât nu a adus elemente de 
diagnostic semnificative. Tabloul clinic sugestiv 
pentru abdomen acut a impus efectuarea unei 
laparotomii exploratorii după o pregătire 
preoperatorie corespunzătoare (reechilibrare 
i.v., analgezie i.v., antibioprofilaxie 
preoperatorie). Intraoperator se identifică 
prezența unei spline cu pedicul lung, mobilă, cu 
fenomene de torsiune, infarct și necroză 
secundară (Fig. 2). Nu se identifică alte modificări 
patologice intraperitoneale.  
De necesitate se practică rezecția splinei 
torsionate, apendicectomie incidentală, lavaj și 
drenaj peritoneal. Evoluție postoperatorie clinică 
și biologică favorabilă. Copilul a prezentat un 
grad moderat de anemie postoperatorie, 
stabilizată la valoarea de 9,5 g% mL fără 
transfuzie sanguină, și trombocitoza 
postoperatorie de 974 x 103/ mL în a 5-a zi 
postoperator, dar fără fenomene clinice de 

hipercoagulabilitate sau tromboza vasculară. 
Pacientul se externează la 5 zile postoperator 
fără complicații. Evoluția pe termen lung 
favorabilă la controalele periodice sub 
antibioterapie profilactică a infecțiilor post-
splenectomie. Examenul anatomo-patologic: 
macroscopic – Splina cu dimensiuni de 12/ 7/ 4,5 cm, 
de consistență parenchimatoasă, culoare brun-cenușie, 
neteda pe suprafața externă, aspect hemoragic in hil 
(Fig. 3); microscopic – fragment de splină cu 
hemoragie difuză a pulpei roșii cu comprimarea 
foliculilor limfatici ai pulpei albe. Vasele sanguine din 
hilul splenic sunt trombozate.  

Discuții: Splina este un viscer abdominal impar, 
cu o structură vasculară și limfatică specifică 
(organ limfoid). Prezintă funcții fiziologice 
multiple (hematologice, hemodinamice și 
imunologice). Se consideră că prezervarea a 25% 
din parenchimul funcțional al unei spline de 
dimensiuni normale și asigurarea unui aport 
sanguin adecvat asigură realizarea funcțiilor 
imunologice ale splinei. Splina mobilă reprezintă 
o variantă anatomică rar întâlnită la copii, cu o 
mobilitate anormală datorată laxității excesive și 
lungimii anormale a pediculului vascular, precum 
și a ligamentelor de susținere (spleno-renal, 
spleno-frenic, spleno-pancreatic). Splina ajunge sa 
fie sustinuta intra- abdominal numai de pedicolul 
vascular, ceea ce predispune la torsiune cu 
necroză secundară (1, 2, 3, 4). De-a lungul vieții, 
splina mobilă își poate schimba sediul în raport 
cu poziția corpului sau contactează aderente cu 
organele vecine. Tabloul clinic este variabil: cazuri 
total asimptomatice, dureri abdominale 
intermitente legate de torsiune parțială și 
detorsionare spontană, sau formațiuni tumorale 
abdominale palpabile. Pacienții se pot prezenta 
cu fenomene de abdomen acut în cazul torsiunii 
complete de splină mobilă (1, 3, 5), care poate 
avea multiple mecanisme de producere 
(schimbări de poziție, eforturi fizice intense, 
postpartum sau procese patologice care creează 
inegalități de greutate etc.). 
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Diagnosticul imagistic al torsiunii de splină 
mobilă se bazează în special pe echografia 
abdominală (preferată la copii) și examenul CT 
abdominal, amândouă capabile să identifice 
torsiunea și să evalueze situația vascularizației 
restante a splinei (6, 7). Unii autori consideră că 
informațiile obținute prin CT abdominal pot 
ajuta la alegerea tratamentului chirurgical 
(splenectomie, splenopexie) sau conservator în 
caz de torsiune (8). Examenul radiologic 
abdominal simplu poate identifica un efect de 
masă în flancul sau hipocondrul stâng, la fel ca în 
cazul nostru (8).         
Au fost sugerate mai multe variante tehnice de 
tratament al splinei mobile: splenopexie, 
devolvulare cu splenopexie (în caz de torsiune cu 
parenchim viabil) sau splenectomie (în caz de 
torsiune cu necroză secundară). Splenopexia este 
tratamentul de elecție pentru pacienții cu 
simptomatologie cronică sau la copii, unde se 
urmărește conservarea splinei pentru a evita 
complicațiile infecțioase asociate cu 
splenectomia (9, 10). Majoritatea autorilor 
recomandă de asemenea abordul laparoscopic al 
afecțiunii (3, 5, 9). Splenectomia este rezervată 
cazurilor acute, de torsiune de splină cu necroză 
secundară a parenchimului splenic (3, 4). În timp 
ce recomandarea este clară pentru pacienții 
adulți, la copii efectuarea splenectomiei este o 
chestiune aflată în discuție. Totuși, certitudinea 
existenței necrozei splenice precum și evitarea 
unor posibile complicații care pot apărea în 
absența efectuării splenectomiei (infecție, 
trombocitopenie prin sechestrare intrasplenică de 
trombocite, tulburări de coagulare etc.) sunt 
argumente care susțin necesitatea efectuării 
splenectomiei chiar și la aceasta vârstă (11).     

Concluzii: Prezentația clinică și investigațiile 
preoperatorii nu au permis identificarea etiologiei 
abdomenului acut la acest pacient. Precizarea 
diagnosticului și tratamentul definitiv al 
afecțiunii au fost realizate intraoperator. 
Prezența torsiunii complete de splină mobilă, cu 
infarct și necroză secundară, au justificat 

efectuarea splenectomiei în acest caz. Deși este o 
cauză rară de abdomen acut, torsiunea de organ 
intraabdominal (splina mobilă) trebuie luată în 
considerare în cazurile cu etiologie neprecizată.    
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Fig. 1 Aspect radiologic preoperator 
 

 

Fig. 2 Splină mobilă torsionată – aspect intraoperator 

 

Fig. 3 Splină mobilă torsionată – piesă de rezecție 
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Decât să ne plângem mereu de întunecime, mai bine să aprindem fiecare o luminiţă" 
(aforism chinez). 

 
 

Aparent Nil Novi sub sole spunea încă 
acum peste 3000 de ani înţeleptul Solomon, fiul şi 
succesorul regelui legendar David, autorul operei 
Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament. Au mai 
trecut vreo 500 de ani până ce Hipocrate din 
insula grecească Kos, cel mai mare medic al 
antichităţii, supranumit părintele medicinei să 
scrie într-unul din cele 72 volume pe care le-am 
admirat la Institutul Hipocrate din insulă, sub 
titlul Despre aer, ape şi locuri că omul şi 
aşezămintele de locuit, locurile, sunt influenţate 
de calitatea apei, solului şi aerului; în acel opus se 
referea şi la sănătatea sciţiilor din Dobrogea de 
azi. Încă de atunci miasmele locurilor insalubre 
erau incriminate în producerea unor molime 
(despre existenţa microbilor am aflat abia în 
secolul al XIX-lea d.Hr). În Asklepionul din 
Pergam, în piaţa centrală a acelui Templu al 
sănătăţii am băut apa izvorului sacru care abia în 
secolul trecut s-a aflat că îşi datora calităţile 
terapeutice radioactivităţii sale în limite 
compatibile cu o apă terapeutică; în antichitate 
după prima întâlnire a bolnavului cu medicul 
sacerdot, urma degustarea apei acelui izvor.  

Au trecut unul după altul milenii şi secole 
până în 1866 când savantul naturalist şi darwinist 
evoluţionist de la Jena E. Haeckel să definească 
relaţia om-mediu în conceptul său ecologic.  

Relaţia între poluare şi starea de sănătate 
este tot mai frecvent afirmată şi dovedită în 
condiţiile industrializării care sacrifică în primul 
rând calităţile mediului în goana furibundă după 
profitul maxim în timp scurt.  

În anul 1960, Edith Carlson tipărea volumul 
Primăvara liniştită. Liniştea se datora dispariţiei 

cântecului păsărilor şi a prezenţei lor într-un oraş 
suprapoluat de industriile zonei. Industriaşii 
aflând că sunt vizaţi direct au cumpărat întreaga 
ediţie dar publicul a aflat ce trebuia să afle. Am 
participat acum câţiva ani la un simpozion 
european cu tema Dezastre industriale, la Wroclav 
în Polonia. Am aflat atunci despre marile tragedii 
umane din India la Bophal datorate pesticidelor; 
au murit mii de oameni şi la fel de grav a fost 
accidentul colectiv de la Sevesso, în Italia, datorită 
dioxinei, un gaz fabricat pentru războiul din 
Vietnam unde americanii aveau nevoie de un 
agent defoliant pentru a-i repera pe civilii şi 
militarii vietnamezi din junglă. Tot în acei ani, la 
un seminar internaţional la Varşovia am aflat de 
perspectivele crizei apei dulci în întreaga lume 
datorită poluării apelor de suprafaţă şi a celor de 
profunzime în urma unor activităţi antropice 
haotice care ignorau şi ignoră calitatea mediului şi 
implicit viaţa, eludând ecuaţia după care protecţia 
mediului = protecţia vieţii, a florei, faunei şi omului. 

Mai aproape de noi, avem o altă tragedie 
întinsă pe câteva decenii care confirmă relaţia 
mediu-viaţă şi sănătate şi poluarea nu are 
frontiere aşa cum trebuie să fie ecologia. E vorba 
de nefropatia endemică balcanică (N.E.B.) boală 
fatală care afectează populaţia unor ţări balcanice 
(Serbia, Croaţia, Bulgaria şi România) în 
apropierea Dunării, şi Porţilor de Fier pe ambele 
maluri. Atrofia rinichilor care ajung de mărimea 
unei nuci sau cancerul acestui organ vital sunt 
formele de manifestare a bolii care era mortală 
până la răspândirea dializei care întreţine azi 
viaţa bolnavilor cu insuficienţă renală. Anchetele 
au arătat că locuitorii acestei zone beau apă din 
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fântâni sub care la 7-10 metri se află un strat de 
cărbune primitiv, lignitul. Medicii timişoreni 
ajutaţi de un grup de cercetători americani de la 
US Geological Survey au constat că în zona 
română de răspândire a bolii se află 20.000 
persoane în stadiul preclinic şi dintre aceştia mulţi 
dezvoltă cancer al căilor renale superioare. În 
mod obişnuit, în alte zone, acest cancer are o 
frecvenţă de 1/200.000 loc.; în zonele endemice ale 
NEB numărul bolnavilor de cancer renal ajunge 
să fie de 40-50 ori mai mare după afirmaţiile Dr. 
Călin Ţaţu de la Univ. de Medicină din Timişoara. 
În Banat boala a fost analizată prima oară în 1963; 
au urmat cercetări în Mehedinţi, în 110 sate din 19 
comune şi afirmaţiile medicilor de la dializă sunt 
tot mai îngrijorătoare de vreme ce 75% din 
dializaţi suferă de NEB. Oamenii ştiu că apa nu e 
bună dar ce pot să facă dacă şomeri fiind nu-şi 
pot procura apă plată (doar 20% dintre ei 
lucrează iar satele se depopulează „văzând cu 
ochii”). Apa e foarte concentrată în nitraţi şi 
pesticide dar şi în substanţe organice, apele 
freatice fiind contaminate de la minele de cărbuni. 
Apa are o duritate foarte mare iar conductivitatea 
măsurată în unităţi microsimens este de 2130 
unităţi faţă de normalul de 200-300 unităţi. 

Apa din fântâna noastră nu spală iar 
spuma de la detergent sau săpun se adună, se face 
ca brânza şi nu curăţă, hainele rămânând 
murdare, afirma soţia lui Valentin Pătruţescu a 
căror fântână a fost analizată. Lignitul are 
numeroşi compuşi cancerigeni. Se impune 
strămutarea satelor. Boala a fost prima oară 
descrisă în Balcani de medicul sârb Danilovici în 
1957; au fost apoi depistate cazuri tot mai multe 
în Bulgaria şi România. Cei care au plecat din 
zonă în copilărie, n-au dezvoltat boala. Sârbii au 
decis strămutarea satului Vreoci situat la 40 km 
de Belgrad, sat aşezat pe un depozit de lignit şi la 
fel bulgarii au hotărât asupra satului Karash de 
lângă Sofia în ambele, fântânile fiind săpate în 
stratul de cărbune, apele sunt intens contaminate 
cu produşi organici foarte toxici. Relativ recent, 
mass media aducea la cunoştinţa publicului o altă 
dramă ecologică concretizată în frecvenţa 
alarmantă a malformaţiilor congenitale într-o 
zonă apropiată a NEB, unde o exploatare de 
minereuri radioactive a fost dezafectată prin 

inundare; evident circulaţia subterană a apei nu 
poate fi decât foarte greu controlată şi influenţată. 
Şi în acest caz ca şi în cel ce va fi expus în 
continuare statisticile oficiale erau optimiste pe 
când datele oferite de un medic corect şi bun 
observator se aflau la polul opus. 

Iată cum buna vecinătate şi evoluţia istorică 
comună se confirmă şi în comunitatea unor 
agresiuni ale mediului natural cu consecinţe 
comune asupra sănătăţii umane. 

Dramele de mediu, patologia de mediu 
poate continua cu boala de la Minamata, o 
localitate de pescari liniştită cândva, situată pe 
malul unui râu în Japonia. La un moment dat, în 
urmă cu circa 75 de ani, o endemie de paralizii 
loveşte colectivitatea de pescari dependentă de 
consumul de peşte dar nu numai oamenii arătau 
ca nişte monştri; animalele sufereau şi ele: pisicile 
„se sinucideau” învârtindu-se în jurul cozii până 
cădeau epuizate; câinii dispăreau zile întregi şi 
erau găsiţi morţi iar păsările cădeau moarte din 
văzduh. Bolnavii erau ocoliţi de cei sănătoşi de 
parcă ar fi fost leproşi, fiindcă nu se ştia că boala 
nu e contagioasa. Se năşteau copii cu deformaţii 
groteşti, cu tumori cerebrale; pescarii prindeau 
peşti cu 2 capete. Guvernul s-a alarmat iar 
anchetele medicale au arătat că o fabrică de 
substanţe chimice din amonte deversa în râu 
anumite substanţe chimice; raportul medical nu 
era pe placul Corporaţiei chimice Chisso care l-a 
înlăturat pe dr. Hosogawa. Totul a fost 
muşamalizat şi în golful Minamata industria 
prospera în continuare. Guvernul n-a avut curajul 
să ia măsuri radicale, limitându-se doar să 
interzică vânzarea peştelui în alte localităţi; 
economia Minamatei suferea. În 1968 boala a luat 
proporţii alarmante deoarece pescarii sărăciţi nu-
şi puteau cumpăra alte alimente, consumând şi 
mai mult peşte. Corporaţia Chisso a trecut la 
mituirea localnicilor (ca la Roşia Montană în 
România). Congresul Poporului pentru boala din 
Minamata a dat în judecată guvernul japonez şi 
corporaţia Chisso pentru daunele produse 
populaţiei bolnave, estimată la cca 10.000 
paralizaţi dar n-au fost despăgubiţi mai mult de 
3000. Au supravieţuit născuţii cu malformaţii şi 
amintirea aceste tragedii produsă de intoxicaţia 
cronică cu metil mercur din apele râului care 
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contaminau peştele consumat de oameni săraci şi 
lipsiţi de apărare. Numai intervenţia unui 
specialist trimis de ONU şi care s-a dovedit 
incoruptibil a făcut lumină în cazul „Minamata”. 
Industriaşii, omenirea, n-au învăţat nimic încât au 
urmat numeroase alte tragedii până la Cernobâl 
după care, numărul neoplaziilor genitale feminine 
s-a dublat. Acum vreo 20 ani concernul de 
medicamente Cyba-Geigy din Basel (Elveţia) a 
deversat mari cantităţi de deşeuri toxice otrăvind 
Rhin-ul în aval pe sute de kilometrii timp de mai 
mulţi ani. Râuri abiotice am avut şi avem şi în 
România. Deversări radioactive din lacuri de 
decantare din Ardeal ajungând în Tisa şi Dunăre, 
au generat conflicte ecologice între state şi au 
impus despăgubiri din partea statului nostru. 
Sucevenii n-au uitat anii de tristă celebritate ai 
„Sindromului Suceava", (sulfocarbonismul de la 
IFA8 din Bucovina) datorat amplasării ilogice a 
unui combinat chimic în mijlocul triunghiului 
urban Iţcani-Burdujeni-Suceava, protecţia 
ecologică fiind foarte redusă ceea ce ducea la 
depăşirea concentraţiei sulfurii de carbon de zeci 
de ori în combinat şi în mediul urban şi rural 
înconjurător şi de peste 1000 de ori în unele secţii 
ale IFA; la fel a fost cu Metadet Fălticeni. 
Patologia de mediu evocată mai sus, exemplifică 
aserţiunile după care solul este mediul de 
acumulare al noxelor iar aerul şi apa sunt vectorii 
poluanţilor. Conflictul tehno – biosferă este tot 
mai acut. Am participat ca medic şi parlamentar 
ecologist, acum 25 de ani, la convorbirile româno-
bulgare de la Giurgiu şi Sofia în rezolvarea 
poluării chimice cu epiclorhidrina de la Giurgiu şi 
riscul poluării radioactive de la Centrala 
atomoelectrică de la Kozlodui; a fost un serial de 
tratative necesar şi util între doi buni vecini. 

Despre efectul de seră, rarefierea păturii de 
ozon, înmulţirea cancerelor de piele şi încălzirea 
globală se vorbeşte tot mai mult dar se face destul 
de puţin câtă vreme principalii furnizori de CO2: 
SUA, China şi Australia n-au semnat Pactul de la 
Kyoto de limitare a emisiilor de CO2. Se ignoră 
adevărul că un remediu mic pentru un rău imens 
nu înseamnă şi un rezultat mic ci mai degrabă 

                                                 
8 Întreprinderea de fibre artificiale obţinute din 
celuloză prin dizolvare cu sulfură de carbon. 

nimic. În China, din Nord până în Sud, pe circa 
4000 km, în staţiile de cale ferată am văzut stive 
imense de cărbuni folosiţi drept combustibil 
pentru locomotive. Despre soarta gheţarilor s-a 
vorbit la al VII-lea simpozion de geografie, la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
oraşul meu, desfăşurat sub deviza Topirea 
gheţarilor, o problemă de actualitate şi realitatea 
topirii gheţarilor am văzut-o la faţa locului acum 
4 ani, în Alaska. Dacă se menţine acest fenomen, 
în anul 2050, nivelul oceanului planetar va urca 
cu 20 cm. Astăzi, nu există aproape şi departe pe 
globul terestru supus globalizării economice dar 
şi a poluării transfrontaliere şi a fenomenelor care 
induc încălzirea globală, topirea gheţarilor, 
ridicarea alarmantă a nivelului oceanului planetar 
care va face nelocuibile actualele zone de litoral. 
În iulie 2009 ţările superindustrializate care 
contribuie majoritar (80%) la emisiile de CO2 şi 
alte gaze la efectul de seră şi la supraîncălzirea 
climei au hotărât în mod responsabil să reducă 
aceste emisii până în 2050.  

Aerul spălat de ploi încarcă solul şi apele de 
suprafaţă şi chiar pe cele de profunzime cu 
poluanţi autohtoni sau transfrontalieri care nu 
cunosc graniţe. Am vizitat Combinatul chimic de 
la Lenzing, lângă Salzburg; acolo, efluentul 
industrial este complet epurat încât este preluat ca 
apă industrială încă din 1992 iar râuleţul Äger şi 
lacul din apropiere permit vieţuirea peştilor, 
broscuţelor şi promenada lebedelor, indicatori 
biologici fideli ai calităţii apei. Azi constatăm 
daunele produse de poluarea multor zone urbane 
şi rurale. „Lista roşie" din Elveţia numeşte speciile 
pe cale de dispariţie iar „Lista verde” cu cele 
ameninţate de dispariţie. Am în vedere filmele 
Ziua de după şi Ultimul ţărm ale cineastului Stanley 
Kramer axate pe efectele ireductibile ale poluării 
radioactive; să nu ajungem acolo.  

Lumea uită că îşi datorează viaţa, în 
totalitate, fotosintezei care depinde evident de 
existenţa vegetaţiei; plantele verzi folosesc 
energia solară pentru producerea masei vegetale 
eliminând O2 şi consumând CO2 din mediu. În 
America de Sud, pădurile Amazoniei (unul din cei 
doi plămâni ai Terrei) întinse pe teritoriul a 8 
state scad mereu sub fierăstraiele acelor 
garimpeiros, greu de controlat. La noi acel război 
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nedeclarat naturii, pădurilor, parcă s-a mai 
atenuat dar mult prea târziu, prin rărirea 
gaterelor care se înmulţeau ca ciupercile după 
ploaie pe toate pâraiele din păduri. La scară 
planetară se impune de urgenţă o 
„planetoterapie” înainte de a ajunge la masa 
critică în probleme de mediu când efectele 
degradării mediului vor deveni ireversibile iar 
„globuleţul nostru” ar putea ajunge lipsit de viaţă 
scrâşnindu-şi osiile în derivă prin spaţii siderale 
de nimeni auzit, de nimeni ştiut. Este regretabil că 
Summitul de la Rio şi cel care a urmat după 10 ani 
la Johannesburg au rămas evenimente fără 
rezonanţa scontată. 

Avem convingerea că acest eseu nu va 
rămâne un scop în sine şi nici o manifestare a 
unui club al iniţiaţilor în „artă pentru artă” ci va 
avea rezonanţa necesară în restructurarea 
mentalităţii oamenilor responsabili pentru măsuri 
eficiente de folosire a resurselor naturale, apă, aer, 
sol şi subsol, în scopul asigurării unei dezvoltări 
durabile care nu poate fi concepută în afara 
protecţiei mediului. Mass media se cuvine să aibă 
un rol mai mare în educaţia populaţiei pentru 
protecţia mediului. Supravieţuirea noastră ca 
„pasageri de o clipă pe Terra” depinde fără 
îndoială de protejarea mediului natural şi de 
reconstrucţia lui acolo unde omul a greşit. 
Educaţia tuturor vârstelor pentru protecţia 
mediului este la îndemâna noastră, a familiei, 
şcolii şi a Agenţiilor de protecţia mediului dar 
măsuri concrete cum ar fi construirea gropilor 
ecologice de depozitare a deşeurilor menajere, 
stocarea corectă a deşeurilor radioactive ş.a. 
depind tot mai mult de alocarea unor fonduri 
financiare corespunzătoare. Referitor la sintagma 
„ecologia este scumpă” merită să ne amintim că la 
reuniunea miniştrilor mediului şi ai finanţelor 
care a avut loc la Bergen, în Norvegia, în concluzii 
a fost inserată şi afirmaţia: „protecţia şi 
reconstrucţia mediului costă şi este timpul ca 
guvernele să nu considere în continuare ecologia 
ca pe o pălărie de cerşetor în care din când în când 
să arunce câte un bănuţ”. 

Astăzi nimeni nu mai poate ocoli adevărul 
că resursele naturale pe care le „împrumutăm” de 
la Banca Ecologică a Naturii sunt epuizabile, noi 
restituind doar deşeuri toxice. Omenirea se sufocă 

în deşeurile existenţei noastre, generatoare în 
cantitate tot mai mare încât vapoare fantomă 
cutreieră apele planetei în căutarea unor ţări 
sărace care să le accepte contra cost; mai grav este 
cu deşeurile radioactive. S-a edificat chiar un 
sindrom medical, acel Nimby sindrom (Not in my 
back yard), adică nu în curtea mea ci la vecinul. 
Speranţa omenirii constă totuşi în singura resursă 
naturală inepuizabilă – inteligenţa umană – care 
este pe cale să facă faţă cu demnitate tuturor 
crizelor de la orizont: energetică, alimentară, 
ecologică, demografică ş.a. toate putând induce 
escaladarea „crizei păcii” până la conflicte de 
autodistrugere a speciei umane. 

Cinci state din emisfera nordică (SUA, 
Canada, Rusia, Norvegia, Danemarca prin 
Groenlanda), adiacente Polului Nord vor trece la 
exploatarea imenselor rezerve de ţiţei, încât Polul 
Nord riscă să devină tot mai mult negru decât alb; 
Generalul rus Vladimir Şamanov şi-a instalat 
acolo o divizie militară, afirmând că în anul 2020 
Rusia va cuceri Polul Nord; iată bomba energetică 
replică la foamea omenirii de energie. Mai mult, 
în cea mai nordică insulă, Rusia a organizat o 
şedinţă de guvern9.  

Medicii au fost şi rămân primii care constată 
efectele degradării şi poluării mediului natural şi 
citadin asupra sănătăţii; important este ca ei să fie 
auziţi ceea ce încercăm să facem şi la această 
reuniune medicală balcanică. Un colectiv de 
medici din Suceava a comunicat la Zilele academice 
ieşene, în 1988 când „poluare oficial nu era” 
efectele sulfocarbonismului din Suceava asupra 
sănătăţii copiilor şi adulţilor din IFA, oraşul 
Suceava şi din împrejurimi. În jurnalul naţional 
Viaţa Medicală10 am publicat în ultimii ani un serial 
asupra aspectelor majore ale poluării la noi şi în 
lume şi desigur a patologiei de mediu; rezonanţa 
acestor avertismente a fost pozitivă şi 
semnificativă.  

 

                                                 
9 The Arctic, the Other cold War în „Courrier 
International Review”, 40 pages featuring, solutions for 
our planet, no 935, from October the 2 end to October 
the 8th, 2008. 
10 Jurnalul naţional românesc al medicilor şi 
farmaciştilor. 
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În discursul clinic pacientul cu 
personalitate accentuată sau dizarmonică este 
identificat prin observație și interviu clinic, cu 
„agerimea ochiului de vultur” al expertului în 
personalitate umană. 

Cunoașterea personalității normale, ale 
dimensiunilor sale le-am prezentat ca prismă cu 
laturi, unde fiecare latură reprezintă: 
temperamentul, caracterul, aptitudinile, 
inteligența și la baza prismei, materialul genetic și 
mediul social.  

Modificările de personalitate se evidențiază 
la baza prismei, prin modificări genetice unde 
concură mediul social cu evidență vizibilă și 
perceptibilă la nivel caracterial și aptitudinal.   
 

 
 

Spre deosebire de tulburările mentale, 
pacienții cu tulburări dizarmonice, prezintă 
trăsături evident modificate de caracter, fapt ce 
cauzează stres sau supărare celor din jur.  

La persoanele cu trăsături de personalitate 
accentuate, nivelul de a răspunde cu emoții 
negative la amenințare, frustrare sau pierdere este 
ridicat. 

În timpul interviului medical se evidențiază 
aspect de atitudine și caracter diferite de cele pe care 
le considerăm normale și acestea sunt susținute de 
istoricul personal și familial al pacientului. 
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În conștiința pacientului, tulburările sale de 
personalitate sunt văzute ca fiind normale și le 
privește ca parte integrantă din ceea ce este el, din 
personalitatea lui și nu ca o boală. Pacientul vede 
comportamentul său – diferit – de al celorlalți dar 
consideră că acest comportament este mult mai 
normal decât îl consideră ceilalți. Afirmă că: „El 
este corect, el face dreptate, el știe, el cunoaște, i se 
cuvine, are dreptate”. 

Conștiința „bolii” îi este modificată. 
Pentru aproximativ 96% dintre noi, 

conștiința este atât de fundamentală, încât ne 
gândim la ea doar rareori. Conștiința este 
conducătorul nostru atotștiutor, care stabilește 
regulile pentru faptele noastre și ne impune 
pedepse emoționale atunci când nu respectăm 
regulile. Niciodată nu apelăm la conștiință. Pur și 
simplu se află acolo în permanență, ca pielea, 
plămânii sau inima. Și nu ne putem imagina cum 
ar fi fără ea. 

Conștiința este o caracteristică umană 
profundă chiar mai semnificativă decât 
inteligența, genul sau rasa. 

Conștiința nu ține nici de sfera 
comportamentală, nici de cea cognitivă. 
Conștiința există în primul rând în domeniul 
„afectului”, cunoscut mai degrabă sub numele de 
sentiment. Dacă suntem prezenți, conștiința este 
ceva ce simțim. Conștiința cuprinde atașamentele 
noastre emoționale: iubirea, compasiunea, 
tandrețea, atașamentul la grup. 

Aproximativ un individ din 25 este o 
persoană cu trăsături dizarmonice. 

Cei 4% din populație cu modificări 
semnificative de conștiință produc un efect profund 
asupra restului oamenilor care trebuie să trăiască 
pe această planetă. Aceștia secătuiesc relații, 
realizări, stimă de sine, însăși pacea pe planetă.  

Sunt adesea destul de satisfăcuți de ei înșiși, 
de viețile lor și poate că tocmai din acest motiv 
psihoterapia cu aceste persoane nu obține 
beneficiile pe care și le dorește. 

Până la această vreme, factorii implicați în 
etiologia plurifactorială a tulburărilor de 
personalitate sunt ereditatea, factori perinatali, 
factori organici, factori de dezvoltare psiho-
socială. În cercetările efectuate la această dată s-a 
evidențiat că variația genetică a anxietații și 

depresiei la persoanele dizarmonice se suprapune 
în mare măsură neuroticismului.  

Neuroticismul se referă la diferențele 
individuale ale răspunsului emoțional negativ la 
amenințare, frustrare sau pierdere (Costa & 
McCrae, 1992a; Goldberg, 1993). Neuroticismul 
poate fi privit ca o trăsătură eterogenă, constând 
în multiple fațete care sunt foarte corelate, dar 
parțial distincte: furie, tristețe, anxietate, 
îngrijorare și ostilitate (Weiss & Costa, 2005). 

Studiile efectuate de prof. Daniel Smith la 
Universitatea din Glasgow (Genome-wide 
analysis of over 106 000 individuals identifies 9 
neuroticism-associated loc), (Revista Molecular 
Psychiatry, 2016), demonstrează că neuroticismul 
este corelat cu gene diferite modificate pe 
cromozomii 1, 4, 8, 9, 13, 17, 18. 

Dimensiunile modificate ale personalității 
ne duc interviul către acele întrebări care vor 
putea face diferențiere dintre normal și structurile 
defectuoase de personalitate. Întrebări adecvate 
cu țintă de cunoaștere a personalității: 
comportament, atitudine. Întrebăm pacientul: 
Cum faci în acest caz? Dacă o întrebam pe soția ta, 
cum crezi că ar răspunde? Dar copiii tăi? Daca ai 
fi în locul meu și ar trebui să dai un răspuns care 
ar fi acesta? Cum te-ai descrie? Ai avut 
inconveniente cu legea? Cu biserica? 

Existența acestei asocieri genetice cu 
dezvoltarea ca individ poate indica că o persoană 
moștenește caractere neurotice și mediul social 
întreține modificarea caracterială. 

Într-adevăr, multe studii ale relației dintre 
afectivitatea negativă și rezultatele negative se 
concentrează asupra trăsăturilor granulate care ar 
putea fi considerate fațete ale neuroticismului, 
precum ostilitatea și furia trăsăturilor (TW Smith, 
Glazer, Ruiz și Gallo, 2004, Suarez, Lewis, & 
Kuhn, 2002). 

Există dovezi că persoanele bogate în 
neuroticism utilizează mai puține strategii 
orientate spre rezolvarea de probleme și mai mult 
concentrate pe emoție (Watson & Hubbard, 1996). 
În plus, există dovezi că persoanele cu un nivel 
ridicat de neuroticism au mai multe șanse să 
utilizeze strategii ineficiente de evitare a evadării 
pentru a face față stresului (Bolger, 1990). Astfel, 
se pare că indivizii cu personalitate dizarmonică 
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au atât o probabilitate crescută de a experimenta 
evenimente de viață negative, cât și o 
magnitudine crescută a reactivității emoționale la 
acele evenimente, parțial din cauza modului în 
care se confruntă cu stresul. 

La aplicarea chestionarului NPQ de 
personalitate, aceste persoane au un scor mare de 
neuroticism.  

Încurajăm aceste persoane să facă exerciții 
fizice moderate (Koukouvou et al., 2004) și să ia 
suplimente omega-3 dietetice (Conklin et al., 2007) 
și magneziu care ar putea atenua starea de stres. 

Cunoașterea tulburărilor de personalitate, 
perceperea corectă a trăsăturilor pacientului de 
către medicul sau psihologul clinician îl ajută să 
înțeleagă fundalul pe care se desfășoară boala 
somatică și psihică. 

Tulburările de personalitate accentuată sunt 
situate la limita normalitate-boală, fără să poată 
defini un statut și de aceea de multe ori apar 
dificultăți de diagnostic și abordare. Abordarea 
acestor bolnavi indiferent de suferința pe care o 
au – somatică sau psihică, cere abilități și efort 
suplimentar. 

Tulburările de personalitate accentuată sunt 
alcătuite din trăsături de personalitate cu 
persistența maladaptativa și inflexibilitate. 

În recunoașterea acestor pacienți este utilă 
identificarea unor trăsături care pot orienta 
medicul către această ipoteză diagnostică.  

Trăsăturile pacientului cu tulburări de 
personalitate dizarmonică ne atrag atenția astfel: 
abilitățile empatice sunt reduse, este ușor de 
înfuriat, blamează constant pe alții, este impulsiv, 
iritat, suspicios, mincinos, se supraevaluează sau 
subevaluează pentru profit, are relații 
interpersonale instabile. 

Tulburările accentuate de personalitate, 
conform DSM-V (Manual Statistic de diagnostic-
V) sunt următoarele: Tulburare de personalitate 
narcisică, histrionică, evitantă, dependentă, 
obsesiv-compulsivă, depresivă, emoțional-
instabilă, pasiv-agresivă, antisocială, borderline, 
schizotipală, schizoidă, paranoidă. 

Interesul pentru tulburările dizarmonice 
este legat de felul în care aceste persoane se 
manifestă ca și pacienți. 

Diminuarea conștiinței bolii exagerează 
atitudinea comportamentală și verbală a 
pacientului. 

Prezentarea la medic este motiv de stres și 
neliniște. Criteriile de diagnostic pentru 
tulburarea de personalitate histrionică, potrivit 
DSM-5, prezintă un pattern pervasiv de 
emoționalitate excesivă și de căutare a atenției, 
începând precoce în adolescență și prezent într-o 
varietate de contexte, după cum este indicat în 
următoarele observații: 

(1) este incomodat în situațiile în care nu se 
află în centrul atenției, 

(2) interacțiunea cu alții este caracterizată 
printr-un comportament seducător sau 
provocator sexual inadecvat, 

(3) prezintă o schimbare rapidă si o expresie 
superficială a emoţiilor, 

(4) uzează în mod constant de aspectul fizic 
pentru a atrage atenția asupra sa, 

(5) are un stil de a vorbi extrem de 
impresionist și lipsit de detalii, 

(6) manifestă autodramatizare, teatralism și 
o expresie exagerată a emoțiilor, 

(7) consideră relațiile a fi mai intime decât 
sunt în realitate 

Abordarea unei persoane cu tulburare 
dizarmonică urmează următorul pas, tehnica – a 
asculta – mesajul transmis de pacient; O poziție 
corporală deschisă (mâinile nu vor fi în buzunar 
sau strânse în jurul pieptului), 60% pe durata 
conversației ochii stau, „prinși” de ochii 
pacientului și faciesul este imperturbabil și blând. 

Odată înțelese informațiile comunicate de 
pacient, ele trebuie recomunicate acestuia într-o 
formă empatică. De obicei, prototipul reflectării 
empatice începe cu „din cele ce mi-ați spus, 
înțeleg că…” (situația de viață și trăirea internă).  

În relația cu pacientul histrionic, clarificarea 
mesajului transmis de acesta prin parafrazare 
(preluarea cuvintelor lui) este un generator de 
„atenție” din partea lui. Își aude cuvintele rostite 
prin gura interlocutorului. Rămâne surprins și 
dezarmat de propriile afirmații. 

Pentru că aceste cuvinte „l-au deconspirat” 
se simte „obligat” să emită alte lucruri deranjante 
interlocutorului.  
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Interlocutorul (doctor, asistent medical, 
psiholog) îi dă posibilitatea pacientului să-și 
exprime ideile fără a fi întrerupt.  

Scoatem în evidență o calitate, extrasă din 
poveștile lui, după care din nou vom parafraza. 

Acceptarea necondiționată presupune 
acceptarea pacientului cu toate problemele sale, 
acceptarea ca om, fără ca aceasta să însemne că 
suntem de acord cu ceea ce face sau gândește. Îl 
acceptăm ca persoană care are nevoie de ajutor, 
nu pentru a fi de acord cu el.  

Se insistă pe obiecții aduse 
comportamentului pacientului, și nu lui ca 
persoană, cu accent pe consecințele negative ale 
comportamentului său asupra noastră ca 
interlocutori ai săi. Apare astfel posibilitatea ca 
pacientul, necriticat ca persoană, să-și modifice 
comportamentul criticat. 

În discuție, se evidențiază impactul negativ 
al comportamentului pacientului asupra trăirilor 
interlocutorului ce stimulează negativ schimbarea 
comportamentală a interlocutorului (asistent 
medical, doctor, psiholog).  

Conștientizarea de către interlocutor 
(asistent medical, doctor, psiholog) a trăsăturilor 
accentuate de personalitate a pacientului va 
determina ca acesta să nu intre în polemică cu 
pacientul cu structură fixa a convingerilor unde 
comunicarea nu va fi eficientă. Învinovățirea 
pacientului rupe relația terapeutică.  

Cu afirmații clare, precise cu ton adecvat în 
cazul în care ceea ce trebuie sa-i comunicăm are 
conținut negativ, trebuie să-i comunicam astfel 
încât să-i protejăm Sinele pacientului și să ne 
focalizam strict pe comportamentul său.  

Obiecții din trecut, nu vor fi aduse în 
conversații cu interlocutorul ca fiind de actualitate 
privind comportamentul; aceasta sugerează că 
nimeni și nimic nu-l mai schimbă în ce privește 
comportamentul și îi fixează și mai mult 
convingerile.  

Percepția interlocutorului asupra 
comportamentului pacientului este preluată de 
pacient ca pe „o slăbiciune” și-l atacă de câte ori 
are ocazia cu afirmații hilare. 

Prin reflectări empatice structurate, pe care 
interlocutorul le face pe fondul acceptării 
necondiționate a pacientului, ajută pacientul să 

descopere mecanismele tulburărilor sale, 
exprimate mai ales prin blocaje și inhibiții ale 
tendințelor pozitive. 

Odată clarificate aceste mecanisme, 
pacientul descoperă și poate elabora modalitatea 
eficace de a rezolva problemele pe care le are. 
Adesea, acest tip de abordare oferă indirect 
pacientului explicația clinică (conceptualizarea), 
dându-i acestuia impresia că a descoperit-o 
singur: aceasta contribuie la o mai bună acceptare 
a conceptualizării clinice de către pacient. 

Din perspectiva cognitiv-comportamentală, 
problemele psihice sunt răspunsuri dezaptative 
învățate, susținute de cogniții disfuncționale 
(dezadaptative/iraționale). Ele sunt influențate de 
factorii genetici și de mediu. Familia de la care a 
luat modele de viață ce se regăsesc în cognițiile și 
comportamentul pacientului. 

Modelul optim de a reduce distresul și 
comportamentele dezadaptative este modificarea 
cognițiilor disfuncționale. Cognițiile 
disfuncționale care generează psihopatologia pot 
fi identificate și schimbate în cadrul 
personalităților accentuate, modificare ce implică 
efort și perseverență din partea subiectului. 
Potențialul de cunoaștere și înțelegere a 
pacientului (IQ) determină modul cum va face 
schimbarea dacă o consideră necesară. 
Capacitatea de conștientizare antrenează întreaga 
schimbare iar pacientul histrionic dă dovezi slabe 
în acest sens. 

Pacientul cu personalitate accentuată se 
plictisește când nu mai este în centrul atenției, și 
își caută un teren nou de explorare. 

Un caz clinic va aduce mai multe argumente 
în ce privește atitudinea unei persoane cu 
tulburare histrionica. 

A.A., născut în 1936, mediu rural, din 
județul Suceava, studii tehnice, pensionar, 
diagnostice:  

Boală renală cronică (stadiul uremic) 
Nefropatie diabetică st V Mogensen 
Diabet zaharat tip II insulino-tratat 

complicat 
Cardiostimulare permanentă prin pace 

maker implantat (pt. FA cu ritm lent, posibil boala 
de nod sinusal și stări sincopale) 

Hipertensiune arterială esențială std II 
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Insuficiență mitrală 
Insuficiență tricuspidiană organo-funcțională  
Anemie hipocromă pluricarențială 
Hepatită cronică cu VHC 
Pacientul era în evidența secției Nefrologie a 

Spitalului Județean Suceava pentru boala renală 
pe fond de nefropatie diabetică. Boala cronică de 
rinichi a avansat până în stadiul uremic, 
impunându-se necesitatea unei metode de 
supleere a funcției renale. A acceptat cu greu orice 
încercare de tratament, cu atât mai mult ideea de 
hemodializă și de fistulă arterio-venoasă.  

Profilul psihologic al pacientului.  
Pacientul atrage atenția prin 

comportamentul de acaparare al interlocutorului 
folosind un limbaj intimidator (folosește cuvinte 
josnice) iar tonul vocii ridicat. 

Descrie evenimente din viața sa cu lux de 
amănunte (nu se poate verifica veridicitatea 
acestora) și urmărește reacția facială a 
interlocutorului său având ca scop folosirea mai 
apoi a mesajelor care „l-au mișcat” pe 
interlocutorul său, cu scop de manipulare.  

Înclinația spre teatralism a atras atenția. 
În descrierile sale, acesta implică o mare 

plasticitate și o identificare masivă, dar de scurtă 
durată, cu rolul de actor, ceea ce permite 
„schimbarea cu ușurință a strategiilor, în funcție 
de „auditoriu”. 

Personalitatea accentuată a pacientului, prin 
firea sa demonstrativă este caracterizată prin 
anormala capacitate de refulare. La grade înalte 
ea devine isterică. „Refularea nu este o simulare, 
deși manifestările la care duce seamănă cu o 
simulare grosolană sau se împletesc cu o simulare 
parțial conștientă” (V. Armasu& Iuliana Zavadovschi). 

Pacientul este exagerat în gesturi și vorbe, 
dorește să-și dea importanță și să se afirme. 
Prezintă teatralism cu note de inautenticitate, 
uneori ușor de depistat, se autolaudă, se 
autocompătimește, este patetic, mincinos, lipsit de 
respect și autocritică. 

Este cunoscut refugiul în boală al acestor 
persoane cu personalitate accentuată, iar el, 
afirmă permanent: „sunt un om necăjit, fac 
dializa” și obținerea de avantaje cu ajutorul bolii. 
„Firea demonstrativă se adaptează avantajos la 
slăbiciunile celor care îl ascultă (până la 

comportări vecine cu excrocheria), inventează 
pretexte” (V. Armasu& Iuliana Zavadovschi). 

Din evenimentele pe care le descrie extrage 
permanent rolul său central, cunoscut de cei din 
jur datorită „amărăciunii” sale, cel de deținut 
politic și persoană dializată. Persoanele cu care a 
intrat în legătură, și enumeră persoane din 
armată, persoane cu poziții politice, persoane din 
lumea medicală, le prezintă ca a fi persoane atât 
de apropiate și intime contrariind realitatea. 

Modul cum a primit legitimația de deținut 
este învelită în povești de apropiere cu persoane 
cu poziții „bune”. 

Cu acest document atrage atenția pe unde 
merge: cerșește bani la Mitropolie la București, la 
Iași, în trenul spre și dinspre capitale. Afirmă că 
are bani și îmi arată portofelul cu multe bancnote 
de 100 lei.  

Povestește că în urma inundațiilor din luna 
a șaptea 2010 i-a fost afectat un petec de pământ 
la capătul grădinii iar de aici pune mult rol 
fiecărei persoane întâlnite și atrage atenția prin 
modul de comportament abuziv pe care-l are față 
de aceștia, aducându-le tot felul de acuze în scop 
de manipulare. Atitudinea în timpul poveștilor 
spuse de el este de superioritate și mândrie 
susținându-se de comportamentul său. „Cerșește” 
din ușă în ușă la prefectură, primărie, consiliu, 
mitropolia din București și Iași, firme cu specific 
și primește material de construcții. Termină 
construcția și are nevoie de centrală și calorifere. 
Prin același mod de intimidare le obține și pe 
acestea. Continuă activitățile sale de cerșit și 
construiește o cruce înaltă în curte pentru 
mulțumirea atingerii scopului propus. 

Merge la diferiți lideri politici locali și 
politicieni din București cu același scop de a 
strânge bani în scop personal. Dacă nu-și atinge 
obiectivele propuse intentează diferite procese. În 
ultima perioadă este implicat în cinci procese cu 
acuze închipuite și obține o locuință în Iași, 
locuință socială.  

Relația cu familia este dizarmonică datorită 
convingerilor sale fixe.  

Copiii încearcă sa-l ajute în diferite situații 
la nevoie dar aceștia sunt repeziți prin cuvinte 
urate și un ton ridicat al vocii. 
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Relația cu cei din jur este deficitară. Se 
impune prin ton ridicat, cuvinte obscene și gestică 
agresivă. Pacienții îl dezavuează și se îndepăr-
tează de el. 

Anormala capacitate de refulare ce pare o 
simulare grosolană împletită cu o simulare parțial 
conștientă se manifestă în relațiile cu cei din jur: 
transportul pe mașină (înjură, amenință, deschide 
ușa în timpul mersului ca șoferul să oprească 
unde vrea), tratamentul în dializă (sub presiune 
vrea să i se facă toaletări la picioare, aspect ce tine 
de chirurgie plastică, rămâne pe pat la sfârșitul 
programului, spunând că nu pleacă acasă până nu 
este internat în spital). 

La Primăria locală este în conflict cu 
personalul de aceea i-am rugat să-i înțeleagă 
personalitatea și să beneficieze de Ancheta socială 
necesară la comisia de handicap. 

Igiena corporala lasă de dorit. Unghiile la 
mâini sunt mari și murdare.  

Pe patul pe care face tratamentul de 
substituție renală sunt o multitudine de pungi cu 
tot felul de lucruri. Lasă pe cearceaf, pe hainele 
lui, mizerie. Pungile, cotoarele de măr, paharele 
de cafea le aruncă pe jos. Se adresează celor care îi 
fac observație de păstrare a curățeniei cu cuvinte 
jignitoare și injurii. 

Sustrage materialele pregătite pentru 
conectarea la dializă de pe măsuța de lucru din 
salon, susținând ca-i sunt necesare și nu le mai 
scoate din geantă. 

Cere uneori să fie deconectat să meargă la 
baie, nu trage apa, se șterge cu hârtie și o aruncă 
pe jos și spune infirmierelor că rolul lor e să facă 
curat, printre cuvinte urate, inclusiv cele cu 
conotație sexuală. 

La vizita medicului cere diferite consulturi 
și medicamente. 

Rolul de „victima” îl joacă în toate situațiile 
de viață pentru a atrage atenția și pentru a obține 
protecție. 

Permanent nemulțumit și în căutare de 
lucruri noi, merge în diferite centre de sănătate: 
Iași, București, Cluj, Târgu Mureș. Se întoarce de 
fiecare dată în centrul de dializă cu impresii și 

păreri pro despre alte centre în detrimentul 
Centrului de dializă Suceava. 

Farmacoterapia nu este un tratament pentru 
indivizii cu Personalitate histrionică decât în cazul 
în care aceasta este asociată cu altă afecțiune, de 
exemplu depresia, caz în care pot fi prescrise 
antidepresive. Medicația trebuie să fie 
monitorizată pentru a nu exista abuzuri. 

Din punct de vedere psihoterapeutic 
folosind terapia cognitiv comportamentală la 
nivel individual și familial s-ar îmbunătăți relația 
pacientului cu Sine si cu cei din jur. 

Atenția acordată mesajelor verbale și non-
verbale transmise de pacient, clarificarea punând 
accent pe faptă și nu pe persoană sunt tehnici 
utile în relația cu acesta. Întăririle pozitive 
punctând calitățile pacientului, dezarmarea și 
refuzul diplomatic sunt tehnici ce pot îmbunătăți 
relația cu acest tip de bolnavi. 

Comunicarea non-violentă bazată pe cele 4 
propoziții cheie (Marchal Rosemberg, 2000) ne pot 
ajuta să punctam acele elemente de simțire 
(conștiință) care la el sunt perturbate și diminuate. 

Când văd că faceți/ziceți..., Eu simt..., Pentru 
că este nevoie..., Vă rog... 

Putem sintetiza rolul și atitudinea celui ce 
intră în legătură de îngrijire și tratament 
medical, astfel: 

1. Culege datele și efectuează analiza 
funcțională a fiecărei laturi a personalității 
pacientului (temperament, caracter, aptitudini, 
inteligență) 

2. Explică, informează; 
3. Dedramatizează. 
4. Abordează strategia de tratament și o 

transmite, efectuează după constructul personalității 
pacientului (personalitate accentuată, histrionică). 

5. Stimulează motivația de participare la 
îmbunătățirea stării de sănătate a pacientului. 

6. Aplică tehnici specifice (ascultarea, 
clarificarea, dezarmarea, refuzul diplomatic, 
comunicarea non-violentă). Aplică terapie 
cognitiv-comportamentală. 

Abordarea acestor persoane ține mult de 
răbdarea și înțelegerea conștientă a acestui profil 
de personalitate de către toată echipa de îngrijire.  
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Cuvinte cheie: Eminescu, pseudomaladii, 
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În vara aceasta, la umbra Codrilor 
Bucovinei, la Cacica (Suceava), localitate care prin 
potenţialul speleobalneoterapeutic este în 
iminenţă de a fi declarată staţiune balneară, la 
Complexul balnear de lângă Salina Cacica am 
avut onoarea să-i avem ca oaspeţi de câteva zile 
pe distinşii literaţi din Chişinău, dl. acad. Mihai 
Cimpoi şi dl. Vasile Bahnaru din aristocraţia 
culturii româneşti. 

La plecare, dl. acad. Mihai Cimpoi mi-a 
sugerat să particip pe 4 septembrie a.c. la 
Congresul eminescologilor de pretutindeni cu un 
eseu medical despre Eternul Eminescu, încercând 
să prezint adevărul asupra bolilor şi a morţii 
poetului Mihai Eminescu.  

Aşa se face că azi 6 august 2017 însăilez 
câteva gânduri despre Eternul Eminescu şi 
suferinţele sale somato-psihice; în această sfântă 
zi de august care aminteşte de „Schimbarea la 
faţă a Mântuitorului”. Am rememorat ziua în 
care am vizitat în Israel Biserica de pe Muntele 
Thabor, locul transfigurării Mântuitorului care le-
a arătat celor trei apostoli care l-au însoţit originea 
sa Dumnezeiască schimbându-şi înfăţişarea într-o 
strălucire neobişnuită care învăluia şi stăpânea 
totul. Ca mesaj, alăturarea Transfigurării de pe 
Muntele Thabor cu Luceafărul nostru nu este 
întâmplătoare. 

Am promis atunci distinsului academician 
Cimpoi să adun la un loc sub forma unei sinteze 
datele referitoare la pseudoafecţiunile idolului 
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naţiunii române, Mihai Eminescu devenit în 
scurta sa viaţă dar şi mult după, terenul 
disputelor politice şi mai ales al pseudoromânilor. 

M-am trezit de îndată în rolul celui 
neputincios de a urca muntele pe culmea căruia se 
află lumina spre care abia cutezi a privi 
rămânându-mi doar şansa de a scâlcia câteva 
cuvinte în acest eseu. 

Doar 16 ani au fost de ajuns ca adolescentul 
Eminescu să lase posterităţii dovezile geniului său 
în poezie, domeniu mai bine cunoscut, dar şi-n 
teatru, proză, literatura populară, traduceri şi 
despre preocupările sale ştiinţifice, astronomice, 
filozofice, oglindite şi-n „Corespondenţe” toate 
ocupând locul cuvenit în cele opt volume ale 
Operelor editate de acad. Mihai Cimpoi, opera 
fără de care cunoaşterea eternului Eminescu nu e 
cu putinţă. 

Cu prima şi cea mai autorizată confirmare a 
talentului datorată „naşului literar” Iosif Vulcan 
(1841-1907), bihorean, care-i publică în revista sa 
„Familia” prima poezie în numărul din februarie-
martie 1866 „De-aş avea”, a început zborul 
meteoric al „Luceafărului”; directorul revistei a 
intuit talentul acelui copil căruia i-a răspuns 
blând şi convingător: „cu bucurie deschidem 
coloanele foii noastre acestui june numai de 16 
ani care cu primele sale încercări poetice trimise 
nouă, ne-a surprins plăcut”. Au mai apărut în 
paginile acestei reviste poeziile: „Din 
străinătate”, „La Bucovina”, „Misterele nopţii”. 
În primăvara aceluiaşi an mai scrie „Mortua est”, 
„La o artistă”, „Ondina şi Lida”, „La mormântul 
lui Aron Pumnul”. Călătoreşte în Transilvania la 
Sibiu şi Răşinari.  

Revenind la imaginea Mântuitorului din 
vârful Muntelui Thabor ori de la noi, a poetului 
aşa de frumos ilustrat de Sabin Bălaşa, gândul 
sufletului te duce la unul dintre cei ce l-au 
admirat pe poet, doctorul Vasile Voiculescu 
(1884-1963), mare poet şi mare scriitor care întru-
unul din cele 90 sonete închipuite în faţa lui 
Shakespeare (1564-1616) s-ar fi referit în mod egal 
şi la Eminescu:  

„Stric oare faimei sale ?  
Îngăduie să-ţi spun,  
Oceanele de geniu ce-neci chiar şi uitarea  

Cine-ar putea, cu atâta mai  mult un biet nebun 
Şi în ce chip pe lume să pângărească marea ? 
Ţi-am bântuit viaţa, eu bădăranul Will: 
Nu am putut ajunge năpraznica-ţi mărire,  
Am cutezat atunci, îngenuncheat, umil să te 

cobor… jos… 
Până-n adânca mea smerire 
De-am tălmăcit cu umbre lumina ta regească 
Te-am îngânat ca pruncul ce-nvaţă să vorbească 
Şi-n râvna-i scâlciază cuvintele ce-aude… 
Dar tu eşti soare veşnic şi-o clipă poţi ierta 
Să fiu o biată gâză, jucând în raza ta”. 

Am fost acolo, la mormântul lui Will şi dacă 
uriaşul din Stratford on Avon a avut parte de 
contestări până a i se nega însăşi existenţa fizică şi 
Eminescu a eclipsat de la începuturi pe cei ce nici 
nu puteau admite geniul eminescian mai degrabă 
denigrându-l; detractorii săi au apărut încă din 
1983 când dna Catinca Slavici, născută Szöke, 
soţia scriitorului ardelean Ioan Slavici (1848-1925) 
în casa cărora poetul locuia (în Piaţa Amzei nr.6), 
înspăimântată de agitaţia poetului, scrisese 
grabnic lui Titu Maiorescu un bilet care trădează 
o silă îndelung stăpânită şi o oroare burgheză „Dl 
Eminescu a înnebunit. Vă rog faceţi ceva să mă 
scap de el căci e foarte rău”. I.L. Caragiale a plâns 
la auzul ştirii iar ziarele vesteau scurt şi crud 
evenimentul pe care-l socoteau inevitabil. 

După Iosif Vulcan, a mai existat un 
admirator al tânărului Eminescu care deja se 
afirmase şi-i deranja pe unii contemporani; s-au 
dus la Vasile Alecsandri şi l-au pârât „regelui 
poeziei” care a spus spre onoarea sa şi spre 
dezarmarea detractorilor:  

„E unul care cântă mai bine decât mine 
Cu-atât mai bine ţării şi lui cu-atât mai bine”. 

Poetul Alecsandri era un alt geniu şi ca el 
faţă de Eminescu, puţini au mai fost. 

Dl. Paleologu va lua redacţia ziarului 
„Timpul” succedându-i lui Eminescu. La fel de 
crudă a fost şi epigrama lui Alexandru 
Macedonski13, care-i atrase autorului indignare şi 
dezaprobare: 

                                                 
13 Alexandru Macedonski (1854-1920) – poet simbolist, 
prozator, dramaturg. Nedreptăţit în viaţă şi după 
moarte din pricina nefericitei epigrame la adresa lui 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 3-4 (11-12)/ 2017     

78 
 

„Un X – pretins poet acum 
S-a dus pe cel mai jalnic drum 
L-aş plânge dacă-n balamuc 
Destinul său n-ar fi mai bun 
Căci până ieri a fost năuc  
Şi nu e azi decât nebun.” 

Observând exuberanţa poetului, Titu 
Maiorescu şi prietenii au plătit internarea sa la 
Sanatoriul „Caritas” al Dr. Şuţu din Str. Plantelor 
din Bucureşti parcă pentru ca profeţia poetului să 
se îndeplinească:  

„Unde-s şirurile clare din viaţă-mi să le spun 
? 

Ah ! Organele-s sfărâmate şi maestrul e 
nebun”. (G. Călinescu – Viaţa lui Mihai Eminescu, 
1964, p. 307-308). Detractorilor, Vasile Voiculescu, 
nici el scutit de adversari şi detractori le-ar fi 
răspuns în mod justificat: 

„Mă-ntrebi de ce nu-mi sfâşii cu gheara 
bârfitorii ? 

Unde-ai văzut tu leul vânând gândaci ori 
poame ”. 

De valoarea sa era convins şi Eminescu dar 
tumultul vieţii sale  la revista „Timpul” nu-i lăsau 
timp să se angajeze în dispute. 

Trăind ca mai toţi românii întru adoraţia 
pentru Patriarhul Limbii Române – Mihai 
Eminescu – (2) nu puteam să-i ignor pe detractorii 
„Luceafărului poeziei noastre” care încă din 1883 
au jubilat strigând „Eminescu a înnebunit”; era 
expresia adversităţii poetului Macedonski – om 
de talent, cu merite deosebite dar care-l invidia pe 
Eminescu  pe care nici el şi nici alţii nu-l puteau 
depăşi. 

Detractori au fost şi sunt încă şi azi între cei 
care nu l-au depăşit vreodată, denigrându-l în 
speranţa că numele lor va fi cel puţin pomenit 
alături de Eminescu şi sperând să se reediteze 
„cazul Salieri14” care nu-l suporta pe Mozart 

                                                                                   
Eminescu, redactată într-un moment de vanitoasă 
supărare şi invidie (13). 
14 Antonio Salieri, compozitor italian (1750-1825), autor 
de opere (Semiramida, Danaidele), directorul teatrelor 
vieneze. Rival al lui Mozart – compozitor austriac 
(1756-1791) socotit unul din cei mai mari compozitori 
ai tuturor timpurilor. Salieri a fost profesorul lui 

denigrându-l deşi el însuşi era un compozitor şi 
muzician remarcabil dar nu-l egala pe cel pe care l-
a urât o viaţă întreagă; i-a rămas numele în istoria 
muzicii corelat cu Mozart. 

Chiar la un secol de la trecerea în eternitate 
a marelui Eminescu încă se afirmă câte un Salieri 
dar nici măcar cu şansa de a rămâne anexat de 
numele lui Eminescu  în istoria culturii. 

„Voievodul Limbii Române” (2) este venerat 
de toţi românii de aici şi de pretutindeni.  

Despre boala şi moartea marelui poet au 
scris mulţi, diletanţi care s-au socotit chemaţi să se 
pronunţe şi mai puţini dintre cei care au avut 
dreptul s-o facă, medici sau nemedici. Au făcut 
epocă păreri şi păreri, dar încetul cu încetul au 
fost demolate convingeri care prin  autoritatea 
celui care le susţinea şi regret să spun cât m-a 
dezamăgit opinia pontifului criticii literaturii 
româneşti George Călinescu. El susţinea că 
Eminescu a suferit de „marea întunecime” ca 
„nebun organic” şi pe fond luetic (sifilitic). 

În fond azi putem admite ca veridice 
argumentele în sprijinul unui diagnostic  greşit 
care a condus la un tratament eronat, excesiv, cu 
frecţii şi injecţii cu mercur. Aceasta este opinia unui 
mare medic, cetăţean german de origine română, 
un mare neurolog, un erudit, exeget şi inspirat 
poet: este Dr. Ovidiu Vuia (2;3). Acesta spulberă 
pentru totdeauna nebuloasa privind apunerea 
fizică prematură a Astrului Limbii Române – 
Mihai Eminescu. Studiul profund ştiinţific efectuat 
vreme de 20 de ani de Dr. Ovidiu Vuia a ajuns 
peste tot unde există români, pe toate meridianele 
inclusiv în Ucraina şi Basarabia. Dar n-au întârziat 
să apară reacţiile negative care resping adevărul şi 
vor permanentizarea stigmatului de pe chipul lui 
Mihai Eminescu; este expresia invidiei şi a 
orgoliului demolator de care vorbea Valeriu 
Anania în „Rotonda plopilor aprinşi”. 

Regretul exprimat mai sus lasă loc în mod 
justificat revoltei când afli că documente 
importante referitoare la datele obiective despre 
boala şi moartea lui Mihai Eminescu au dispărut 
din Biblioteca Academiei Române iar 
vandalizarea raportului Dr. V. Vineş, medicul 
                                                                                   
Beethoven, Schubert şi a scris Cantante, Oratorii, 
Simfonii, reprezentând de la Viena operele italiene. 
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curant al lui Eminescu în ultimele trei luni de 
viaţă este confirmarea acţiunii consensuale a 
adversarilor marelui poet şi după un secol; 
raportul a fost distrus prin tăiere cu lama (2;3). 

De ce oare atâta râvnă în opera malefică a 
acestor neo Salieri ? De ce se perseverează în 
menţinerea stigmatului ruşinos; de ce continuă 
acţiunile de minimalizare a marelui Eminescu ? 

Medicina şi medicii vremurilor când 
Eminescu a fost consultat şi îngrijit rând pe rând 
de 64 medici nu pot fi culpabilizaţi. La Bucureşti 
se practica aceeaşi medicină ca la Viena, Paris sau 
Berlin unde mulţi din cei 64 medici au studiat; Dr. 
Juliano şi Dr. Bogdan solicitaţi în 1886 să-l 
examineze pe Eminescu conchid că „poetul suferă 
de o alienaţiune mentală cu accese acute produse 
probabil de gome sifilitice pe creier” opinie 
perpetuată mecanic peste decenii. În martie 1889 – 
Dr. V. Vineş preciza în acel raport ignorat de 
mulţi că „injecţiile mercuriale nu au influenţat 
mersul bolii”. Cei care susţineau ipoteza luetică se 
sprijină şi pe scrisorile Henrietei Eminescu, sora 
poetului, dotată nativ dar cu un nivel de cultură 
modest; ea credea în afirmaţiile Dr. Iszak Fr. din 
Botoşani în favoarea tratamentelor mercuriale 
deşi acestea fuseseră scoase din metodologiile de 
tratament încă de prin 1850.  

Dar până în 1932 când este tipărită marea 
lucrare „Viaţa lui Mihai Eminescu” de George 
Călinescu s-au afirmat ipotezele profund eronate 
şi nedrepte la care încercăm să ne referim cu 
convingerea că stigmatul de „mare întunecime” 
care purta semnătura lui George Călinescu şi cele 
de nebun şi luetic nu vor supravieţui. 

Câteva precizări cronologice în evoluţia 
bolii vor fi evocatoare şi vor clarifica şi decesul 
poetului. Eminescu a fost victima incertitudinilor 
medicale din vremea sa: 

- Facultăţile de Medicină în România, iau 
fiinţă în 1866 la Bucureşti şi 1870 la Iaşi 
când vor apărea şi medici autohtoni; până 
la aceste date, medicii erau absolvenţi de 
Paris, Viena, Berlin; 

- Patologia mai ales endemică era dominată 
de malarie, febră tifoidă, tifos exantematic, 
difterie, tuberculoză, poliomielită, pelagră, 
rujeolă, holeră, tetanos, lues care 

determinau o mortalitate alarmantă 
compensată doar printr-o natalitate mare 
şi nu prin ştiinţa medicală a timpului; 

- Încă nu începuse cunoaşterea cauzelor 
bolilor de mai sus încât abordarea 
terapeutică era sumară, mai ales 
simptomatică şi naturistă: infuzii, 
decocturi, poţiuni, loţiuni, extracte, 
tincturi, pilule, băi cu plante, săruri. Era o 
terapie simptomatică care viza 
amplificarea imunităţii proprii şi 
atenuarea unor acuze: febră, durere; 

- În 1786, se întroduce în practica medicală 
asepsia15 şi antisepsia16; până aici 
mortalitatea postoperatorie era grevată de 
infecţii în 45%; 

- Stigmatul luetic pe nedrept pus pe fruntea 
olimpiană a poetului nostru de către 
George Călinescu era o rezultantă a 
diagnosticării unor boli a căror cauze şi 
abordări fiziopatologice şi 
anatomopatologice nu puteau fi făcute, cel 
mai frecvent punându-se eticheta de lues 
sau tuberculoză.  

Abia în 1905 Schaudin şi Hoffman au izolat 
în sângele bolnavilor de lues, treponema palidum 
iar 1913 Nogouki va izola bacteria în creierul 
bolnavului de paralizie generală progresivă de 
cauze luetică. Abia în 1945 – apărea remediul 
terapeutic specific – penicilina – descoperită de 
Alexander Flemming în 1928. Rând pe rând spre 
sfârşitul sec. al XIX-lea se descoperă bacteriile 
multor boli contagioase ceea ce face loc preparării 
serurilor şi vaccinurilor specifice. Au fost anii de 
afirmare a unor mari savanţi români: N. Paulescu 
descoperă insulina iar Victor Babeş, I. Cantacuzino, 
G. Marinescu justifică aşezarea lor în panteonul 
ştiinţelor, alături de Pasteur, Koch ş.a.  

                                                 
15 Asepsia (din Fr.) – metodă de sterilizare a 
instrumentelor chirurgicale, a locului unde se face 
operația etc. cu ajutorul căldurii, ultrasunetelor etc.; 
absență a microbilor în urma aplicării acestor metode 
(a=fără şi sepsis=infecţie). 
16 Antisepsia (din Fr.) – ansamblu de măsuri şi metode 
urmărind distrugerea microbilor prezenţi într-o plagă 
sau pe un obiect cu ajutorul unor substanţe chimice 
sau agenţi fizici. 
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Concepţia medicală etiologică şi 
etiopatogenică suportă repetate remanieri în 
sensul că PGP17 şi alte boli incerte ca explicaţii 
puse pe seama luesului sau tuberculozei erau 
studiate şi diagnosticate corect. 

Psihoza maniaco depresivă care s-a 
demonstrat a fi adevărata cauză a bolii eminesciene, 
ca şi mania, depresia, demenţa, alienarea mentală, 
nebunia, erau termenii care creau confuzii. 
Manifestările ciclotimice cu perioade de depresie şi 
perioade de agitaţie maniacală vor fi definite de 
Kraepelin abia în 1892 ca boli de sine stătătoare. Azi 
această entitate nosologică este cunoscută ca 
tulburare afectivă bipolară care mai înainte 
beneficia de una din „explicaţiile la modă”, lues sau 
tuberculoză. 

Timpul a demonstrat că impactul 
neuropsihic al intoxicării cu mercur a fost 
catastrofal pentru ultimii ani de viaţă ai poetului. 
Numai ignoranţa unor autorităţi literare într-ale 
medicinei, necunoaşterii adevărului relevat de 
evoluţia cercetărilor medicale (bacteriologia, 
terapeutica îndeosebi cea toxicologică) şi orgoliul 
excesiv şi inflexibil de a admite adevărul, i-a făcut 
pe mulţi critici literari să persevereze agresiv în 
stigmatul: marea întunecime, nebunia organică şi 
luesul. Le-a fost greu să vadă că toată 
simptomatologia intoxicaţiei mercuriale nu 
justifica diagnosticul de sifilis care nu putea fi 
admis şi nici demonstrat. Până şi acele abcese de 
la gambe puse pe seama sifilisului erau mai 
degrabă un eritem nodos tuberculos pentru care 
s-a tratat lângă Odessa – la Balta Liman. Aşa s-a 
ajuns ca opinia multor medici să nu fie luată în 
seamă de criticii literari, afară de N. Manolescu, 
Th. Codreanu, Nicolae Georgescu; cei mai mulţi 
au rămas sclavii cutumelor călinesciene. 

La Eminescu erau semne încă din copilărie 
care anunţau un comportament particular şi o 
percepţie mai aparte a realităţii. Încărcătura 
ereditară poate fi acuzată doar de netezirea 
terenului spre o psihoză la care stilul de muncă al 
adultului Eminescu, modul de trai în contextul 
social – politic cunoscut aveau să fie factori 
favorizanţi.   

                                                 
17 PGP – paralizie generală progresivă 

Evaluarea opiniilor asupra bolii este 
interesantă şi terenul multor speculaţii atunci şi 
azi. Eticheta de lues congenital aruncată la 
întâmplare când nimic din istoricul familial sau 
antecedentele personale nu pledează pentru aşa 
ceva este dincolo de domeniul ignoranţei 
dovedind invidie, orgolii, antiromânism. 
Motivarea afirmaţiei de lues congenital şi 
tratamentul cu mercur este tendenţioasă, 
nemedicală, superficială. 

După 1883 odată cu izbucnirea primei crize 
maniacale se va recurge constant la serviciile 
medicale. Numărul medicilor la care s-a apelat în 
cursul vieţii poetului dar şi a celor care postum au 
contribuit la elucidarea unor controverse despre 
boala şi moartea lui Eminescu este considerabil, 
numărul lor ajungând la 64 dintre care 38 
contemporani poetului iar 26 cu implicare 
postumă, unii chiar cu rang academic. Iată câteva 
date mai semnificative: 

- Dr. Alex Ştefanovici, coleg de şcoală din 
perioada studiilor la Cernăuţi, ştia bine 
familia poetului pe care l-a tratat în câteva 
rânduri la Botoşani. El afirma că ereditatea 
poetului a fost la originea bolilor colegului 
său în sensul că mama lui Eminescu avea 
înclinaţii nevrotice, psihopatice, fraţii 
poetului fiind irascibili, unul sinucigându-
se. 

- Dr. Alex Şuţu – cu studii la Atena şi Paris, 
mare psihiatru şi profesor de medicină 
legală la Facultatea de Medicină Carol 
Davila din Bucureşti, medic şef la ospiciul 
„Mărcuţa” l-a internat pe Eminescu în 1883, 
la prima lui criză şi în 1889 la ultima. Pentru 
diagnosticul de manie acută din 1883, a stat 
internat patru luni cu tratamente diverse: 
Iodura de potasiu, Cloral hidrat ca sedativ, 
remediu de care a abuzat şi Napoleon 
Bonaparte la Waterlo, depresiunea fizică 
indusă de cloral hidrat ţinându-l departe de 
bătălia care i-a fost fatală. Unele preparate 
ar fi conţinut şi biiodura de mercur în 
cantitate mică. Deoarece starea poetului nu 
se ameliorează este trimis în octombrie 1883 
la Sanatoriul vienez de la Ober Döbling 
unde după alte patru luni poetul îşi va 
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reveni deşi nu a fost tratat cu preparat 
mercural dar nici nu s-a pus diagnosticul de 
lues fiind menţionată doar starea euforică 
maniacală (Profesorii Universitari vienezi 
H. Obersteiner şi H. Nothnagel); 

- Dr. Nicolae Tomescu, medic internist la 
Institutul „Caritatea” al dr. Şuţu a descris 
boala poetului şi la internarea din 
februarie 1889. Descrierea riguroasă a 
integrităţii fizice este dublată de 
menţionarea derapajului psihic al 
poetului. Datele din „studiul Potra” par a 
aparţine Dr. Tomescu, din toate putând fi 
susţinută cu certitudine concluzia că nu a 
avut sifilis şi că terapia mercurială a 
condus la multiple suferinţe de organe 
(hepatice, renale, miocardice) care a fost 
cauza morţii premature. 

- Dr Victor Vineş (1867-1939) medic curant 
al poetului în martie – iunie 1889 la 
Institutul „Caritatea”. În 1934 era şef de 
lucrări la catedra savantului Ghe 
Marinescu şi publica în „România 
medicală” nr. 11 articolul „Câteva date 
asupra ultimelor zile ale lui Mihai 
Eminescu”. Articolul cuprinde mărturii 
privind tratamentul cu mercur injectabil 
aplicat poetului. Impactul dezastruos al 
acestui tratament instituit probabil în 
disperare de cauză sau ca probă 
terapeutică va fi pus în evidenţă de Ion 
Nica, Ovidiu Vuia, Valeriu Lupu, Theodor 
Codreanu (3); 

- Dr. Ion Nica (1920-1999) medic psihiatru. 
În 1969 publica articolul „Marginalii la un 
portret” ca un preludiu la cartea 
„Eminescu – structură somato-psihică” 
publicată în 1972 în care va zgudui critica 
literară şi tabloidizarea suferinţei luetice; 
au urmat adversităţi la adresa Dr. Nica Ion 
care însă răspunde prin „Studiu pe 
marginea unei scrisori inedite” urmată de 
cartea sa „Eminescu Vis Animi” în care 
susţine diagnosticul de psihoză maniaco-
depresivă. Dr. Ion Nica deschide calea 
adevărului spre corecta abordare a 
arheului culturii noastre ca om şi operă.  

- Dr. Ion Vianu – medic psihiatru, critic 
literar, fiul marelui critic literar Tudor 
Vianu, în „Biografia geniului” – 1973 
pledează pentru „teoria schizofreniei” 
pentru poetul care deşi vizează absolutul, 
nu trece prin absurd; 

- Dr. Ovidiu Vuia (1929-2002) psihiatru, 
neuropatolog, poet şi critic literar, profesor 
la Facultatea de Medicină din Gissen 
(Germania) în trei studii capitale a 
clarificat nebuloasa perieminesciană 
întreţinută din orgolii devastatoare, 
incultură şi rea voinţă, întărind concluziile 
Dr. Ion Nica din cartea „Eminescu, 
structură somato-psihică”. Prima din cele 
trei lucrări apare în 1977 sub titlul 
„Suferinţele lui Eminescu”. A doua a fost 
publicată în 1996 sub titlul „Misterul 
morţii lui Eminescu” iar a treia „Despre 
boala şi moartea lui Eminescu – studiu 
patografic” apărută în 1997. Ultima sa 
carte „Spre adevăratul Eminescu” apare în 
2000 la Ed. Almaron – Râmnicu Vâlcea. O 
parte din aceste studii vor apărea în cartea 
„În apărarea lui Eminescu” (2014) sub 
semnătura lui Gheorghe Sărac; 

- Dr. Irinel Popescu – chirurg, academician, 
transplantolog celebru semnează cuvântul 
introductiv la cartea „Maladia lui 
Eminescu şi maladii imaginare ale 
eminescologilor” în numele Academiei de 
Ştiinţe Medicale, al cărei preşedinte este. 
El susţine probabilitatea maladiei bipolare 
ceea ce pune capăt unor speculaţii 
dezonorante pentru simbolul culturii 
noastre mai ales că Eminescu este membru 
post mortem al Academiei Române din 28 
octombrie 1948. Opinia Academicianului 
Irinel Popescu confirmă studiile din 1934 
efectuat de Potra şi urmate de studiile 
ulterioare: Ion Nica (1972; 1999), Ovidiu 
Vuia şi Gh Sărac (2014). Cunosc bine 
gândirea de bun român a Acad. Irinel 
Popescu membru al Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, secţia medicală 
din care mă mândresc să fac parte; 
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- Dr. Octavian Buda18, psihiatru, profesor 
de istoria medicinei la Bucureşti, este 
autorul capitolului „Patografia – între 
biografie şi medicină, primele patografii 
eminesciene” din maladia lui Eminescu şi 
maladiile imaginare ale eminescologilor în 
care-i prezintă pe adepţii etiologiei luetice 
a bolii lui Eminescu ignorând argumentele 
ştiinţifice medicale; 

- Dr. Constantin Bogdan (n. 1934), internist, 
geriatru şi gerontolog, poet, prozator, 
plastician, umorist, preşedintele Societăţii 
medicilor scriitori şi publicişti din 
România şi Europa. În volumul „Viaţa ca 
un dar” – 2015 publica studii despre viaţa 
şi opera poetului. Dr. Constantin Bogdan 
relevă drept remarcabil studiul „Teme de 
sănătate şi medicale în jurnalistica lui 
Eminescu” ceea ce dovedeşte o bună 
cunoaştere a stării de sănătate a poporului 
român. În lucrarea „Eminescu şi ştiinţele 
biomedicale” Eminescu demonstrează 
cunoaşterea domeniului medical prin 
participarea sa la cursurile lui Hyrtl 
(anatomist), Brücke, Raymond, Helmholz 
(fiziologi), Nicolae Teclu (chimist), 
Messmer specialist în magnetismul 
animal. Pe Eminescu l-a preocupat şi 
domeniile promovate de Lamark, Linné, 
Darwin în peregrinările sale prin Viena, 
Berlin. Prof. Constntin Bogdan, 
preşedintele Societăţii medicilor scriitori şi 
publicişti, societate din care fac parte, este 
destul de circumspect în diagnosticul 
retroactiv prin studii deductive ajungând 
la concluzia că Eminescu a suferit de o 
boală psihică afectivă bipolară (psihoza 
maniaco-depresivă) la care au contribuit 
stilul şi condiţiile specifice de viaţă 
intensă, dezordonată, consumul excesiv de 
tutun, alcool, droguri, care au favorizat 
evoluţia nefastă. Prof. Constantin Bogdan 
relevă opoziţia agresivă a criticii literare 
mai ales prin George Călinescu, Şerban 

                                                 
18 Cunosc bine temeinicia studiilor prof. Octavian Buda 
vicepreşedinte al Societăţii Române de Istoria 
Medicinei, din care fac şi eu parte. 

Cioculescu, Tudor Vianu care etichetau 
tentativa unor personalităţi marcante ale 
medicinei în a descifra biografia medicală 
a poetului ca un sacrilegiu insistând pe 
menţinerea opiniilor lor. De remarcat că 
prezicerile pe care unii medici scriitori le 
aduc în sprijinul adevărului sunt 
contribuţii la izbăvirea poetului nostru 
naţional de spectrul ruşinos al nebuniei 
luetice, înscriindu-se astfel pe deplin în 
ceea ce Nicolae Iorga spunea şi mai apoi 
Nicolae Manolescu împărtăşea, că „oricine 
poate exprima o opinie dar pentru a 
deveni act de cultură e necesar să aducă în 
sprijinul ei argumente aparţinând 
domeniului respectiv”. Or argumentele 
medicale sunt astăzi categorice şi 
indubitabile numai să vrei să le afli şi să te 
desprinzi din fixismul ideilor tale; 

- Dr. Vladimir Beliş (1930-2014), profesor 
de medicină legală la Bucureşti, directorul 
„Institutului Mina Minovici”. Acceptă că 
sfârşitul poetului a fost produs de 
intoxicaţia mercurială şi nu crede în PGP 
atât timp cât examenul microscopic al 
creierului nu s-a făcut. Este nedumerit că 
„la 40 de ani de la moartea poetului, 
George Călinescu, n-a vrut să ştie 
progresele medicale, insistând pe ipoteza 
luetică şi la fel nu înţelege cum cei care 
gândesc la fel preferă să orbecăiască în 
labirintul fanteziilor luetice. Mai mult, 
eminentul savant nu înţelege de ce încă 
sunt mulţi cei care persistă în defăimarea 
simbolului culturii noastre, portdrapelul 
românismului în lume”.  
Adaug părerea că această clonare a 

„tipului Salieri” şi la noi, ne face mult rău, 
nouă românilor dar demolatorii nu la asta 
gândesc ci la victoria măruntă şi satisfacţia 
pe care a avut-o şi Baconski cândva; 

- Dr. Valeriu Lupu, medic pediatru, 
absolvent al UMF „Gr. T. Popa” din Iaşi 
(1994), membru al Societăţii Medicilor 
Scriitori şi Publicişti din România este 
autor al unor monografii şi eseistică 
medicală şi a unor studii despre viaţa şi 
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opera eminesciană, între care: „Cu 
bisturiul în obrazul lui Eminescu”, 
„Eminescu şi boala sa”, „Dilema morţii 
lui Eminescu – eroare medicală sau 
atentat premeditat”, „Eminescu şi 
tragismul existenţei sale – o compilaţie 
medicală jalnică cu iz academic”, 
„Moartea lui Eminescu – între mit şi 
adevăr”, publicate în reviste medicale şi 
literare. Două din aceste lucrări au fost 
incluse în cartea „În apărarea lui 
Eminescu” îngrijită de Gh. Sărac şi apărută 
în 2014 la Editura Biharia International. 
Dr. Valeriu Lupu alături de analizele 
medico-literare ale lui Ion Nica şi Ovidiu 
Vuia duc fără echivoc la concluzia că boala 
poetului a fost una psihică pe un teren 
favorabil ereditar cu evoluţie spre alienaţie 
condiţionată de epuizarea intelectuală şi 
stil de viaţă boem într-un context socio-
politic favorizant. Mă mândresc cu 
prietenia Dr. Valeriu Lupu, medic şi 
scriitor deopotrivă de valoros, cărţile 
Domniei Sale şi îndeosebi ultima, editată 
în 2016 mi-a fost de un real folos şi le-am 
primit cu drag de la autor. 

Despre EMINESCU OPERE vol. I-II-III-IV-
VIII datorate acad. Mihai Cimpoi de la Academia 
din Chişinău pot spune că este indispensabilă 
celui care vrea să-l cunoască pe Eminescu. 
Domnia Sa însoţit de colegul Bahnaru au zăbovit 
câteva zile la Staţionarul Balnear din Cacica, lângă 
Suceava şi prezenta comunicare este răspunsul la 
invitaţia de participare pe 4-5 septembrie la 
Conferinţa Internaţională Eminescu la Chişinău 
când am participat şi la sărbătorirea „primilor 75 
de ani ai Acad. Mihai Cimpoi”. 

O perspectivă exegetică nouă impune şi 
recunoaşterea lui Eminescu ca om pasionat de 
ştiinţă, vocaţia lui faustică fiind indiscutabilă fără a 
se înstrăina de calitatea sa de visător nativ. 
Universul poetic eminescian denotă o înţelegere a 
dinamicii formelor în sens modern (1).  

În ultimele zile Eminescu era preocupat de 
calcule astronomice. Clasicul eminescian este 
asemenea celui postulat de fizicienii moderni. 

Dependenţa timpului de mişcare este 
exprimată metaforic dar şi ştiinţific exact: „Căci 
căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe”. Cum 
oare să-l accepte pe Eminescu filozoful şi 
astronomul cei care nici nu pot justifica un rol de 
Salieri al zilelor noastre în loc să se mândrească cu 
Eminescu. Gândind la Eminescu nu poţi să nu-ţi 
aminteşti dilema faustiană:  

„Am cercetat aceste taine, 
Şi-acum neghiob şi necuminte,  
Ştiu mai puţin ca mai-nainte”. 

 
Bibliografie selectivă: 

1. Acad. Mihai Cimpoi – „Eminescu. Opere. 
Vol. I – VIII”. Ed. Gunivas Chişinău – 
2012; 

2. Gheorghe Sărac – „Documente privind 
adevărul despre boala şi moartea lui 
Eminescu”; 

3. Valeriu Lupu – „Mihai Eminescu din 
perspectivă medicală şi socială”. Ed. PIM. 
Iaşi 2010; 

4. George Călinescu – „Viaţa lui Mihai 
Eminescu”. Ed. Pentru literatură. Buc. 
1964. Ediţia a IV-a revăzută; 

5. Ioan Ieţcu – „Disperarea şi luciditatea 
cunoaşterii”. Ed. „Cuvântul Nostru” 2003. 
„Eminescu în cultura universală”. „Eminescu 
şi India”. P.163. „Eminescu, Maiorescu şi 
Carmen Sylva” p.169; 

6. Perpessicius – „Eminescu poezii”, Ed. de 
stat pentru literatură şi artă. Buc. 1958; 

7. Valeriu Rusu – „Dicţionar medical”, Ed. 
Medicală Bucureşti, 2007; 

8. Savel Ifrim – „Dicţionar de chimie”, Ed. 
Performantica. Iaşi, 2004; 

9. Ioan Ieţcu – „Despre bolile şi moartea 
poetului Eminescu” în „Romanian 
meridian” California 2012; 

10. L. S. Goodman şi A. Gilman – „Bazele 
farmacologice ale terapeuticii” Ed. a II-a 
(Toxicologie şi terapeutică pentru studenţi în 
medicină), tradusă în limba română la Ed. 
Medicală, Bucureşti 1960 (1499 pagini). 
Capitolul „Substanţe minerale în 
terapeutica medicală”. 
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11. Ioan Ieţcu – „Destine umane mai puţin 
secrete”. Ed. „Cuvântul Nostru”. Suceava. 
2003. p.289 

12. N. Georgescu – „Moartea antumă a lui 
Eminescu 1883-1889”. Editura Cartier, str. 
Bucureşti nr. 68, Chişinău, 2002; 

13. Şăineanu Lazăr – „Dicţionarul universal 
al limbii române”. Vol. II. 1997. p. 517; 

14. Dicţionar Medical vol. I (A-H). p. 109; 
148; 

15. Mircea Eliade – „Drumul spre centru”. Ed. 
Univers 1991; 

16. Mihail Mihailide – „Viaţa şi opera lui 
Levaditi”. Viaţa Medicală Nr. 33. 18 
august 2017.p.9; 

17. Dr. Ioan Ieţcu – „Lungul drum al 
României spre Consiliul Europei”. Ed. 
Cuvântul Nostru, Suceava 1999, p.103-109. 

 
Comentarii 

În tratamentul sifilisului s-au remarcat trei 
epoci: 

1. Epoca mercurului a durat 400 de ani dar 
observaţiile arată că în cele patru secole de 
utilizare, Hg (mercurul) nu a vindecat probabil 
nici un luetic dar a grăbit cu siguranţă moartea 
multor bolnavi. Mecanisme incerte de acţiune a 
mercurului lasă loc explicaţiilor că sărurile 
mercuriale reacţionează cu enzimele sulfhidrilice 
ale spirochetelor, esenţiale pentru viabilitatea lor, 
încât acestea nu pot supravieţui.  

2. Epoca arsenicalelor şi a bismutului. 
Odată cu introducerea salvarsanului de către 
Erlich, bismutul a înlocuit în 1920 mercurul şi 
arsenicalele dar au fost detronate la rândul lor de 
penicilină. A dominat metoda terapiei alternative 
pe luni de zile a mercurului cu bismutul. „În zorii 
apariţiei chimioterapiei” – titlul unei cercetări 
efectuate de Levaditi şi colaboratorii concluziona 
într-un studiu despre neosalvarsan că unele 
protozoare parazite capătă o rezistenţă naturală la 
aceşti paraziticide. Levanti a fost un celebru 
bacteriolog român, format la Paris, ulterior creator 
de şcoală în Bucureşti (16). 

3. A treia epocă a terapiei antiluetice este a 
antibioticelor introduse în 1943 de americanul 
Mahoney: iniţial penicilina hidrosolubilă şi apoi 

de depozit pe loturi mari de soldaţi – prin 1947. 
penicilina a detronat complet utilizarea 
mercurului (Hg) şi arsenului (As) utilizate de 
secole. Penicilina, foarte utilă, ieftină şi netoxică în 
luesul primar; pentru formele tardive şi 
neurologice încă s-a apelat la scheme comune de 
Hg şi As. 

În interesul unei documentări neurologice, 
am revăzut câteva rapoarte medicale riguroase 
asupra sănătăţii poetului dar n-am găsit semne 
care să justifice diagnosticul de sifilis sau de 
complicaţiile acestei boli. 

Pupila este sediul unor reflexe importante 
(în mod normal); reflexul fotomotor şi de 
acomodare la distanţă. 

Semnul Avgyll Robertson (1837-1909) întâlnit 
în sifilisul nervos se caracterizează prin anizocorie 
(inegalitatea pupilelor), neregularitatea conturului 
pupilar şi abolirea reflexului fotomotor cu 
păstrarea celui de acomodare; uneori pot fi abolite 
ambele reflexe (la lumină puternică pupila se 
contractă – ca un mecanism de apărare a retinei) 
acesta fiind reflexul fotomotor normal; reflexul de 
acomodare înseamnă contracţia pupilei pentru 
focalizarea vederii de aproape. Reacţia de fixare a 
complementului utilizată în serodiagnosticul 
sifilisului e cunoscută sub numele sintetic de 
reacţia B.W. după numele celor doi savanţi care au 
descoperit această reacţie; cei doi sunt 
contemporani cu Eminescu (Bordet 1870-1961) şi 
Wassermann (1866-1925) dar nu cred că reacţia a 
fost adoptată la noi imediat. Fritz Chaudin şi 
Hoffman au descoperit spirocheta luesului. 
Împreună cu M. Manouelin au perfecţionat 
metoda lui Ramon Y Cajal de evidenţiere a 
spirochetelor în ţesuturi şi au evaluat tratamentul 
cu bismut în lues. Important este că examenul 
clinic corect nu a găsit prezenţa semnului A. 
Robertson. Acest semn valoros nu este prezent în 
rapoartele medicale foarte minuţioase. Pentru 
comparaţie, precizez că vaccinul antivariolic 
descoperit în Anglia de Dr. Ed. Jenner în 1796, era 
importat în Imperiul Habsburgic şi în satele 
Bucovinei după cca. 10 ani de la descoperirea sa iar 
preoţii sfătuiau ţăranii să-şi aducă copii la hulturire 
(vaccinare) de vărsat (sub pedepse aspre) (5;9;11). 
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Despre nebunia poetului, Titu Maiorescu în 
„Eminescu şi poeziile lui” – 1889 scrie 
următoarele: „aşa zisa nebunie era o veselie 
exultantă, venind în mijlocul amicilor cu o 
naivitate de copil care câştigase de mult inima 
tuturor. În astfel de stare, venea cu ultima sa 
poezie pe care o refăcuse, o refăcuse tinzând 
mereu la perfecţiune, citind-o ca pe o lucrare 
străină de el fără gândul de a o publica încât unul 
dintre prieteni trebuia să ia manuscrisul din 
mâna sa şi să-l dea la Convorbiri Literare”. 

Nici Titu Maiorescu şi nimeni altcineva n-a 
putut face ordine în viaţa poetului care era un 
adept convins a lui Schopenhauer fiind prin 
urmare un pesimist dar nu un plângăreţ pentru 
soarta sa ci un melancolic pentru soarta omenirii; 
îndeobşte Eminescu suferea când se indigna 
contra epigonilor şi demagogilor. Egoismul era 
departe de el dar nici fericirea nu-l copleşea. 
Seninătatea abstractă era caracteristica sa în 
melancolie ca şi-n veselie. 

Am cunoscut-o bine la Bucureşti în casa 
Domniei Sale ca şi la Suceava, pe Dna Zoe 
Dumitrescu Buşulenga la care o indiancă de elită, 
Amita Boshe a făcut doctoratul cu tema 
„Eminescu”; această distinsă indiană a afirmat că 
Eminescu era atât de aproape de cultura Indiei 
încât plănuia să se mute acolo; nu întâmplător 
studiase limba sanscrită adăugând titlurile 
poeziilor de inspiraţie indiană şi că aşa cum este 
cel mai mare poet al României, putea fi şi cel mai 
mare poet al Indiei; Eminescu era convins că în 
filozofia Indiei va găsi răspuns la întrebările sale 
cosmogonice. 

„Moda” în unele terapii a fost o realitate 
spre exemplu „epoca iodului” ca antiinflamator 
avea oarecare logică în leziunile luetice dar a fost 
scos din terapia tuberculozei, putând reactiva 
leziunile bolii. „Fără a şti de ce şi pentru ce 
prescriem Iod Kalium” (iodura de potasiu) – sta 
scris într-o farmacologie clasică. 

Sfatul lui Shakespeare dat de Polonius în 
„Hamlet” fiului său Laertes (10): 

 „Leacul de-al cărui drept să te-nsoţească te-ai 
încredinţat 

De inimă ţi-l prinde cu cercuri de oţel 

Dar nu întinde mâna uşuratec 
Spre orice drog, abia ieşit pe lume”. (aşa cum a 

fost atunci şi încă astăzi se mai întâmplă). 
Incertitudini etiopatogenice au dus la atitudini 

terapeutice hazardante pentru a oferi bolnavului o 
soluţie terapeutică; aşa s-a apelat la mercur despre 
care s-a aflat în sec. al XX-lea că printr-un blocaj 
enzimatic al spirochetelor, acestea mureau; a urmat 
utilizarea bismutului, iodului, arsenicului până ce a 
venit rândul penicilinelor. Retrospectiv putem spune 
că „s-a întins mâna” destul de uşor spre orice părea 
să fie de ajutor bolnavilor cum bine a remarcat Will. 
Din observaţiile deceniilor s-a reţinut ce s-a dovedit 
util chiar dacă rareori explicaţiile mecanismelor de 
acţiune erau puţin convingătoare. 

Defăimătorii de azi ai Geniului Poporului 
Român nu merită nici numele să le fie menţionat; 
ar trebui să aibă cel puţin bunul simţ de a se 
ascunde; oricum n-au şansa de a fi menţionaţi în 
istoria culturii noastre nici cât Antonio Salieri 
conectat ca adversar a lui Mozart. 

Denigratorilor „celui mai iubit dintre 
pământenii români” le sugerăm să mediteze la 
adevărul pe care l-am aflat în cartea D-lui N. 
Georgescu – „Moartea antumă a lui Eminescu”. E 
lungă lista „seminebunilor” care au avut o înaltă 
valoare socială devenind cetăţeni ai lumii: 

- Guy de Maupassant – despre care s-a spus 
că rădăcinile talentului se confundă cu 
rădăcinile nebuniei lui;  

- Jean Jaques Rousseau – nebun lucid, 
veşnic în prada delirului persecuţiei; 

- Flaubert – epileptic; 
- Alfred de Musset – veşnic neliniştit, 

vizionar supus la crize de epilepsie 
alcoolică; 

- Bernardin de St. Pierre, autorul 
capodoperei „Paul şi Virginia”, s-a crezut 
toată viaţa persecutat; 

- Voltaire – neurastenic, ipohondru; 
- Molière – melancolic; 
- Malherbe (1555-1628)  – poet francez, 

reformator al poeziei şi limbii literare 
franceze cărora le-a adus claritate, logică, 
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armonie, disciplină; era maniac; la fel ca 
Eminescu în limba română; 

- Balzac – megaloman; 
- Alexandre Dumas fiul – frecvente 

impulsuri criminale urmate de crize de 
misticism; 

- Nietzsche – internat de mai multe ori şi 
decedat într-un azil de alienaţi din Jeno; 

- Swift – autorul unor satire dar şi a 
volumului „Călătoriile lui Guliver”; decedat 
în completă demenţă; 

- Hoffman – alcoolic, scriitor, compozitor, 
pictor. Autorul basmului „Spărgătorul de 
nuci şi regele şoarecilor”; 

- Edgar A. Poe – decedat într-un acces de 
delirium tremens; 

- Newton – avea accese de alienaţie mintală; 
- Goethe – a descris după experienţe proprii 

tulburările mintale până la histerie şi 
nebunie; 

- Frederic al II-lea, (Frederic cel Mare al 
Prusiei) avea mania de a purta veşnic 
aceleaşi haine; 

- Darwin – neurastenic; 
- Wagner – delir de persecuţie, 

grandomanie, misticism; 
- Dostoievski – mistic. A transpus în 

operele sale experienţa din cei 10 ani de 
ocnă şi exil; admirabila descriere a 
epilepsiei şi a aurei epileptice (aura 
colorată) te face să crezi că el însuşi a 
suferit de această cumplită boală. 

Detractorii lui Eminescu nu se află printre 
cei enumeraţi şi nici nu vor ajunge nici măcar ca 
Antonio Salieri. Absenţa semnelor 
patognomonice pentru sifilis n-a convins pe cei 
care susţineau morţiş această ipoteză: prăbuşirea 
oaselor nazale datorită unei gome sifilitice la acest 
nivel, dentiţia crenelată (semnul Hutchinson) 
inestetică şi osul tibiei ca o sabie (tibia în iatagan). 

Popoarele cărora le aparţin cei menţionaţi 
mai sus se mândresc cu ei şi omenirea întreagă; 
nici asta n-au înţeles detractorii lui Eminescu la 

care ne-am referit noi ca diletanţi într-ale 
literaturii dar nu şi în istoria şi cultura noastră. 

Închei cu afirmaţia: Să nu ne mire, să nu ne 
mâhnim când străinii ne denigrează ca popor de 
vreme ce noi înşine ne întrecem în a ne pune 
„cenuşă pe cap” ignorând tot ce aveam mai bun şi 
demn în istorie, cultură, artă, demolând miturile 
poporului român, săpând cu râvnă la soclul 
geniului românilor – Mihai Eminescu, fără a crede 
că pentru cunoaşterea şi apărarea acestuia nimic 
nu este prea mult. 

Pseudoromânii vor demolarea şi a altor 
valori naţionale istorice ale românilor, 
„domnitorii noştri”, cărora li se rezervă un loc tot 
mai mic în cărţile de istorie: Ştefan  cel Mare, 
Mihai Viteazul ş.a. 

Am considerat necesară intervenţia 
ecologiştilor bucovineni în scopul unor clarificări 
în dispute imorale pe „terenul Eminescu”; am mai 
scris şi despre ecologia spirituală transfrontalieră 
în relaţia Republica Moldova – România atunci 
când Republica Moldova şi a pledat cauza la 
Strassbourg pentru admiterea ei în Adunarea 
Parlamentară a Forumului European ocrotindu-i 
pe cei trei fraţi basarabeni trimişi acolo pentru 
admiterea Moldovei în Consiliul Europei: Vasile 
Nedelciuc, şeful comisiei de politică externă din 
Parlamentul de la Chişinău, Mihai Cotorobai şi 
Ion Mărgineanu. 

Eram noi 10 din delegaţia română şi ei trei, 
pe 4.II.1992 în faţa Comisiei de relaţii externe. 
După ce s-au prezentat admirabil ca la un mare 
examen, pe teme politice, istorice, culturale, 
diplomatice am fost invitaţii elveţienilor: doamna 
şi domnul ambasador Yves Moret cât şi ai D-lui 
Réné Felber, preşedintele Parlamentului Cantonal 
Elveţian într-o catacombă celebră pe strada 
Tonnellière. A fost o „seară mare” cu prieteni 
mari şi consecinţele pentru România au fost 
remarcabile. 
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Din colecţia Dr. Motan Ganea Doina Elena şi Ganea Sergiu 
 

DIN CARTEA NOASTRA DE AUR 

 
 

Cu ocazia împlinirii a 30 ani de existență a revistei „SĂNĂTATEA” am avut o deosebită cinste de a primi 
numeroase felicitări, emoționante scrisori atât din partea onoraților abonați și cititori cât și din partea multor 
personalități marcante, dinstinși profesori universitari, magistrați, superiori confrați, etc. Tuturora le exprim 
adânca mea recunoștință. 

* 
*   * 

Cu o legitimă mândrie public în acest număr prețioasă și măgulitoarea scrisoare cu care m-a onorat fostul 
meu profesor de la liceul Sfântul Sava, azi fruntașul Intelectualilor din țară. Președintele Academiei Române, 
veneratul profesor universitar, domnul Ion Bianu. 

 
ACADEMIA ROMANĂ           

7 Februarie 1931 

Scumpe Domnule Doctor 

Cu adevarată emoțiune am citit cuvintele atât de mișcătoare cu care îmi trimiți al XXX-lea an (1930) 
al revistei D-tale: «Sănătatea și viața fericită». 

Îți mulțumesc din toată inima pentru buna aducere aminte și afectuoasele simțeminte ce păstrezi 
bătrânului profesor de la Sfântul Sava de atunci din anii tinerețelor îndepărtate. 

Poți fi mândru și fericit că ai putut conduce o revistă așa de frumoasă și așa de folositoare atâția 
ani. 

Prin ea ai contribuit – fii încredințat – mult la răspândirea culturii și la întărirea sănătății în Patria 
noastră, căreia toți suntem datori să-i dăm toate puterile și să fim cu atât mai fericiți, cu cât îi putem da 
mai mult. 

Voi depune frumosul D-tale volum în Biblioteca Academiei, pentru ca generațiile viitoare să poată 
vedea cum știau școlarii cei buni să răsplătească prin simțemintele lor, iubirea profesorilor, cari i-au 
înconjurat cu dragostea lor. 

Primește, scumpe domnule Doctor, mulțumirile și salutările mele afectuoase. 

Președinte, I. BIANU 
 

Din colecţia Dr. Motan Ganea Doina Elena şi Ganea Sergiu 
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ASCOMICETOTHERAPIA CU ZAHAROMICETE 
ÎN INFECŢIILE CHIRURGICALE CU PYOGENI 

 
 

de Dr. Dan BERCEANU, Membru al Acad. de Știinţe 
 
 

Apariţia sulfamidelor în arsenalul nostru theurapeutic, urmată, imediat de apariţia micoinelor, 
constitue făra îndoială evenimente epocale în lupta omului cu germenii patogeni. 

Descoperirea biotherapiei cu substanţe antibiotice de natură vegetală este desigur cu mult mai 
senzaţională şi ea va marca timpurile noastre cu litere mari în istoria medicinei umane. 

S’a realizat astfel în zilele noastre marele deziderat al tuturor timpurilor – găsirea unei substanţe 
nocive germenilor pathogeni făra să fie nocivă în acelaşi timp organismului infectat. 

Fleming şi Florey sunt urmaţi de aproape de savanţii lumei civilizate – U.R.S.S. şi U.S.A. îşi 
înscriu deja savanţii în analele acestei chestiuni de importanţă therapeutică epocală. 

Franţa se găseşte în fruntea acestei mişcari ştiinţifice prin controluri riguroase şi de autoritate, 
prin găsirea de noi substanţe abiotice extrase fie din germeni fie din alte ciuperci şi mucegaiuri. 

Ţara noastră îşi aduce deasemenea aportul sau şi despre acest aport mă voi ocupa in acest articol. 
Expunerea mea va avea doua scopuri : 

Cap. I. Demonstrarea ştiinţifică şi clinică a eficienţei tratamentului infecţiilor locale şi generale cu 
pyogeni prin levurile ascomicete. 
Cap. II. Aportul original al acestei therapeutici biologice în biotherapia cu micoine. 

Ambele puncte sunt scrise in mod concis şi rezumativ – expunerile detailate fiind deja facute în 
patru lucrări comunicate la Academia noastră de Medicină în Decembrie 1944 şi Februarie-Martie-
Aprilie 1945 şi două la Academia de Știinţe Mai şi Iulie 1946. 

 
 

I 
Ideia de a intrebuinţa drojdia de bere in tratamentul plăgilor de război infectate şi grav infectate cu 

pyogeni, s’a născut în mintea mea in urma a două constatări: 
1. Că levura Zaharomices cerevisae face parte din aceiaşi familie de ciuperci ca şi Penicillum 

notatum. 
2. Că drojdia de bere este larg întrebuinţată ca mijloc therapeutic  anti-infecţios şi cicatrizant în 

medicina populară. 
Demonstrarea clinică a eficienţei therapeuticei cu Z. C. am oţinut-o imediat ce am început aplicarea 

acestei therapeutici la marii infectaţi răniţi de război. 
Am observat următoarele rezultate clinice : 
1. Dispariţia secreţiunilor purulente şi a mirosului caracteristic din plagă după primele 2-3 

pansamente cu Z. C. Pansamentele  erau făcute la interval de 24 ore unul de altul. 
2. Curăţirea plăgii cu sfaceluri şi apariţia mugurilor caracteristice începutului procesului de 

reparaţie în primele 4-5 zile. 
3. Căderea temperaturei, apariţia apetenţei şi transformarea surprinzătoare în bine a stărei 

generale a rănitului. 
4. Evoluţia rapidă către cicatrizare şi înlăturarea complicaţiilor ca: difuzări regionale şi generale ale 

pyogenilor, fistule etc. 
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5. Sistarea la regresul rapid a simptomelor septicemice. Aceste observaţiuni clinice le-am 
documentat solid în faţa Academiei de Medicină şi au fost confirmate verbal şi în scris de colegi distinşi 
şi consacraţi care au experimentat metoda noastră. 

Documentarea experimentală şi de laborator a eficienţei therapeuticei cu Z. C. am realizat-o 
printr’o serie de observaţiuni şi experienţe de laborator în urma cărora am constatat: 

1. Diminuarea florei pyogene în plagă într-o proporţie de 90% după un prim pansament cu drojdie 
de bere după 24 de ore de contact a ciupercii cu ţesuturile infectate. 

2. Acţiunea proteolitică a ascelor de Z.C. asupra sfacelurilor de ţesuturi din plagă, datorită unei 
secreţii importante de proteaze. 

3. Puterea bacteriolitica şi fagocitară a ascelor asupra germenilor pyogeni. Acest fenomen se poate 
uşor observa în camera Burgher Turk, punându-se în contact ascele Z.C. cu pyogeni coloraţi vital cu 
albastru de metilen. 

4. Lipsa de orice nocivitate din partea acelor de Z.C.faţă  de celulele vii din puroi, sânge şi faţă de 
ţesuturile organismului. 

5. O interferenţă din cele mai utile luptei contra pyogenilor între ascomicetele Z. C. şi celulele şi 
ţesuturile organismului uman. Ph. drojdiei de bere este egal cu acel al organismului nostru iar aportul 
important de V. B. şi V. HI în care ascomicetul este foarte bogat explică această interferenţă. Este ştiut azi 
şi probat experimental că ridicarea Ph.în focare de supuraţii, în general acide, constitute o acţiune nocivă 
evoluţiei germenilor. Or drojdia de bere face acest lucru. 

Prin constatările dela punctul 4 şi 5 se poate afirma că drojdia de bere este nu numai bine tolerată 
de corpul omenesc, dar este şi un ajutor si un stimutent in lupta organismului cu  germenii  pyogenic. 
Drojdia de bere devine  astfel  un cytofilactic ideal. 

6. In prezenţa de corpi microbieni si de substanţe secretate de microbi, ascomicetul Z. C. are 
facultatea de a secreta substanţe abiotice şi de a distruge corpii microbieni, un mare număr din ascii 
devenind mult mai mari şi prezenatând în plasma lor numeroase vacuole. 

7. Introdusă în organism „per os 'prin injecţii intramusculare  şi aplicată abundent în plagă, drojdia 
de bere secretă o substanţă bacteriostatică evidenţială de noi în urina unui infectat astfel tratat, chiar din 
primele două ore după tratament. 

În concluzie efectele aplicării de levure ascomicete Z. C. în plăgi infectate şi concomitent 
introducerea acestei ciuperci vii în organism pe gură şi prin injecţiuni intramusculare, constituie e buna 
metodă de luptă contra infecţiilor locale, regionale şi generale cu germenii pathogeni pyogeni. 

Aceasta constituie o parte din aportul românesc la chestiunea  de actualitate a therapeuticei anti-
infecţioase cu substanţe abiotice de origină vegetală. 
 
 

II 

Aportul original la terapeutica biologică cu micoine este următorul: 
După Fleming toată lumea savantă s’a forţat să găsească noi substanţe extrase din ciuperci, 

mucegaiuri, germeni etc. ca clytocibina lui Holland, subtilina lui Ramon, Tyrothicina lui Dubos, 
Gramicidina lui Herel etc. 

Nimeni însa nu a aplicat ciuperca insăşi pe plăgile infectate şi nimeni n'a injectate-o în ţesuturi sau 
în sânge. 

Noi bazaţi pe experienţele noastre clinice şi de laborator, am aplica-o, stabilindu-i o bază ştiinţifică 
şi o pozologie precisă. 

Sunt convins că o substanţă cu proprietăţi excelente antibiotice se va putea extrage şi din 
ascomicetul Z. C. care şi-a făcut probele sale antibiotice contra germenilor pathogeni ai supuraţiei, după 
cum s’a extras una din ascomicetul Penicillum notatum. 
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Pot să citez ca probă a convingerilor mele. realizările Profesorului Sartory şi a colaboratorului său 
Meyer din Strassbourg, care au reuşit să izoleze o substanţă Phito şi bacterostatică pentru colibacili şi 
pentru Proteus vulgaris, germeni asupra cărora penicilina nu numai că nu are nici un efect, dar poate fi 
chiar infectată şi distrusă de ei, dintr’o levură, Debaryomices mueosus, care nu este altceva decât un 
ascomicet de speţa Zaharomicetelor, adică a drojdiei de bere. 

Aportul nostru rămâne deci un fapt real şi de actualitate in terapeutică biologică cu ciuperci şi 
micoine şi de nediscutate avantagii  practice în ţară la noi. În special pansamentele cu drojdie de bere 
răman un punct bine câştigat. 

Al doilea punct original al metodelor actuale adăugat metodelor  actuale de tratament cu substanţe 
antibiotice (sulfamide si  micoine) este asocierea acestor substanţe cu vaccinul Delbert. 

Această metodă am expus-o pentru prima oară după doi ani de cercetări şi experimentări, in 
Congresul nostru naţional de chirurgie care s-a ţinut la Bucureşti în Noiembrie 1937. 

Argumentarea ştinţifică a acestei metode am aratat-o de atunci în nenumărate rânduri. Este în 
rezumat: asocierea substanţelor bacteriostatice cu un stimulent al forţelor organice de luptă anti-
infecţioasă (sânge, organe hematopoetice, lichide lacunare şi ţesutului conjonctivo-histiocitar) cum este 
vaccinul Delbert. 

Procedând astfel in terapeutica cu micoine, am obţinut rezultate terapeutice unde simpla vaccine-
terapia, sau simpla sulfamido sau micoino-terapie nu le-au obţinut. Exemplele publicate de mine sunt 
convingătoare. 

Deasemenea departe de a înlătura sulfamidelor, cum grăbit s’a procedat în Ţările Anglo-Saxone 
pentru ca azi să se revină complect, întotdeauna, când cazul a cerut-o, am asociat grupului micoino-
vaccin şi sulfamidele. 

Incontestabil ca bioterapia cu micoine este un enorm câştig în câmpul terapeuticei medico-
chirurgicale. Ea însă nu este infailibilă şi deci nu poate constitui un panaceu cum este pe cale să fie azi 
considerate  în general, departe de lumea savantă. 

Sunt în terapeutica să-i spunem din trecut, mijloace ce nu trebuiesc abandonate. 
Aşa de exemplu: 
1. Micoinele asociate cu sulfamidele iodate dau rezultate terapeutice superioare simplei 

micoinoterapii cu penicilină sau drojdiei de bere asociată cu sulfamide neiodate. 
2. În terapeutica anti-infecţioasă cu vaccine şi sulfamidă,vaccin şi micoină sau vaccin, micoine şi 

sulfamide, întotdeauna am uzat de extrasul cortico-suprarenal. 
Infectaţii şi trataţii cu suprarenală rezistau la infecţii şi se vindecau mai rapid şi in condiţiuni 

clinice superioare celor ce nu primeau suprarenală. Am publicat cercetările mele asupra hormonului 
cortico-suprarenal în prevenirea şi tratamentul şocului operator. (Revista de chirurgie 1-2, 1940). Din 
aceste cercetări rezultă că întrebuinţarea acestui extras în tulburările hormonale şi vago-simpatice  ivite 
în organismele în lupta antitoxi-infecţioasă nu poate fi decât utilă. Deaceia din 1940 am prescris-o 
metodic. Nu bănuiam însa rolul acestui hormon în producerea şi mărirea debitului anticorpilor 
leucocitari, fapt care azi este definitiv demonstrat. 

Deaceia consiliem întrebuinţarea extrasului cortico-suprarenal ca un excelent adjuvant în 
terapeutica infecţiilor cu pyogen pe care o expunem în prezentul articol. 
 

Sinaia, 19 Octombrie 1946. 
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Din colecţia Dr. Motan Ganea Doina Elena şi Ganea Sergiu 
 

CLORURUL DE SODIU ÎN POSTPARTUM 
 

Dr. V. SÂRBU şi Dr. V. PETRESCU 
 

Lucrarea de faţă face parte dintr’o seri de cercetări, pe care ni le-am propus, relafiv la tulburările şi 
modificările biochimice ale sângelui în postpartum. Cercetările străine,mai nou au arătat că naşterea se 
însoţeşte în mod normal de modificări biochimice ale sângelui, modificări care se pot manifesta clinic 
uneori, prin fenomene patologice. Tulburările observate humoral şi clinic au fost in bună parte 
asemănate cu cele întâlnite în boala post-operatorie, astfel că prin analogie, s’a vorbit la un moment dat 
şi de o „boala obstetricală”. Rezultatele publicate nu sunt însă nici unitare nici definitiv concludente. Noi 
vom controla clorurile, PH=ul, rezerva alcalină, ureea, polipeptidele, azotul total neproteic şi glicemia. 
Vom incepe cu clorurile. 

1. Clorurul de sodiu a fost studiat mai ales în legătură cu metabolismul apei. Asupra cantităţei lui 
părarile sunt împărţite . Sigur este că sarcina antrenează o uşoară creştere a clorului sanguin (LAFFON-
MALMEJAC, RUFF, LEVY-SOLAL-LANDAT, GELLE DRIESSENS). 

În travaliu s’a găsit (ZAHARESCU-KARAMAN şi ALEXIU) o cantitate de clorură de sodiu scăzută 
faţă de aceia din graviditate dar încă uşor crescută faţă de media adultului normal. În postpartum a fost 
cercetat mai puţin. ESTIENNY-LASSENN, VALDIGUE, au arătat primii, că avem o hipocloremie  
manifestă alături de o azotemie pasageră şi o ridicare netă a polipeptidelor  sângelui. Mai frecvent a fost 
dozată şi găsită coborâtă în stările descrise sub numele de şoc obstetrical. 

2. Clinic s’a observat că uneori  în postpartum se constată fenomene care intră in tabloul clinic al 
hipocloremiilor sau sindromul cloropenic al lui RATHERY sau sindromul de carenţă colorată al lui 
RUDOLF. Acest tablou.hipocloremic se caracterizează prin: 
 

a) sindrom circulator: hipotensiune, puls moale slab, paliditate, figură trasă, pielea uscată,  
                                                astenie profundă. 
b) sindrom digestiv: sete, limbă şi gură uscată, greţuri, vărsături, balonare, meteorism şi 

sensibilitate abdominală. 
c) sindrom nervos:  torpoare, somnolenţă, mai rar cefalee, ameţeli şi mai rar excitaţii nervoase, 

agitaţii, convulsii. 
Acest sindrom poate avea grade deosebite, putând merge până la şocul obstetrical. Autori diferiţi 

(M. JAHIER, R. MAHON, M. H. EZES) au găsit în asemenea cazuri hipocloremii manifeste iar serurite-
ciorurate hipertonice aplicate au dat rezultate dintre cefe mai bune. 

3. S’a recomandat de unii autori (REEB, KARPATI, LO» RENZATI, CHESLEY-ANNITO, 
WANLOW) un regim declorurat în timpul sarcinei, mai ales în ultimele luni, motivând că am avea un 
travaliu mai scurt şi durerile ar fi mai mici. Clorurul de sodiu ar antrena depozitarea de apă în tot 
organismul respectiv şi în muşchiul uterin. Invers un regim fără sare ar permite contracţii mai puternice 
şi mai repezi. Durerea diminuată este explicată prin aceia că regimul fără sare produce o schimbare în 
repartiţia calciului. Calciul total în sânge e neschimbat, însă calciul coloidal legat de proteine creşte cu 
12% pe când sărurile de calciu diminuă. Calciul este un sedativ nervos. Pe de altă parte, abuzul de sare 
măreşte excitabilitatea. JANHIER, constată că tulburări din grupul sindromului cloropenic se găsesc 
tocmai la acele femei, care au suportat un asemenea regim. 

Cauza cloropeniilor, Comparând aria placentară cu o plagă traumatică sau operatorie, putem explica 
scăderea cloremiei, ştiut fiind că la nivelul unei plăgi se produce o retenţie marcată de clor. Experienţele 
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lui LEGUEU, FEY, PELAZZOLI şi LEBERT, care au găsit o cantitate mai mare de cloruri în ţesuturile 
traumatizate la epuri, au rămas clasice. 

Pentruce anume se produce această cloropexie în ţesuturile trauatizate? S’au atribuit clorului mai 
multe acţiuni: 

1. Rol izotonic. În orice plagă se produce un exudat plasmatic banal. Acest edem local, necesită, 
pentru menţinerea izotonicităţei, clor, pe care-l ia din sânge. 

2. Rol citofitactic prin menţinerea fixităţei mediului interior. Pentruca toate ţesuturile să 
funcţioneze bine, este nevoie de o valoare echimoleculară a clorurului de sodiu, constantă. Orice 
pierdere sau deplasare a acestei substanţe, constituie o perturbaţie a compoziţiei mediului interior, o 
rupere a echilibrului osmotic general şi o deficienţă funcţională. 

3. Rol antitoxic: produsele toxice de necroză şi dezintegrare incompletă la nivelul plăgei, sunt 
neutralizate de clor. Câteodată nevoia de clor a ţesuturilor poate să întreacă ceiace poate să dea sângele 
şi cum organismul nu are depozite de clorură de sodiu, în aceste cazuri apare hipocloremia. În realitate 
nu este vorba de o pierdere efectivă, ci numai de o perturbare în repartiţie. Sângele cedează ţesuturilor 
plăgei o parte din clorul său de rare nu are nevoie. În asemenea cazuri nu vom găsi eliminări mari de 
clor prin urină ci dimpotrivă hipocloremia se însoţeşte şi de hipoclorurie. În timpul sarcinei sau în 
travaliu, clorurul de sodiu se mai poate pierde prin vărsături, dietă, transpiraţii etc. În cazurile în care 
avem o cloropenie fie numai printr’o fixare exagerată a clorului la nivelul plăgei placentare, fie ajutat de 
regimul suportat înainte, sau de incidente ca vărsături, transpiraţii, diaree, va suferi şi funcţia de 
eliminare a substanţelor azotate, a rinichiului. Lichidul care atinge celulele renale trebuie să aibă un 
mediu ia de compoziţie fix, ori clorurul de sodiu care nu mai este suficient să neutralizeze substanţele 
rezultate din dezagregarea de la nivelul plăgei, jenează prin aceiaşi diminuată cantitate şi actul 
secretoriu renal, făcând ca prin aceasta, să se acumuleze o mai mere cantitate de produse azotate. Se 
realizează un cerc vicios. BLUM numea această azotemie prin lipsa de sare. În aceste cazuri avem o 
acidoză şi clorurile suferă o altă modificare. Avem o trecere a dorului în plasmă din globule şi ţesuturi. 
HAMBUR-GER a demonstrat că aciditatea sanguină se însoţeşte de un asemenea schimb. Raportul clor 
globular-clor plasmatic va creşte mult peste 0,50. 

Concluzii: 
1. În postpartumul clinic normal, se notează o tendinţă la coborârea cloremiei, care poate merge 

până la cloropenie 16,6% din cazuri. 
2. Maximum de coborâre a cloremiei se face în primele 24 ore; a 3-a zi cloremia este în general 

aproape în limite normale. 
Scade atât clorul globular cât şi cel plasmatic; scăderea se face într’o proporţie relativ egală păstrându-se 

raportul normal 0,50. În a 3-a zi se notează o uşoară tendinţă de creştere a clorului globular. 
4. Clinic nu am putut nota un paralelism exact între simptomele manifestate şi gradul cloropeniei, 

astfel că nu le putem pune numai pe seama cloropeniei. 
5. În cazurile cu cloropenie am notat de două ori vărsături deosebite în travaliu iar într’un caz 

femeia a suportat în ultima lună un regim lacto-vegetarian pentru colită. 
6. În două cazuri cu hipocloremie şi în 6 cazuri cu cloremia numai diminuată şi cari prezentau un 

grad mai mare de somnolenţă, astenie, paliditate sau greţuri, vărsături, balonare, admisistrându-se ser 
clorurat hipertonic 1C% intra-venos, în cantitate de 60-80 cm.c. am notat ameliorări mai rapide. 

7. În postpartum, când întâlnim simptome din tabloul cloropenic cloropenie care nu pot fi 
explicate de alte afecţiuni, să se dozeze cloremia şi să se administreze ser clorurat hipertonic. 
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