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Am început să practic medicina în urmă cu 
mai mulți ani și am avut posibilitatea să trăiesc 
„pe viu” cele două perioade majore din istoria 
României și să le pot aprecia din interiorul 
sistemului de sănătate.  

Înainte de 1989 se clama ideea că „sănătatea 
este gratuită și este un bun al întregului popor”; 
era fals, în parte, deoarece acum, cu experiența 
„capitalistă”, am înțeles că, de fapt, nimic nu 
poate fi gratuit pe lumea aceasta, orice lucru are 
un cost. 

Atunci, înainte de 1989, copiii erau vizitați 
la domiciliu de la vârste fragede, gravidele erau 
supravegheate cu îndârjire, pornind de la 
depistarea cât mai precoce a sarcinii, iar 
controalele medicale pentru diversele categorii de 
salariați erau sarcini aproape sacrosancte. Existau 
fișele prenupțiale, ce cuprindeau depistarea 
tuberculozei (celebrul MRF), depistarea luesului 
(celebrele BW, ulterior VDRL), măsurarea 
tensiunii arteriale, iar la policlinica Iași, în anii ’80 
se practica un sistem de fișă medicală prenupțială, 
ce includea glicemia, creatinina și colesterolul, cu 
care unii dintre cei care avuseserăm șansa să 
lucram cu Prof. dr. Constantin I. Negoiță ne-am 
început cercetările doctorale. Vaccinările 
copilașilor erau obligatorii, eradicând-se, în timp, 
o serie de flageluri îngrozitoare, precum 
poliomielita, variola, difteria și alte nenorociri. 

Ulterior, venind ca medic specialist la 
Spitalul Județean Suceava, am primit „în 
îndrumare” câteva dispensare medicale și lunar 
sau trimestrial, plecam pe teren în echipe care 
includeau un medic pediatru, un medic 
obstetrician, un medic ftiziolog și un internist. 

 

Acea perioadă includea, așadar, o serie de 
acțiuni necesare pentru păstrarea sănătății 
populației. 

Acum, în democrație, oricine își poate 
exercita opțiunea de a hotărî asupra mijloacelor 
de tratament la care face apel, existând numeroase 
„consimțăminte informate” pe care pacientul 
internat le semnează în diferitele momente ale 
spitalizării. Acest drept se extinde și asupra 
copiilor aflați în întreținerea părinților. Ajungem, 
astfel, în situația în care părinții nu mai ascultă 
sfaturile personalului medical care și-a ros coatele 
și neuronii pe băncile facultăților pentru a-și 
însuși știința și arta medicală, ci accesează 
internetul și intră pe forumuri, discutând, nu cu 
personalități ale medicinei, ci cu alți... forumiști, 
dacă să-și vaccineze copiii sau nu. 

Am ajuns în situația în care copiii români 
reprezintă „o problemă” pentru comunitatea 
mondială, și în primul rând cea europeană, prin 
rata ridicată a nevaccinărilor; copiii nevaccinați 
nu mai au acces în colectivități europene, 
constituind o amenințare epidemiologică. Uneori, 
din ignoranță, părinții nu se gândesc la soarta 
copiilor lor, supunându-i unei decizii aleatorii și 
fără suport științific. 

În epoca globalizării și-au făcut loc pe piața 
medicamentelor și mulți neaveniți și chiar 
impostori, astfel încât, evident, nu tot ce se 
comercializează ca vaccin, îndeplinește criteriile 
pentru a fi administrat. Când ai, însă, un produs 
marca „Institutul Cantacuzino” sau „Institutul 
Pasteur”, nu mai ești tu, forumist, în măsură să-ți 
arogi dreptul de a-ți priva copilul de un gest 
medical normal și salvator. 
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1. INTRODUCERE 

Colecistita acută (CA), inflamația acută a 
veziculei biliare, este una din cele mai importante 
complicații mecano-inflamatorii ale litiazei 
biliare.; CA este o cauză frecventă de abdomen 
acut chirurgical, cu o mortalitate sub 1% (1).  

Litiaza biliară este prezentă la 10-15% din 
locuitorii țărilor dezvoltate, din care 1-3% sub 
formă acută (colecistită, angiocolită). În 95% din 
cazuri colecistita acută este de origine litiazică și 
la doar 5% din pacienți de cauză nonlitiazică (1). 
Atât calculoasă cât și acalculoasă CA poate 
progresa spre colecistită gangrenoasă cu un risc 
ridicat de perforație și complicații perioperatorii 
(2). 

CA este provocată de inclavarea unuia sau 
mai multor calculi la nivelul canalului cistic sau în 
infundibulul vezicular. Obstrucția regiunii 
infundibulo-cistice duce la creșterea presiunii 
intraveziculare. În funcție de gradul și mai ales 
durata obstrucției apar diferite tipuri de leziuni 
caracteristice ale CA. Staza biliară creată de 
obstacolul mecanic pe lângă activarea 
mediatorilor proinflamatori cu apariția inflamației 
aseptice, determină distensia pereților veziculari, 
stază venoasă și edem parietal.  

Leziunile preexistente ale arterei cistice 
produc ulcerații, zone de necroză, perforații cu 
abces perivezicular sau peritonită, iar 
multiplicarea bacteriană va antrena sepsisul (E. 
Coli, Enterobacter, Klebsiella, Stafilococcus, Proteus, 
Enterococ). Uneori, infecția se produce cu germeni 
anaerobi (Clostridium perfringes și Bacteroides) la 
bolnavii cu imunitate scăzută, la cei cu diabet 
zaharat.  

La 0,2-1% din cazuri CA poate apare după 
sfincteritomie endoscopică (1). 

În absența litiazei, procesul inflamator se 
poate declanșa postoperator, la pacienții cu sepsis 
sever și ischemie veziculară, marii arși, la bolnavii 
cu nutriție parenterală totală (NPT) (3,7-14%) (2). 
În 1% din cazuri este incriminat carcinomul 
vezicular (1).Litiaza coledociană prezentă la 7-
15% din bolnavii cu CA poate provoca angiocolită 
și icter mecanic (2). 

 
2. CLASIFICARE 

La Conferința de Consens de la Tokyo 
(2006) (3), revizuită în 2013 s-a stabilit următoarea 
clasificare fiziopatologică: 

 1.CA edematoasă (stadiul I), 
corespunzător primelor 2-4 zile de la debut, 
caracterizată prin edem parietal subseros, 
hiperemie, fără leziuni distructive. Distensia și 
litiaza sunt preexistente. 

 2.CA necrozantă (stadiul II), 3-5 zile de la 
debut, caracterizată prin arii de hemoragie și 
necroză, focare de tromboză. 

 3.CA stadiul III, 7-10 zile de la debut, în 
care apar infiltrație leucocitară la nivelul 
peretelui, zone de necroză și abcese în peretele 
vezicular îngroșat, sau pericolecistic. 

 4.CA pe fond de colecistită cronică 
(atrofia mucoasei, scleroza parietală pe care 
reapar leziunile acute), cu numeroase acutizări. 

Formele anatomoclinice de CA sunt: 
1. CA comună 
2. CA complicată: 

a. Hidrops vezicular acut,  
b. Empiem vezicular acut,  
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c. CA emfizematoasă, 
d. CA  acalculoasă, 
e. CA gangrenoasă perforată, 
f. Plastronul pericolecistic (perforația 
subacută), 
g. Fistula colecisto-duodenală, ileusul biliar,  
h. CA cu angiocolită, 
i. CA cu icter, 
j.Sindromul Mirizzi tip I (compresie 
externă cu icter și angiocolită), 
k. Sindromul Mirizzi tip II (cu fistulă 
colecisto-coledociană), 
l. CA la pacienții cu ciroză hepatică și 
hipertensiune portală, 
m. CA la pacienții cu nutriție parenterală 
totală (1). 

Complicațiile clasice ale CA sunt: 
 1. Perforația colecistului – secundară 

unei CA cu distrugere parietală prin ischemie și 
necroză, urmată de: 

  2. Peritonită biliară localizată sau 
generalizată sau 

 3. Abces pericolecistic – prin blocarea 
perforației colecistului de structurile anatomice 
învecinate, 

 4. Fistula colecisto-duodenală (sindromul 
Bouveret) sau colecisto-coledociană (sindromul 
Mirizzi II) (1).  

 După gradul de severitate, ghidul de la 
Tokyo descrie trei forme anatomo-clinice de 
colecistită acută: 

 a. CA ușoară (gradul 1) – apărută la 
bolnavii aparent sănătoși anterior, fără 
comorbidități (CA edematoasă), 

 b. CA moderată (gradul 2) – examenul 
clinic decelează o masă sensibilă, palpabilă în 
etajul abdominal superior, cu simptome cu debut 
de mai puțin de 72 ore, însoțite de leucocitoză sub 
18.000/mmc. Morfologic, acest stadiu corespunde 
la colecistita flegmonoasă, gangrenoasă sau 
emfizematoasă, peritonita biliară, abcesul 
pericolecistic, 

 c. CA severă (gradul 3) se însoțește de 
disfuncția unor organe sau sisteme 
(cardiovascular, respirator, neurologic, renal, 
hepatic), întâlnită în 6% din cazuri (3). 

 

3.CRITERII DE DIAGNOSTIC 

3.1.Diagnostic pozitiv 
Semnele și simptomele care sugerează 

diagnosticul de CA sunt rezultatul celor două 
procese fiziopatologice contracția veziculei biliare 
pentru a depăși obstacolul (durerea biliară) și 
inflamația peretelui vezicular, secundară 
obstrucției (2). Evolutiv semnele locale se 
exacerbează și apar semnele generale. 
Modificările produse prin procesul inflamator din 
CA sunt nespecifice. Bolnavii vârstnici, cu 
comorbidități, diabeticii și cei cu imunosupresie, 
bolnavii cu CA alitiazică au o simptomatologie 
necaracteristică (2, 5). Imagistica obiectivează 
diagnosticul. 

Diagnosticul de CA se bazează pe 3 tipuri 
de semne: clinice, de laborator și imagistice. 

3.1.1.Diagnostic clinic. Semne clinice 
Principalul semn clinic durerea biliară, 

care se caracterizează printr-un debut brusc cu 
localizare în hipocondrul drept sau epigastru (72-
93%) cu iradiere scapulară sau în centură. Ea 
apare adesea postprandial după mese bogate în 
grăsimi sau nocturn. Adesea, această durere este 
intermitentă sau poate fi descrisă ca venind în 
valuri: colică biliară (2). Durerea persistă și este 
adesea asociată cu greață și vărsături (62-83%); 
poate fi absentă la vârstnici. 

Examenul clinic depistează o durere care 
blochează inspirația profundă (semnul lui 
Murphy), și apărarea localizată sau masă 
tumorală în hipocondrul drept. Prezența 
semnului Murphy are o sensitivitate de 92,1% 
dupa ghidul Tokyo 2013 și o specificitate de 
93,3%. Acest tablou clinic poate fi însoțit de 
semne generale: febră (10 – 30%) la care se pot 
asocia semnele șocului septic și de insuficiență 
multiplă de organe (6). 

3.1.2.Diagnostic biologic. Semne biologice: 
Semne biologice de inflamație și infecție 

sunt prezente: CRP (pese 3 mg / dl) și /sau 
leucocitoză cu neutrofilie (peste 13.000 GA). 
Teste ale funcției hepatice sunt de obicei 
normale. În timp ce inflamația transmurală a 
veziculei biliare poate implica parenchimul 
hepatic adiacent să producă o modificare ușoară 
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în testele funcției hepatice (GGT, ST, ALT), 
aceasta nu ajută semnificativ în stabilirea 
diagnosticului (2). 

3.1.3. Diagnostic imagistic. Semne 
imagistice: 

Ghidul Tokyo (TG13) revizuit în 2013, 
reflectă importanța tot mai mare a imagisticii în 
diagnostic (6). 

3.1.3.1. Ecografia (Fig. 1.2) reprezintă 
examenul de primă linie pentru diagnosticul de 
CA și este o metodă neinvazivă, disponibilă chiar 
la patul bolnavului, ușor de aplicat, ieftină, 
repetabilă. Aceasta permite un diagnostic pozitiv 
în 90% din cazuri (9). Criteriile ecografice care 
susțin diagnosticul de CA sunt: îngroșarea 
peretelui vezicular (> 4 mm), lichid perivezicular, 
durere la trecerea sondei în zona veziculei biliare 
(semn Murphy ecografic), calculi inclavați 
infundibulocistic. Sensibilitatea și specificitatea 
ecografiei în CA sunt 92%, respectiv, 78% (5). 
Prezența calculilor asociată semnului Murphy are 
o valoare predictivă pozitivă de 92%, combinația 
de calcul și îngroșare a peretelui vezicular are o 
valoare predictivă pozitivă de 95% (5). Îngroșarea 
peretelui vezicii biliare poate fi legată de alte 
cauze: hepatită virală, ascită, ciroză, insuficiență 
renală, insuficiență hepatică, tumori veziculei 
biliare (7,8). 

Alte explorări imagistice care permit 
diagnosticul de CA în cazuri neclare sau 
complicații sunt CT și IRM (10). 
 

 
Fig. 1 Colecistită acută - Ecografie abdominală: colecist 
voluminos cu perete îngroșat, conține un calcul blocat 

infundibular, CBP nedilatat (colecția Clinicii 1 Chirurgie, 
Dr. Felicia Crumpei). 

 

 

 
Fig. 2 Colecistită acută – ecografie abdominală: colecist 
voluminos cu perete îngroșat, întrerupt, conține un calcul 

blocat infundibular și abces pericolecistic (colecția 
Clinicii 1 Chirurgie, Dr. Felicia Crumpei). 

 
3.1.3.2. Tomodensitometria (CT) arată o 

îngroșare a peretelui veziculei biliare > 4 mm și o 
infiltrare a grăsimii periveziculare, lichid 
perivezicular, edem parietal, bule de gaz 
intraparietal, mucoasa neregulată, creșterea 
dimensiunii veziculei peste 5 cm lărgime și 8 cm 
în axul lung și un conținut vezicular hiperdens 
(11). Diagnosticul se poate face atunci când trei 
dintre aceste semne sunt prezente. Perforația 
veziculei biliare poate fi diagnosticată prin CT cu 
contrast ce evidențiază o soluție de continuitate 
la nivelul peretelui (12). CT permite și un 
diagnostic diferențial. CT poate detecta precoce 
CA gangrenoasă, evidențiind defecte de perfuzie 
a peretelui vezicular, membrane intralumenale, 
perete asimetric, cu bule de gaz. 

3.1.3.3. IRM are o sensibilitate de 85% și o 
specificitate de 81%, care se încadrează între CT și 
ecografie (13). 

3.1.3.4. Scintigafia hepatobiliară cu 
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Technețiu marcat, nu este utilizată frecvent în 
practică; are o sensibilitate și o specificitate de 80 
până la 90% (13) în diagnosticul CA. 

Ghidul Tokyo 2013 (3, 6) cere pentru 
suspiciunea de CA un criteriu clinic local 
(durere tipică, apărare musculară, plastron, semn 

Murphy pozitiv), un semn sistemic de 
inflamație (febră, leococitoză, PCR crescută). 

Pentru diagnosticul de certitudine de CA 
se cere asocierea unui criteriu clinic local, un 
criteriu sistemic și un semn imagistic 
caracteristic (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Criterii de diagnostic în colecistita acută (după ghidul Tokyo) (6) 

Semne și simptome locale 
inflamatorii 

Semne sistemice 
Inflamatorii 

Semne imagistice 

– semnul Murphy – Febră  
 
– confirmare pe ecografie, CT, 
HIDA, IRM 

– durere, 
apărare în hipocondrul dr. 

– Leucocitoză 

– veziculă palpabilă în 
hipocondrul dr. 

– proteina C reactivă 
crescută 

Diagnostic de suspiciune = prezența unui semn local și unul sistemic de inflamație 

Diagnostic definitiv = semne locale + semne generale inflamatorii +confirmare imagistică 

 
Un studiu recent de validare a orientărilor 

TG13 a demonstrat o sensibilitate de 91,2%, 
specificitate de 96,9%, și o precizie de 94%.(cit 2). 
În 2-41% din cazuri, pe măsură ce avansează 
procesul inflamator acut, colecistita edematoasă 
poate deveni colecistită gangrenoasă, cu 
inflamație transmurală, dispariția mucoasei, și 
necroza peretelui vezicular (15, 16). Această formă 
se asociază cu o rată mai mare de conversii și o 
morbiditate și mortalitate mai mare comparativ cu 

formele simple. De aceea aprecierea severității 
este importantă. 

Doar jumătate din aceste cazuri sunt 
descoperite preoperator. Au fost descriși factori 
de riscpentru apariția CA gangrenoasă: vârsta 
peste 65 ani (2 puncte), diabetul zaharat, ritmul 
cardiac peste 90/min, leucocitoza peste 13.000 
GA, proteina C reactivă peste 200U/l, grosimea 
peretelui vezicular peste 4,5 mm, abces 
pericolecistic, câte un punct (Tabel 2) (15,16). 

 

Tabel 2. Factori de risc pentru colecistita gangrenoasă 
(după: Wu, B. HPB. 2014; 16:801–806, Mok, K.W.J. Int J Surg. 2014; 12:649–653) 

Parametru Odds ratio (raportul cotelor) 

 
Vârstă 

>45 ani 3.2 

>50 ani 3.5 

Diabet zaharat 2.8 
Frecvența cardiacă >90/minut 2.8 

 
WBC 

≥13 000 / mm3 2.8 

≥15 000 / mm3 4.4 

Proteina C-reactivă >200 mg/dL 1.02 

Perete veziculă biliară măsurat ecografic >4.5 mm 3.2 
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3.1.4. Diagnostic de severitate. 
Criterii de severitate după ghidul Tokio (6): 
- CA de severitate scăzută (gradul 1). 

Pacienții cu CA care nu îndeplinesc criteriile 
pentru severitate moderată sau severă, ci doar 
inflamație moderată a veziculei biliare, fără 
disfuncții de organ. 

- CA de severitate moderată (gradul 2). 
Pacienții au unul dintre următoarele semne:  

1. leucocitoză (> 18.000 / mm3),  
2. formațiune palpabilă în hipocondrul 

drept, 
3. durata semnelor clinice de mai mult de 

72 de ore, 
4. semne de infecție localizată cum ar fi: 

peritonită biliară localizată, abcese periveziculare, 
abces hepatic, colecistită gangrenoasă, colecistită 
emfizematoasă, evidențiate imagistic (17). 

- CA severă (gradul 3). Pacienții au unul 
sau mai multe disfuncții: 

1. tulburări cardiovasculare (hipotensiune 
arterială care necesită tratament de dopamina> 5 
ug/kg/min sau orice doză de dobutamină sau 
noradrenalină), 

2. disfuncție neurologică (nivel scăzut 
conștiință), 

3. disfuncție respiratorie (PaO2 / FIO 2 
proporție <300), 

4. disfuncție renală, (oligurie, creatinina 
serică> 2,0 mg / dl), 

5. disfuncție hepatică (PT-INR> 1,5), 
6. disfuncție hematologică (număr de 

trombocite <100000 / mm3). 
Terenul pe care se dezvoltă boala va juca un 

rol important în mai multe forme severe sau cu 
diagnostic tardiv (vârstnici, diabetici, 
imunodeprimați).  

Diagnosticul de severitate ecografică în CA 
se bazează pe prezența abcesului perivezicular, 
semn Murphy ecografic (sensibilitate 63%, 
specificitate 92%) și modificări Doppler (nivel 
recomandare C) (18, 19). 

Criteriile CT de severitate sunt: distensie 
veziculară, lichid, abces perivezicular, îngroșarea 
importantă peretelui, abces hepatic, bule de gaz. 

3.1.5. Dificultăți de diagnostic 
 Sunt situații în care există dificultăți de 

diagnostic: pacienți vârstnici, diabeticii, bolnavii 

imunodepresați, cei cu tulburări neurologice, cei 
cu colecistite acute nelitiazice, bolnavi în stare 
critică, care în general sunt predispuși să facă 
forme severe de CA (5). 

Pacienta gravidă face o formă particulară de 
boală. Durerea în hipocondrul drept în timpul 
sarcinii poate fi pusă pe seama altor afecțiuni: 
preeclampsie, apendicită acută. Pacienta gravidă 
trebuie să fie atent monitorizată, deoarece pot 
apărea complicații ce pun în pericol viața atât a 
mamei cât și a fătului. 

 
3.2. Diagnostic diferențial 
Pot fi luate în discuție în vederea stabilirii 

unui diagnostic diferențial: 
� Apendicită acută subhepatică se poate 

diferenția ecografic și mai ales la explorarea 
laparoscopică. 

� Ulcerul gastric și duodenal perforat 
acoperit se elimină anamnestic, ecografic sau prin 
tranzit cu gastrografin. 

� Pancreatita acută care se asociază deseori 
(colecistopancreatită acută) se diferențiază clinic, 
biologic (lipază crescută), ecografic și mai ales 
prin tomodensitometrie. 

� Anevrism aortic abdominal rupt se 
elimină clinic și ecografic. 

� Ischemia acută mezenterică se diferențiază 
clinic și prin CT cu substanță de contrast. 

� Colica renală dreaptă se diferențiază 
clinic, biologic (examen urină) și ecografic. 

� Infarctul miocardic al peretelui posterior 
se înlătură biologic enzimeși prin EKG. 

 
RECOMANDĂRI: 

Diagnosticul de CA trebuie suspectat pe 
semne clinice și/sau biologice, și confirmat prin 
ecografie abdominală, eventual CT. Tratamentul 
chirurgical și momentul operator vor fi adaptate 
la severitatea formei de CA care depind și de 
debutul simptomelor septice (Grad B). 
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Este o afecțiune renală de tip nefropatie 
interstițială cronică și necroză papilară care apare 
în urma consumului exagerat și cronicizat de 
medicamente conținând fenacetină și alte 
substanțe analgetice. Analgeticele au fost marea 
descoperire a finalului secolului al XIX-lea, 
ușurând, înaintea descoperirii sulfamidelor, și 
apoi a antibioticelor, suferințele acute cauzate de 
bacterii și virusuri, suferințe constând din febră, 
stare de curbatură, frisoane, cefalee. Erau o 
medicație simptomatică, folosită cu succes și în 
exces, și astăzi. Apariția lor a fost, în ordine: 

1887 Dresser, fenacetina 
1893 von Merring paracetamolul (acetaminofen) 
1895 Buss salicilatul de sodiu 
1897 Dresser acidul acetilsalicilic (aspirina) 
După descoperire au fost considerare atât 

de benefice, dar și atât de lipsite de efecte 
secundare, încât au început – și au continuat – să 
fie folosite fără discernământ. Nici studii clinice și 
nici reglementări privind punerea lor în comerț 
nu existau. A trebuit să treacă o jumătate de veac 
pentru ca, în 1953, doi cercetători elvețieni, 
Zollinger și Spühler, să descrie o asociere între o 
boală renală cronică și consumul crescut al 
medicamentelor conținătoare de fenacetină. Cum 
este vorba despre Țara Cantoanelor și despre 
lucrul migălos la ceasurile mecanice, majoritatea 
pacienților erau ceasornicari. Ei foloseau astfel de 
medicamente ce conțineau fenacetină pentru a 
combate cefaleea datorată efortului ocular 
excesiv. Comunicarea a stârnit un interes imens, 
fiind urmată de numeroase studii clinice 
prospective ce descriau aceeași boală în condiții 
asemănătoare. Frecvența cea mai mare a fost 
raportată în Australia, SUA, Țările Scandinave. 
Inițial, incriminându-se fenacetina, a fost 
denumită Nefropatia fenacetinica, dar apărând 
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numeroase combinații analgezice, a fost denumită 
Nefropatia analgezica. Ulterior, conceptul s-a lărgit 
si actualmente putem vorbi despre un Sindrom 
analgezic.  

Reclama uriașă făcută pe toate posturile de 
televiziune pentru folosirea acestor medicamente 
de la vârstele cele mai fragede până la cele mai 
înaintate, proiectează, pentru mine ca internist și 
nefrolog, o lumină pesimistă asupra stării de 
sănătate în viitor. În Australia s-a ajuns ca aprox. 
20% din pacienții aflați în program de dializă să 
aibă ca afecțiune de bază nefropatia analgezică. Se 
pare că și titanul muzicii simfonice, l-am numit pe 
Ludwig van Beethoven, ar fi suferit și de necroză 
papilară consecutivă nefropatiei la analgezice. 
Nefrotoxicitatea este sporită când în medicament 
există combinații de analgezice. Fenacetina 
singură, sau aspirina singură, sunt mai puțin 
toxice decât combinarea lor care este mult mai 
toxică. Nefrotoxicitatea lor este deci sinergica. 
Vorbim despre acid acetilsalicilic, fenacetina, 
paracetamol, amidopirina, fenilbutazona, acid 
mefenamic și naproxen. Consumul exagerat al 
acestor medicamente nefrotoxice este întreținut de 
combinarea lor cu medicamente care instalează o 
stare de „bine”, creând dependență (codeină, 
cofeină). Există persoane care consumă această 
medicație ani de zile și în cantități constant mari. 
S-a demonstrat (Covic), că un consum zilnic de 1g 
din aceste substanțe face ca după trei ani să existe 
suferință renală, iar 10 kg însumate în aprox. 13 
ani fac ca boala renală să ajungă în stadiul avansat 
și, de multe ori, ireversibil. După ce unele țări au 
conștientizat pericolul și s-au dat reglementari 
legale, incidența acestei nefropatii 
medicamentoase a scăzut semnificativ. 

Există trei categorii de leziuni renale 
majore: 

- necroza papilară 
- nefrita interstițială cronică 
- scleroza capilară 
În timp se instalează atrofie corticală cu 

fibroză, rezultând un grad de obstrucție urinară 
intrarenală. Atrofia corticală renală conduce 
treptat la scleroza glomerulară, suportul anatomic 
pentru insuficiența renală cronică.  

Din punct de vedere patogenic există doua 
categorii de factori agresivi: 

- factorii ischemici 
- factorii toxici 
Factorii ischemici apar datorită inhibiției 

sintezei prostaglandinelor, ceea ce reduce fluxul 
plasmatic renal și filtrarea glomerulară. Medulara 
renală intra deci în ischemie, mai ales dacă 
aportul acestor substanțe nefrotoxice se face și în 
condiții de deshidratare.  

Factorii toxici apar atât datorită efectelor 
toxice per se dar și ale metaboliților activi. 
Metabolismul acetaminofenului prin citocromul 
P-450 ca metaboliți radicali liberi de oxigen care 
depletizează glutationul. Se pare ca îndepărtarea 
glutationului tisular de la nivelul papilelor renale 
prin analgezice le face și mai sensibile la acțiunea 
toxică a acestora ducând la apoptoza 
neprogramată, spontană si prematură. 

Din punct de vedere clinic afecțiunea este 
de 6 ori mai frecventă la femei, față de bărbați, și 
afectează decadele 30-50 de ani ale acestora. 
Debutul este de obicei insidios, persoana fiind în 
general stresată, poate și depresivă, cu numeroase 
acuze clinice greu de integrat într-o entitate 
clinică. De multe ori aceste persoane sunt 
catalogate ca fiind instabile psihic și li se indică 
alte medicamente care și acelea sunt nefrotoxice. 

Poate apare poliurie și nicturie, crampe 
musculare, existând pierderile saline consecutive 
afectării renale interstițiale. Practic, insuficienta 
renală nu este încă diagnosticată, acesta fiind 
stadiul de compensare prin poliurie, greu 
sesizabil ca atare. O estimare pesimistă apreciază 
că la momentul diagnosticului, 80% dintre 
pacienți sunt în insuficiență renală latentă și 10% 
în stadiul de uremie terminală.  

Manifestările renale sunt: (tabel 1) 
- hipertensiunea arterială, prezentă în 15-

70% din cazuri; caracteristica sa este rezistența la 
tratament, datorată asocierii cu stenoza/tromboza 
de artera/arteriole renale (4% din cazuri). 

- infecția urinară de multe ori latentă, 
asociată remanierilor/necrozei papilare, cu 
distrucția mecanismelor locale de apărare.  

- acidoza tubulară este consecința 
homeostazică a nefritei interstițiale cronice, 
secundare acesteia fiind calcificările medulare 
renale, litiaza renală și o serie de modificări 
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scheletice care amplifica durerile „reumatice” și 
augmentează consumul analgezicelor. 

- carcinomul uroepitelial poate apare în 6-
8% din cazuri și este datorat, se pare, tot 
dezorganizării apărării imune locale. De altfel, 
necroza papilară este considerată o stare 
precanceroasă renală. Triggerul îl constituie tot 
fenacetina, prin metaboliții săi, 2-OH și N-OH. 

- mai poate exista: proteinurie (discretă, 
redusă mult sub pragul nefrotic de 3,5 g/24 h). 

- hematuria poate fi macroscopică dacă este 
momentul detașării unei papile renale necrozate, 

sau al unei litiaze renale, sau al dezvoltării unei 
tumori de uroteliu.  

- obstrucția tractului urinar poate fi datorată 
eliminării unui sfacel de papilă renală necrozată, 
secundară procesului de apoptoză celulară 
declanșată prin mecanismele patogenice 
menționate, sau poate fi tumorală. 

- insuficiența renală cronică are o 
caracteristică: prezența mai pregnantă a 
osteoartropatiei uremice, unde se asociază 
hiperparatiroidismul secundar, acidoza tubulară 
renală și eventuala gută asociată. 
 

Tabel 1. Principalele manifestări ale nefropatiei analgetice 
 

Principalele manifestări ale nefropatiei analgetice Frecvența (%) 
Scăderea puterii de concentrare urinară 

Piurie sterilă 
Insuficiență renală 

Hipertensiune arterială 
- Benignă 
- malignă 

Infecție urinară 
Proteinurie 
Hematurie 

Alterarea capacității de acidifiere urinară 
- capacitate de acidifiere scăzută 

- acidoză tubulară renală 
Gută manifestă 
Pierdere de sare 

Septicemie 

100 
50-100 

7,8 
 

15-17 
6,1 

15-60 
38,5 
33,5 

 
25,3 
9,3 

21,1 
- 
- 

 
Manifestările extrarenale cuprind ceea ce 

se numește sindromul analgetic și vizează toate 
complicațiile viscerale induse de aceste 
medicamente: (Tabel 2) 

- manifestările gastro-intestinale apar la 
50% dintre consumatorii de analgezice și 
cuprind ulcere gastrice gigant, însoțite de 
hemoragii, perforații si stenoze medio-
gastrice sau pilorice. Testele funcționale 
hepatice sunt intens modificate prin 
aceleași mecanisme ca și distrucția renală. 

- manifestările hematologice cuprind 
anemia, iar patogenia sa este mixta: este 
vorba atât de anemia proprie insuficienței 
renale cronice, prin deficitul cronic de 
eritropoietina, de anemie post-hemoragică, 

anemie hemolitică datorată amestecurilor 
analgetice, anemie refractară sidero-
blastică. Poate exista methemoglobinemie 
și splenomegalie.  

- manifestările neuro-psihice apar deja la 
personalități labile, dependente, 
introvertite, ce manifestă toleranța față de 
consumul de diferite toxice. Se poate 
ajunge la demență și psihoză.  

- manifestările cardiovasculare apar ca o 
consecință a tulburărilor fiziologiei 
tubulare, procesele de arterioscleroză fiind 
accelerate, atât pe arterele renale, 
generând hipertensiune arterială, cât și pe 
coronare sau arterele cerebrale. Deloc de 
neglijat este calcificarea inelelor valvulare. 
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- fertilitatea poate fi scăzută la femeile 
consumatoare de analgetice; există nașteri 
premature, toxemii gravidice mai 
frecvente.  

- există o pigmentare a tegumentelor prin 
depunerea unor pigmenți metaboliți ai 
fenacetinei. 

 
Tabel 2. Manifestările extra-renale ale sindromului analgetic 

 
Medicamentul responsabil Partea clinică 

Codeina 
Cofeina 
Fenacetină 
Aspirina 
 
Cauză incertă 

 

constipație, abuz laxative 
cefalee recurentă, agitație 
methemoglobinemie, splenomegalie, pigmentare 
ulcer hepatic, sindrom lapte-alcaline, deficit de Fe,  
tendință de sângerări, morbiditate perinatală 
aterogeneză accelerată, îmbătrânire  
prematură, encefalopatie 

 
Evoluția afecțiunii este dependența de 

complicațiile prezente la momentul 
diagnosticului. Aici intră în primul rând 
insuficiența renală ce poate necesita dializa, 
infecția, obstrucția, hipertensiunea arterială 
necontrolabilă. Trebuie de menționat ca dializarea 
unui astfel de pacient este grevată de starea sa 
vasculară, deoarece calcificările vasculare și 
procesul general de arterioscleroză fac vasele 
rigide și necompliante.  

Ca tratament trebuie stopat imediat 
consumul acestor medicamente. Dacă dezastrele 
deja existente nu sunt extrem de avansate, și dacă 
există complianta pacientului, există o șansă ca 
lucrurile măcar să fie oprite, daca nu și ușor 
ameliorate. Aici intră, din nou, ca la multe alte 
afecțiuni, compatibilitatea dintre personalitățile 
pacientului și cea a medicului. Desigur că statura 
morala și profesională a medicului, prin 
argumentele pe care le aduce, dar într-un limbaj 
apropiat și accesibil, nu de acuzare de procuror, 
contează enorm. Convorbirea și întregul proces 
de dispensarizare nu trebuie să se desfășoare ca o 
Judecata de Apoi, unde totul este deja „bătut în 
cuie”, ci trebuie să se facă cu blândețe și 
persuasiune. Este adevărat că exista „bolnavi 
dificili” (este și titlul unei superbe cărți de 
dezvoltare a talentului de clinician, pe care am 
citit-o în perioada mea de formare pe lângă 

Maestru), dar, din păcate, în ziua de azi, marcată 
de goana după completarea formularisticii 
electronice pretinsă de Casă, timpul pe care îl 
petrecem vorbind cu pacientul, este din ce în ce 
mai limitat. 

Restul măsurilor medicale decurg din 
tabloul clinic și patogenic pe care l-am schițat în 
paginile anterioare.  

- creșterea aportului lichidian peste 2,5 L/zi 
pentru a dilua toxicul adunat în medulară 

- corectarea pierderilor saline 
- controlul valorilor tensionale 
- dieta adecvată gradului de insuficiență 

renală. 
- dializa este soluția de prelungire a vieții, 

de control al stării de hidratare și a valorilor 
tensionale. 
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REZUMAT 
 

Se evaluează agenții țintiți aprobați în 
Europa pentru tratamentul mRCC (Sunitinib, 
Sunitinib 2006, Sorafenib 2006, Bevacizumab + 
IFN – alpha 2gAT, Temsirolimus 2007, 
Everolimus 2009, Pazopanib 2010-2011, Axitinib 
2013). 

Este prezentat ghidul ESMO 2014 pentru 
cele trei linii de tratament în mRCC. Se detaliază 
linia a II-a de tratament în mRCC conform 
ghidului ESMO 2014 (post citokine și post TKI). 
Studiul AXIS prezintă ca obiectiv evaluarea PFS + 
ORR vizând pacienții randomizați pe două brațe, 
Axitinib 5 mg BID (n = 361) și Sorafenib 400 mg 
BID (n = 362). Se detaliază rezultatele comparativ 
pentru Pazopanib, Everolimus subliniind lipsa de 
răspuns privind OS. 

Linia a II-a de tratament în mRCC este 
susținută de studiile clinice dedicate. Record – 1, 
Axis, Intorsect. 

Opțiuni de tratament: continuarea inhibării 
VEGFR – alt TKI sau schimbarea mecanismului 
de acțiune mTOR: TKI-mTORI-TKI sau TKI-TKI-
mTORi.  

Sunt prezentate de asemenea rezultatele 
secvențializării în practica clinică pe un număr de 
2065 pacienți mRCC cu secvențele de tratament și 
evaluarea PFS și OS. 

Ultimul trial prezentat este METEOR Phase 
III și care evaluează PFS ca obiectiv principal și 
OS, ORR ca obiectiv secundar, rezultatele 
tratamentului Cabozantinib vs Everolimus în 
RCC după progresia bolii cu VEGFR TKI. 
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Concluzii: secvențializarea agenților țintiți 
aduce beneficii clinice clare, utilizarea VEGF-TKI 
după VEGF-TKI devine standard (bazat pe 
studiile Axis, Intorsect Record-1, Meteor; nu s-au 
Cancerul ovarian face peste 1.000 de victime, 
anual, in Romania 

În lume, aproximativ 240.000 de femei sunt 
diagnosticate anual cu cancer ovarian, iar cca. 
150.000 de femei mor în fiecare an, potrivit 
Globocan 2012. Această statistică arată că femeile 
cu acest tip de cancer au cea mai mică rată de 
supraviețuire. 

În România, cancerul ovarian reprezintă cea 
de-a cincea formă de cancer ca frecventă, la 
femei. În fiecare an, în țara noastră se raportează 
peste 1.800 cazuri noi de cancer ovarian, iar peste 
1.000 de femei mor anual din cauza acestei boli, 
potrivit aceleiași surse 

Repararea ADN-ului este un mecanism 
vital atât pentru dezvoltarea cât și progresia 
cancerului. În comparație cu celulele normale, 
celulele canceroase își dezvoltă o capacitate 
crescută de proliferare, chiar și în prezența 
rupturilor ADN, prin repararea rapidă a 
leziunilor ADN-ului. Această activare 
intensificată și amplificarea căilor de reparare a 
ADN-ului în celulele tumorale contribuie pe de o 
parte la răspunsul slab la chimioterapie și la alte 
tipuri de tratament pentru cancer, iar pe de altă 
parte joacă un rol în dezvoltarea rapidă a 
rezistenței la tratament. 

În acest modul este tratat rolul genelor 
BRCA în interiorul celulelor și consecințele 
mutațiilor. Sunt de asemenea discutate metodele 
prin care sunt testate probele pentru depistarea 
mutațiilor BRCA, împreună cu avantajele și 
dezavantajele acestor metode. Este de asemenea 
inclusă și prezentare generală a recomandărilor 
referitoare la testare. În viitor, prezența mutațiilor 
BRCA la pacientele cu cancer ovarian ar putea să 
aibă implicații pentru tratamentul pe care îl vor 
primi. 

 

Cercetările revoluționare din ultimii ani au 
făcut posibilă înțelegerea mecanismelor naturale 
de reparare a ADN și au deschis calea spre 
dezvoltarea câtorva noi clase de medicamente 
antitumorale. Unul dintre mecanismele de 
reparare a ADN cercetate este facilitat de poli 
ADP riboză polimerază (PARP), care este 
implicată în unul dintre mecanismele 
fundamentale de reparare a ADN în celule – 
repararea prin excizia bazelor (BER). Atunci când 
acest mecanism este inhibat în anumite celule 
tumorale sensibile, spre exemplu cele cu o 
deficiență a procesului de reparare prin 
recombinare omologă (HRR), are loc a acumulare 
a leziunilor ADN și drept rezultat moartea 
celulelor tumorale. Olaparib este un inhibitor 
PARP competitiv aflat în prezent în faza III de 
dezvoltare pentru tratamentul de întreținere a 
carcinomului ovarian de grad înalt sensibil la 
compușii de platină cu mutații ale genelor BRCA 
(BRCAm). 

Rupturi monocatenare ale ADN (SSBs) se 
produc continuu în celule (de ordinul a zeci de 
mii per celulă pe zi), iar 1 PARP joacă un rol 
esențial în repararea acestora. SSBs pot avea loc 
spontan sau drept rezultat al chimio sau 
radioterapiei. 

Doi dintre membrii familiei de enzime 
PARP implicați în acest mecanism de reparare a 
ADN sunt PARP-1 și PARP-2, ambii jucând un 
rol cheie în procesul de reparare prin excizia 
bazelor (BER), care este utilizat pentru repararea 
SSBs ale ADN. 

 
În prima etapă a reparării unei SSB, PARP 

se leagă de ruptura catenei de ADN și catalizează 
transferul de ADP riboză de pe NAD+ către ea 
însăși și către alte proteine acceptoare, formând 
lanțuri de poli-adenozin difosfat [ADP]-riboză 
(PAR) 
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Consecințele adăugării lanțurilor de PAR 

sunt: 
• Recrutarea proteinelor de reparare a ADN 
• Semnalizarea de către celulă a rupturii 

catenei de ADN 
• Relaxarea cromatinei în jurul localizărilor 

leziunilor. 
Încărcarea puternic negativă a PAR-PARP 

permite separarea acesteia de catena de ADN, iar 
astfel proteinele de reparare a ADN pot să 
intervină pentru a realiza repararea. La final, 
lanțurile PAR sunt separate de PARP de către altă 
enzimă, PAR glicohidrolaza (PARG). 

Inhibarea PARP (de către medicamente 
precum olaparib) conduce la capturarea PARP 
inactivate pe SSBs, împiedicând astfel repararea 
acestora prin BER și generând un potențial blocaj 
pentru replicarea ADN celular. Un rezultat 
important al acestui proces este reprezentat de 

faptul că complexele PARPADN capturate și/sau 
blocarea sau distrugerea bifurcațiilor de replicare 
pot să conducă la generarea unor rupturi 
bicatenare ale ADN (DSBs) mai grave. 

DSBs ce rezultă din inhibarea PARP ar fi 
reparate în mod normal prin procesul HRR, dar în 
carcinoamele cu deficiență a HRR (HRD), precum 
anumite carcinoame ovariene, acest proces de 
reparare este defectuos. Astfel, nici BER și nici 
HRR nefiind disponibile pentru reparare, 
instabilitatea genomică se mărește semnificativ, 
până când celula nu mai este viabilă și are loc 
moartea celulei tumorale. Astfel, inhibarea PARP 
se bazează pe conceptul de letalitate sintetică 
conform căruia anomaliile produse în genele sau 
procesele independente nu au efect citotoxic în 
cazul în care se produc separat, dar provoacă 
moartea celulară atunci când sunt prezente 
împreună. Așadar, celulele care prezintă doar o 
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HRD sau o HRR funcțională și sunt tratate cu un 
inhibitor PARP nu vor muri, deoarece unul dintre 
procesele de reparare a ADN rămâne intact (BER 
în primul caz, HRR în cel de-al doilea). Cu toate 
acestea, combinația dintre o HRD și inhibarea 
PARP va conduce la moarte celulară ca urmare a 
faptului că ambele procese (HRR și BER) sunt 
nefuncționale. 

Olaparib are două mecanisme de acțiune, 
unul bazat pe letalitatea sintetică, incluzând 
chimiopotențarea și celălalt bazat pe reglarea 
expresiei genelor. Olaparib inhibă activitatea 
PARP, împiedicând repararea SSBs și generând 
un potențial blocaj pentru replicarea ADN celular 
SSBs blocate și nereparate care persistă în faza S a 
ciclului celular sunt convertite în DSBs ale ADN 
mai genotoxice în timpul procesului de replicare. 

În celulele normale cu un proces HRR 
funcțional, aceste DSBs sunt reparate în mod 
eficient, cu un grad crescut de fidelitate. În 
celulele canceroase cu HRD, DSBs, care intervin 
ca urmare a inhibării PARP, persistă sau sunt 
reparate prin procese susceptibile la erori, ceea ce 
duce la un nivel de instabilitate genomică 
insuportabil. 

După câteva runde de replicare are loc astfel 
moartea celulelor canceroase. Acest mecanism de 
acțiune exploatează conceptul de letalitate 
sintetică, combinația letală a două defecte care nu 
cauzează moartea celulelor în mod individual. 

Genele BRCA1 și BRCA2 aparțin unei clase 
de gene cunoscute ca supresori tumorali. 

În celulele normale, proteinele BRCA1 și 
BRCA2 asigură stabilitatea ADN celular și 
împiedică apariția cancerului prin repararea 
ADN.16,17 Celulele necanceroase ale persoanelor 
purtătoare de mutații ale genelor BRCA1/2 conțin 
o alelă funcțională a genei și o alelă mutantă. 
Totuși, atunci când cancerul se dezvoltă la 
purtătorii de mutații BRCA – ca urmare a 
pierderii activității de către celulele normale sau a 
apariției unei mutații în alelele BRCA1/2 
funcționale anterior – unul dintre rezultate este 
un proces HRR defectuos, o rată crescută a 
mutațiilor și instabilitate genomică Aceasta este o 
oportunitate pentru tratamentul țintit al tumorilor 
cu mutații BRCA folosind inhibitori PARP 
precum olaparib. 

 
 

Un studiu de fază 2 randomizat, dublu-orb, 
placebo controlat (studiul 19) a evaluat siguranța 
și eficacitatea olaparib ca tratament de întreținere 
la paciente cu carcinom ovarian seros epitelial de 
grad înalt recidivat, sensibil la medicamente pe 
bază de platină, inclusiv neoplazie  de trompă 
uterină sau neoplazie de cu localizare primară la 

nivel peritoneal, după administrarea a cel puțin 
două regimuri terapeutice cu medicamente pe 
bază de platină. Studiul a comparat eficacitatea 
olaparib ca tratament de întreținere administrat 
până la progresia bolii cu grupul fără tratament 
de întreținere, la 265 de paciente (136 în grupul cu 
olaparib și 129 în grupul cu placebo) cu carcinom 
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ovarian seros recidivat după administrarea de 
medicamente pe bază de platină, cu răspuns (CR 
[răspuns complet] sau PR [răspuns parțial]) 
conform RECIST și/sau CA 125 conform criteriilor 
definite de Gynecologic Cancer InterGroup 
(GCIG) (o scădere de cel puțin 50% a valorilor CA 
125 față de ultima probă anterior tratamentului, 
confirmată 28 de zile mai târziu), după finalizarea 
a cel puțin două regimuri chimioterapice cu 
medicamente pe bază de platină.  

Obiectivul primar a fost SFP (supraviețuirea 
fără progresia bolii) pe baza evaluării 
investigatorilor conform criteriilor RECIST 1.0. 
Obiectivele secundare de eficacitate au inclus SG 
(supraviețuirea generală), DCR (rata de control a 
bolii) definită prin CR/PR + BS („boală stabilă”), 
HRQoL (calitatea vieții asociată stării de sănătate) 
și simptomele asociate bolii. De asemenea, au fost 
efectuate și analize exploratorii ale perioadei de 
timp până la primul tratament următor sau până 
la deces (TFST) și perioadei de timp până la al 
doilea tratament următor sau până la deces (TSST 
– o aproximare a SFP2). 

Au fost înrolate numai pacientele cu 
răspuns parțial la medicamente pe bază de platină 
(interval de timp fără tratament cu medicamente 
pe bază de platină de 6 până la 12 luni) și paciente 
cu neoplazie sensibilă la medicamente pe bază de 
platină (interval de timp fără tratament cu 
medicamente pe bază de platină > 12 luni). 

Pacientelor nu trebuia să li se fi administrat 
tratament anterior cu olaparib sau alt inhibitor 
PARP.  

Pacientelor li s-a putut administra anterior 
bevacizumab, cu excepția regimului terapeutic 
administrat imediat înainte de randomizare. 
Reluarea tratamentului cu olaparib nu a fost 
permisă după administrarea de olaparib în 
antecedente. 

Pacientele au fost randomizate în studiu, în 
medie, la 40 de zile după terminarea 
chimioterapiei finale cu medicamente pe bază de 
platină. Lor li s-a administrat anterior o medie de 
3 regimuri de chimioterapie (interval 2-11) și 2,6 
regimuri de chimioterapie cu medicamente pe 
bază de platină (interval 2-8). 

Pacientelor din grupul cu olaparib le-a fost 
continuată administrarea de tratament mai mult 
timp decât cele din grupul placebo. În total, la 54 
de paciente (39,7%) li s-a administrat tratament pe 
o perioadă >12 luni în grupul cu olaparib 
comparativ cu 14 paciente (10,9%) din grupul 
placebo. 

La pacientele cu mutație BRCA (n=136) a 
fost observată îmbunătățirea semnificativă 
statistic a SFP, TFST și TSST. Valoarea mediană a 
creșterii SFP a fost 6,9 luni pentru pacientele 
cărora li s-a administrat olaparib față de placebo 
(RR 0,18; 95% IÎ 0,10 0,31; p<0,00001; valori 
mediane de 11,2 luni vs 4,3 luni).  
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Evaluarea SFP de către investigatori a fost 
consistentă cu rezultatele revizuirii datelor SFP de 
către un comitent independent de evaluare 
radiologică, care nu cunoștea alocarea 
tratamentului. 

Timpul de la randomizare până la inițierea 
primului tratament următor sau până la deces 
(TFST) a fost cu 9,4 luni mai mare pentru 
pacientele cărora li s-a administrat olaparib (RR 
0,33; 95% IÎ 0,22–0,50; p<0,00001; valori mediane 
15,6 luni vs 6,2 luni).  

Timpul de la randomizare până la inițierea 
celui de al doilea tratament următor (TSST) a fost 
cu 8,6 luni mai mare pentru pacientele cărora li s-
a administrat olaparib (RR 0,44; 95% IÎ 0,29 0,67; 
p=0,00013; valori mediane 23,8 luni vs 15,2 luni. 
Nu a existat nicio diferență semnificativă în ceea 
ce privește SG (RR 0,73; 95% IÎ 0,45 1,17; p=0,19; 
valori mediane 34,9 luni vs 31,9 luni). În cadrul 
populației cu mutație BRCA, rata de control a 
bolii la 24 de săptămâni a fost 57% pentru 
pacientele din grupul cu olaparib și 24% pentru 
cele din grupul cu placebo. 

Lynparza (olaparib) a primit in decembrie 
2014 autorizația de punere pe piață din partea 
Comisiei Europene. Acesta este primul tip de 
tratament de întreținere la paciente adulte cu 
recidivă de carcinom ovarian seros epitelial de 
grad înalt cu mutația BRCA (germinala și/sau 
somatică), neoplazie de trompă uterină sau 
neoplazie peritoneală primară, cu răspuns, complet 
sau parțial, la chimioterapia pe bază de platină.  

Medicamentul Lynparza (olaparib) este 
disponibil sub forma de capsule (400 mg x 2/zi). 

Lynparza este un medicament cu mecanism 
inovator, primul inhibitor de polimerază PARP 
aprobat pentru paciente cu carcinom ovarian 
sensibil la compuși de platină cu mutație BRCA, 
paciente care vor fi identificate pe baza unui test 
diagnostic validat. 

Studiul 19 a demonstrat că tratamentul de 
întreținere cu olaparib a prelungit semnificativ 
supraviețuirea fără progresie a pacientelor care 
aveau mutație patogenică BRCA, comparativ cu 
placebo: valori mediane de 11,2 luni vs 4,3 luni 
(RR 0,18; 95% IÎ 0,10-0,31; p<0,00001). 

Cele mai frecvente evenimente adverse 
asociate cu olaparib în monoterapie au fost de 
intensitate ușoară și moderată: greață, vărsături, 
oboseală și anemie. 

 

Cancerul ovarian și mutația genetică 
BRCA 

În Europa, cancerul ovarian este al cincilea 
cel mai frecvent diagnosticat cancer la femei și a 
șasea cauză de mortalitate, acestea în primul rând 
din cauza diagnosticului tardiv care înrăutățește 
considerabil prognosticul. Pentru aproximativ 
61% din pacientele al căror cancer ovarian este 
metastazat la momentul diagnosticului, rata 
supraviețuirii la 5 ani este de numai 27%. 

Aproximativ 15% dintre pacientele 
diagnosticate cu cancer ovarian au mutații 
patogenice BRCA. Aceste mutații afectează 
negativ procesul normal de reparare continuă a 
ADN necesar supraviețuirii. Ca urmare, tocmai 
aceste paciente la care repararea ADN se face 
defectuos, vor răspunde cel mai bine la 
tratamentul cu inhibitori PARP, știind că 
mecanismul de acțiune al acestei clase este bazat 
și el pe inhibiția reparării ADN. Astfel, celula 
canceroasă atacată simultan pe două căi va lua 
ireversibil calea morții celulare. 

Aceasta abordare terapeutică, si anume de a 
profita de un defect genetic pre-existent, numită 
letalitate sintetică de tip chimic, reprezintă un nou 
mecanism de acțiune al unui agent anti-cancer. 

De menționat că celula tumorală are nevoie 
de o viteză a reparării ADN mult superioară 
celulei normale, fapt ce explică sensibilitatea mult 
mai mare a celulei tumorale la inhibitorii de 
PARP (selectivitatea olaparibului). 
 
 

CONCLUZII:  
● Lynparza este primul inhibitor PARP 

înregistrat care are o țintă specifică – celulele 
tumorale cu mutație BRCA 

● Lynparza a demonstrat un beneficiu 
semnificativ statistic pentru pacientele cu cancer 
ovarian recidivat cu mutație BRCA, îmbunătățind 
supraviețuirea fără progresie a bolii cu o mediană 
de 6.9 luni 

● Lynparza a redus cu 82% riscul de 
progresie a bolii sau deces vs. Comparator. 
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Rezumat 

Chisturile mulleriene reprezintă o patologie 
extrem de rară. De obicei sunt asimptomatice însă 
uneori pot atinge dimensiuni apreciabile. Ablația 
pe cale laparoscopică reprezintă o metodă sigură 
si efectivă de tratament, asociată cu morbiditate 
postoperatorie minimă, reducerea duratei de 
spitalizare, absența complicațiilor parietale și 
recuperarea rapidă a pacientului. 

 
Cuvinte cheie: chist mullerian, laparoscopie 
 
Prezentarea cazului 

Pacienta E.V., în vârstă de 62 de ani, se 
adresează în luna martie 2015 secției de chirurgie 
generală a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” 
Suceava pentru apariția unei formațiuni tumorale 
palpabilă la nivelul flancului stâng. Din 
antecedentele personale patologice menționăm 
hipertiroidie aflată sub tratament și un neoplasm 
mamar drept operat și chimio-tratat. Examenul 
obiectiv a relevat o formațiune tumorală la nivelul 
flancului stâng de aproximativ 10/10 cm, bine 
delimitată, nedureroasă, mobilă, de consistență 
elastică. Testele uzuale de laborator nu au 
prezentat modificări. 

CT a decelat o formațiune chistică bine 
delimitată, relativ omogenă, localizată 
retroperitoneal, inferior de polul inferior al 
rinichiului stâng, având dimensiuni de 114/83/92 
mm, prezentând următoarele raporturi : superior 
mulează colonul descendent, latero-superior 
drept fără limită de demarcație față de polul 
inferior al rinichiului stâng, latero-inferior drept 
mulat de mușchiul psoas, latero-inferior stâng 
mulată pe mușchiul iliac, fără a avea contact cu 
pancreasul (fig.1+fig.2). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
S-a intervenit chirurgical, efectuându-se 

ablația laparoscopică a formațiunii: întâi s-a 
procedat la evacuarea chistului, apoi la rezecția 
propriu-zisă a acestuia. Evoluția postoperatorie a 
fost favorabilă, pacienta fiind externată la 4 zile 
postoperatoriu. 

Examenul anatomopatologic a stabilit 
diagnosticul de chist mullerian. 
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Fig. 3 – Chistul tapetat pe fața internă de un epiteliu cubic/cilindric unistratificat,ciliat; perete cu structură fibro-

vasculară și rare fibre musculare neted 
 
 

Discuții 

Chisturile urogenitale se dezvoltă din 
vestigii ale aparatului urogenital embrionar și se 
clasifică în pronefrice, mezonefrice, metanefrice și 
mulleriene.  

Incidența chisturilor retroperitoneale este 
raportată în literatură a fi între 1 la 5750 până la 
1la 250.000 (medie: 1 la 105.000), chisturile 
mulleriene fiind extrem de rar întâlnite.  

Sunt tumori benigne, tratamentul curativ 
fiind rezecția chirurgicală. De obicei se întâlnesc 
la femei cu vârsta cuprinsă între 19 și 47 de ani.  

În ceea ce privește patogeneza, la nivelul 
țesuturilor retroperitoneale poate exista un duct 
mullerian remanent, care crește în dimensiuni ca 
urmare a unei stimulări hormonale anormale. 

La CT chisturile mulleriene apar ca 
formațiuni chistice, uniloculare sau multiloculare, 
având conținut lichidian limpede.  

Diagnosticul diferențial se face cu 
mezoteliomul chistic și cu limfangiomul chistic. 
Simptomatologia poate fi utilă în diferențierea 
față de alte formațiuni retroperitoneale deoarece 
chisturile mulleriene se întâlnesc de obicei la 

paciente obeze și cu tulburări ale ciclului 
menstrual.  

La microscopie, chistul este căptușit de un 
epiteliu ciliat cubic sau cilindric, peretele fiind 
format de țesut muscular neted. 

Pot fi rezolvate atât prin abord clasic, 
deschis cât și prin abord minim invaziv 
(laparoscopic sau robotic).  

Abordul laparoscopic prezintă avantajul 
unei vizualizări clare și mărite a organelor din 
abdomen și pelvis, ceea ce facilitează o disecție 
precisă, cu reducerea sângerării și scăderea 
incidenței leziunilor viscerale. În cazul chisturilor 
de mari dimensiuni, introducerea trocarelor și 
manevrarea instrumentelor pot fi dificile. Ca 
beneficii ale acestui tip de abord menționăm 
reducerea duratei de spitalizare, absența 
complicațiilor parietale, recuperarea rapidă a 
pacientului. 

 
Concluzii 

Particularitățile cazului prezentat constau în 
raritatea acestui diagnostic și  rezolvarea prin 
abord minim invaziv de care a beneficiat.  
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Sunt citate puține astfel de cazuri în 
literatura internațională de specialitate. Un articol 
publicat în 2014 de autori japonezi recenzează 16 
cazuri raportate până atunci și precizează faptul 
că este vorba de a patra rezecție laparoscopică din 
literatură, prima fiind realizată în 2009, tot de 
autori japonezi. 
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REZUMAT 

În ultimii ani, receptorii de activare a 
proliferării peroxizomilor (PPAR) au suscitat un 
interes crescând din partea specialiștilor, în 
principal datorită multiplelor valențe terapeutice. 
Cele 3 izomorfe ale PPAR, α, βδ și γ, prin 
distribuția diferită la nivel tisular, intervin în 
procesele metabolice și oxidative și în creșterea și 
diferențierea celulară. Ei sunt activați prin liganzi 
specifici; astfel, PPARα este activat de fibrați 
(având acțiuni pe metabolismul lipidic), iar 
PPARγ de tiazolidindione (cu efect major asupra 
sensibilității la insulină). Acțiunea la nivel renal a 
fost dovedită prin numeroase studii, care au 
demonstrat implicarea PPAR în renoprotecție 
prin reducerea proteinuriei, vasodilatație locală, 
inhibarea inflamației vasculare și a stresului 
oxidativ. De asemenea, PPARγ are un rol major în 
limitarea leziunilor produse de ischemie-
reperfuzie, contribuind astfel la limitarea 
insuficienței renale acute ischemice. Recent a fost 
dovedită și implicarea PPAR în oncologie, 
respectiv inhibarea proliferării celulelor tumorale.  
 
Cuvinte cheie: PPAR, tiazolidindione, fibrați, 
nefropatie diabetică, insuficiență renală acută 

 
 

PPAR (peroxisome proliferator – activated 
receptors) fac parte din familia receptorilor 
nucleari hormonali activatori ai transcripției, fiind 
identificați pentru prima dată de Isseman și Green 
în 1990 la nivel hepatic1. PPAR au roluri complexe 
în fiziologie și patologie, devenind astfel o țintă 
de interes pentru numeroase patologii, cum ar fi: 
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diabetul, ateroscleroza, infarctul de miocard, 
diverse nefropatii. PPAR servesc ca receptori 
pentru un număr important de clase de 
medicamente, în mod special pentru fibrați sau 
thiazolidindione. 

Clasa receptorilor PPAR cuprinde 3 
izoforme: PPARα, PPARβ/δ și PPARγ. Similar cu 
ceilalți receptori nucleari, receptorii PPAR sunt 
formați din 4 domenii funcționale majore: 
domeniul N terminal (domeniul AB) numit și 
domeniul ligand independent de transactivare, 
domeniul de legare de ADN (domeniul C), domeniul 
de legare a co-factorilor (domeniul D) și regiunea C 

terminală (domeniul EF) care la rândul ei conține 2 
importante subdomenii – domeniul de legare a 
liganzilor (domeniul E) și domeniul activator 
ligand dependent (domeniul F)2 (vezi Figura 1).  

Tipurile PPARα și PPARβ/δ nu prezintă 
variante alelice, în timp ce PPARγ prezintă mai 
multe variante alelice. Atât la modelele animale, 
cât și la subiecții umani, s-au identificat 3 
izotipuri ale receptorului PPARγ care rezultă din 
transcripția unei singure gene prin diviziune 
diferențială și utilizarea unor promotori 
alternativi (vezi Figura 1)3. 

 
 

Figura 1. Reprezentare schematică a domeniilor structurale ale PPARα, βδ și γ 
 

 
 

A/B = domeniul N terminal (domeniul ligand independent de transactivare) 
C = domeniul de legare de ADN 

D = domeniul de legare a co-factorilor 
E/F = domeniul C terminal (E = domeniul de legare a liganzilor, F = domeniul activator ligand dependent) 

 
 

 
LIGANZII IZOFORMELOR PPAR 

Domeniul de legare a liganzilor (LBD – 
ligand binding domain) prezintă o secvență de 
aminoacizi diferită în cele 3 izoforme PPAR și 
formează un buzunar mare de legare a liganzilor 
(1300 Ǻ), ceea ce permite accesul unei game largi 
de substanțe endo- și exogene la acest situs2. 

Astfel, s-a demonstrat legarea de receptorul PPAR 
a unei varietăți mari de: 

♦ substanțe exogene, incluzând substanțe 
chimice industriale (ierbicide, mase plastice) 
și agenți farmaceutici (fibrați și 
tiazolidindione - TZD)  

♦ substanțe endogene, reprezentate în special 
de acizi grași și derivații lor (vezi Tabel 1)4. 
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 PPAR 

Ligand α β/δ γ 

Substanțe exogene   

Clofibrat +++ 
 

+/- 

Troglitazone 
 

+++ 

Rosiglitazone (BRL49653) 
 

+++ 

Pioglitazone 
 

+++ 

Indometacin + 
 

+++ 

Ibuprofen + 
 

+ 

Activatori endogeni
 +++ ++ 

 
Acid palmitic (16:0)

Acid linoleic (18:2, n-6) +++ ++ + 

Acid arahidonic (20:4, n-3) +++ ++ +++ 

PGA1 + ++ + 

PGD2 ++ + ++ 

PGJ2 + +/- +++ 

15-Deoxy-12,14-prostaglandin J2 + +/- +++ 

LTB4 +/  ND ND 

9-HODE ND ND +++ 

13-HODE ND ND +++ 
 

PG = prostaglandina; LT = leucotriena; 9-HODE = acid 9-hidroxi-10,12-octadecadienoic; 
13-HODE = acid 13-hidroxi-9,11-octadecadienoic; ND - nedeterminat 

 

MODUL DE ACȚIUNE AL PPAR 
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Similar altor membri ai familiei receptorilor 
nucleari, PPAR sunt factori transcripționali care 
sunt ligand-activați; odată activați, PPAR se 
fixează la ADN și modulează transcrierea genei. 
PPAR formează heterodimeri cu receptorul 
acidului 9-cis-retinoic (RXRα) (vezi Figura 2). 
Activarea acestui complex de către liganzii PPAR 
sau/și ai receptorilor RXRα determină o 
modificare conformațională a acestor receptori 
permițând legarea de genele țintă ale PPAR și 

modularea transcripției. Există o serie de co-
activatori ai complexului PPAR – RXRα, fiind 
demonstrată de asemenea și existența unor co-
inhibitori ai complexului.  

Stimularea PPAR de către liganzi induce 
activarea a numeroase gene, implicate în: 
adipogeneză, metabolismul lipidic, sensibilitatea 
la insulină, homeostazia glucidică, creșterea și 
diferențierea celulară. 

 
Figura 2. Modul de acțiune al PPAR 

 

PPARγ = receptor de activare a proliferării peroxizomilor (izoforma γ); PPRE = elemente de răspuns ale 
PPAR; 9 cis RA = acid 9-cis-retinoic; RXRα = receptorul acidului 9-cis-retinoic. 

 
EXPRESIA TISULARĂ A PPAR 

Cele 3 izoforme PPAR au o distribuție 
diferită la nivel tisular5,6,7,8 

• PPARα este distribuit în special la nivelul 
țesuturilor cu activitate mitocondrială și de 
β oxidare crescută, cum ar fi ficat, cortex 
renal, mucoasa intestinală, cord, țesut 
adipos și muscular. 

• PPARβ/δ are o distribuție ubicuitară și 
concentrații moderate ale acestui receptor 
pot fi găsite în aproape toate țesuturile 
organismului.  

• PPARγ este bine reprezentat în țesutul 
adipos și concentrații mai mici pot fi 
detectate în zona medulară renală, vezica 
urinară, mușchiul scheletic, ficat și cord. 
Cu toate că cele 3 izotipuri PPARγ sunt 
exprimate în țesutul adipos în concentrație 
mare, PPARγ2 și PPARγ3 se pare că 
prezintă o exprimare mai restrictivă în 
țesutul adipos față de PPARγ19. Recent s-
au decelat nivele moderate ale PPARγ în 
celulele musculare netede vasculare, 
celulele endoteliale, celulele Kupffer 
hepatice, celulele stromale ale măduvei 
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osoase, monocito macrofage, celulele 
epiteliale maligne incluzând sân, colon, 
prostată și vezică urinară10-19.Modularea 
expresiei PPARα la nivel hepatic este 
diminuată de insulină și amplificată de 
glucocorticoizi20,21 (insulina fiind un co-
factor important prin activarea insulino-
receptorului).  

Reglarea PPARγ a fost investigată extensiv. 
Insulina și glucocorticoizii induc expresia PPARγ 
în timp ce TNFα scade nivelul PPARγ în 
adipocite. De asemenea, expresia PPARγ în 
țesutul adipos este dependentă de aportul 
nutrițional: crescută de dieta hiperlipidică și 
scăzută de post22,23. 

Polimorfismul genetic și mutațiile la nivelul 
genei PPAR sunt și ele implicate în funcția acestui 
receptor la subiecții umani: substituția Pro12 Ala 
la nivelul PPARγ2 este asociată cu reducerea 
activității receptorului, cu un indice de masă 
corporală (IMC) redus, precum și cu creșterea 
sensibilității la insulină la subiecții non-obezi24. 
 
PPAR ÎN SINDROMUL METABOLIC ȘI 
NEFROPATIA DIABETICĂ 

Diabetul zaharat tip 2 este una din maladiile 
cu incidență în continuă creștere, nefropatia 
diabetică (complicație majoră a diabetului) fiind 
principala cauză de insuficiență renală cronică 
terminală în țările industrializate. Proteinuria este 
un marker și determinant major al evoluției 
acestei afecțiuni, reprezentând de asemenea un 
predictor al afectării cardiovasculare generale la 
acești pacienți25. Reducerea proteinuriei 
reprezintă principala strategie de încetinire a 
evoluției bolii renale, în special prin blocarea 
sistemului renină-angiotensină-aldosteron.  

PPARα este un reglator esențial al genelor 
implicate în oxidarea acizilor grași, cu rol 
important în numeroase alte aspecte ale 
metabolismului lipidic: captarea și fixarea acizilor 
grași, sinteza lipoproteinelor și transportul 
lipidelor. Fibrații, folosiți de peste 30 ani ca agenți 
hipolipemianți, sunt liganzi ai PPARα ce induc 
activarea mai multor gene-țintă având ca 
rezultate creșterea captării acizilor grași, 
reducerea nivelului trigliceridelor serice, creșterea 
HDL colesterolului. PPARα a fost de asemenea 

implicat în patogeneza obezității și a insulino-
rezistenței; studii recente au evidențiat că fibrații 
ameliorează toleranța la glucoză și insulino-
rezistența la pacienții diabetici26. La pacienții cu 
sindrom metabolic, fibrații pot reduce cu 35% 
riscul de deces de cauză coronariană, de infarct 
miocardic non-fatal și de accident vascular 
cerebral27. 

PPARγ reprezintă una din țintele terapiei 
hipoglicemiante; studiile pe modele animale 
sugerează că această terapie poate avea un efect 
de renoprotecție, independent de efectul 
hipoglicemiant. Printre caracteristicile acestei 
clase de droguri implicate în renoprotecție se pot 
număra efectul independent de reducere a 
valorilor TA, ameliorarea dislipidemiei, 
ameliorarea funcției endoteliale și vasculare, efect 
citoprotector direct, efect antiinflamator și 
antifibrotic. De asemenea, o serie de studii la 
pacienți cu microalbuminurie au arătat o reducere 
a excreției de albumină sub tratament cu agoniști 
PPARγ28. 

Pentru a evidenția rolul protector renal al 
agoniștilor PPARγ, Marx et al13 au realizat un 
studiu la animale cu diabet indus experimental, 
prezentând hiperglicemie severă și insuficiență 
renală cronică. S-au comparat beneficiile 
tratamentului pe termen lung (șase luni) cu 
inhibitori de enzimă de conversie (IECA) și cu 
agoniști PPARγ (TZD) la patru grupe de animale: 
primul grup – netratat (de control), al doilea grup 
– tratament cu IECA, al treilea – TZD, iar al 
patrulea grup a primit tratament asociat – TZD și 
IECA. Agoniștii PPARγ au determinat 
normalizarea nivelului plasmatic al glucozei, dar 
și creșterea în greutate prin stimularea 
adipogenezei. IECA au redus proteinuria, 
leziunile de glomeruloscleroză și modificările 
tubulo-interstițiale (atrofie, dilatare, fibroză), dar 
într-o proporție mai redusă față de TZD. Terapia 
asociată IECA și TZD a exercitat un efect aditiv 
nefroprotector clar. Concluzia majoră a studiului 
a fost aceea că agoniștii PPARγ oferă o protecție 
renală mai bună, comparativ cu IECA, exprimată 
prin reducerea proteinuriei și sclerozei 
glomerulare. 

Trecând la subiecții umani, Agarwal și 
colab29 au realizat un trial controlat privind 
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renoprotecția oferită de pioglitazonă, comparativ 
cu antidiabeticele orale (ADO) clasice în 
nefropatia diabetică (ND). Au fost urmăriți 44 de 
pacienți cu ND la care s-a urmărit lunar 
proteinuria timp de 4 luni. La sfârșitul studiului s-
a observat o reducere semnificativă a proteinuriei 
sub tratament cu pioglitazonă (-13,2%). Bazal și la 
grupul de control, LDL-colesterolul și albumina 
determină o creștere a markerilor profibrotici și 
proinflamatori în celulele tubulare proximale. La 
pacienții tratați, pioglitazona are un efect doză-
dependent de creștere a reabsorbției de albumină, 
care nu este însoțit și de efectul mai sus 
menționat. Efectul antiinflamator al pioglitazonei 
este independent de factorul nuclear kB (FNkB). 
Acesta reprezintă, pe de altă parte, mecanismul 
major de renoprotecție al blocanților de receptori 
de angiotensină (BRAT) / IECA, ceea ce sugerează 
că asocierea celor două terapii are un efect aditiv.  

Date recente30 sugerează implicarea 
osteopontinei (citokină proinflamatorie) în evoluția 
progresivă a diabetului de tip 2; tratamentul cu 
ligandul PPARα bezafibrat care interferă cu 
sinteza osteopontinei ar putea avea ca efect 
încetinirea afectării cardiovasculare și renale din 
cadrul diabetului. 

De asemenea, s-a dovedit că agoniștii 
PPARα și PPARγ îmbunătățesc funcția endotelială 
și reduc rigiditatea arterială (determinanți majori ai 
morbidității și mortalității cardiovasculare) la 
pacienții cu sindrom metabolic31. Astfel, 
tratamentul cu fenofibrat și pioglitazonă timp de 
12 săptămâni la subiecți umani a dus la o 
diminuare a vitezei undei de puls (măsură a 
rigidității arteriale) cu 17% și reducerea 
nivelurilor citokinelor inflamatorii (TNFα, IL-6), 
demonstrând în consecință rolul acestor agoniști 
în reducerea incidenței bolii cardiovasculare 
premature asociate cu obezitatea și scăderea 
toleranței la glucoză.  
 
PPAR ȘI NEFROPROTECȚIA LA PACIENȚII 
HIPERTENSIVI 

Hipertensiunea arterială (HTA) este 
frecvent asociată cu diabetul și obezitatea în 
cadrul sindromului metabolic. În acest context, 
studiile efectuate cu inhibitorii PPARγ au arătat, 
pe lângă efectul hipoglicemiant, și un efect 

hipotensor, atât la oameni cât și la animale. 
Studiile pe liniile de șoareci obezi au demonstrat 
că tratamentul cu troglitazonă crește insulino-
sensibilitatea și determină o reducere 
semnificativă a TA32. În mod similar, la subiecții 
umani cu diabet zaharat tip 2, tratamentul cu 
troglitazonă ameliorează valorile TA33. Efectul 
antihipertensiv al tiazolidindionei (TZD) a fost 
atribuit pe de o parte ameliorării insulino-
rezistenței, cunoscută fiind implicarea acesteia în 
patogenia HTA, și pe de altă parte efectelor 
directe la nivel vascular. În sprijinul efectului 
vascular direct vin studiile efectuate pe modele de 
șobolani hipertensivi non-diabetici, la care 
administrarea de TZD determină o reducere 
semnificativă a valorilor TA, cel mai probabil prin 
eliberarea locală de hormoni vasodilatatori34. Alte 
studii sugerează că efectul antihipertensiv al TZD 
implică suplimentar reducerea concentrației de 
acizi grași, modularea canalelor de calciu și 
modularea producției vasculare de peptide 
vasoactive: peptid natriuretic tip C, endotelina și 
PAI1 (plasminogen activator-inhibitor 1)35,36.  

La nivel renal, efectul antihipertensiv al 
TZD se leagă în principal de efectul regulator al 
reabsorbției de Na și apă exercitat de activarea 
PPARγ. Totuși, în ciuda pleiotropismului și a 
efectelor benefice ale agoniștilor PPARγ, pot 
apare și o serie de efecte nefavorabile, cum ar fi 
retenția hidrică la administrarea acestora. S-a 
demonstrat că administrarea de farglitazar poate 
cauza uneori retenție hidrosalină la persoanele 
susceptibile posibil prin mecanism 
mineralocorticoid, stimulând canalele de sodiu și 
Na-K ATP-aza37. 

Se pare că PPARα este implicat de 
asemenea în reglarea TA și în inflamația 
vasculară; datorită localizării pe celulele 
endoteliale și musculare netede vasculare, PPARα 
au rol în inhibarea inflamației vasculare, a 
stresului oxidativ și a creșterii și migrării 
vasculare. Studiile experimentale au arătat că 
agoniștii PPARα reduc semnificativ HTA indusă 
de angiotensina II, posibil prin ameliorarea 
funcției endoteliale (vezi Figura 3). Activarea 
PPARα ar putea reduce reabsorbția tubulară 
renală a sodiului prin stimularea producției 
enzimelor citocromului P450 la acest nivel.
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Figura 3. Stimularea PPARγ contrabalansează efectele patogenice ale angiotensinei II 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZAREA INTRARENALĂ A 

IZOFORMELOR PPAR 
Expresia renală a PPAR a fost investigată la 

multiple specii, incluzând șobolani, iepuri și 
oameni. Studiile moleculare au arătat că toate cele 
3 izoforme PPAR sunt prezente la nivel renal38. 
PPARα este exprimat predominant în tubii renali 
proximali și ramul ascendent medular al ansei 
Henle, în timp ce PPARγ este exprimat 
predominant în tubul colector renal și uroteliul 
pelvic. PPARβ/δ are o exprimare egală la nivelul 
corticalei și medularei renale, precum și la nivelul 
tuturor segmentelor nefronale. Rolul izoformelor 
la nivel renal este încă în curs de elucidare.  

PPARα, exprimat în special la nivelul 
tubului contort proximal (TCP) și al ansei Henle, 
pare să fie responsabil de procesul de exprimare 
al genelor implicate în β-oxidarea lipidică 
mitocondrială și peroxizomală indusă de lipidele 
exogene39. Activarea PPARα după administrare 
de clofibrat a determinat o creștere a expresiei 
enzimelor de β-oxidare în cortexul renal, 
sugerând implicarea acestor receptori în utilizarea 
de acizi grași și răspunsul adaptativ al rinichiului 
la aportul de lipide din dietă. În plus, PPARα se 
asociază la nivel renal cu enzimele P450 4A care 
se pare că sunt implicate în reglarea tensiunii 
arteriale40. De asemenea, PPARα ar putea fi 

implicată în menținerea balanței energetice la 
nivel renal, prin aceasta contribuind la protecția 
față de leziunile de ischemie reperfuzie renală 
(vezi mai jos)41. 

S-a postulat existența unui efect direct la 
nivel renal al activatorilor de PPARα asupra 
producției de matrice mezangială sub efectul 
stimulator al TGFβ. Celulele mezangiale 
glomerulare exprimă pe suprafață PPARα și în 
același timp fibrații inhibă direct exprimarea 
TGFβ1 în aceste celule. Ca urmare, s-a sugerat că 
activarea PPARα prin intermediul acestui drog 
blochează calea de semnalizare dependentă de 
TGFβ și prin aceasta atenuează producția de 
matrice glomerulară.  

Un alt efect posibil al activității PPARα este 
reprezentat de intervenția în procesul de 
reabsorbție și degradare al albuminei la nivelul 
tubului contort proximal. Acest efect a fost 
demonstrat doar la animalele de experiență, nici 
un studiu nefiind disponibil pe subiecți umani. 
Astfel, la șoarecii înfometați la care lipsește gena 
PPARα, se dezvoltă proteinurie masivă și 
depuneri de albumină în tubii proximali.  

PPARβ/δ au o distribuție ubicuitară de-a 
lungul nefronului și rolul lor la nivel renal este 
încă puțin cunoscut. Studiile in vitro pe culturi de 
celule medulare interstițiale au demonstrat că 

Angiotensina II 

↑ Oxidarea ↑ Inflamația ↑ creșterea celulară și 
mișcarea 

↑ Remodelarea 
vasculară 

↑ TA 

PPARγ 

Liganzi 
(tiazolidindione, 
liganzi endogeni) 
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supraexpresia PPARβ/δ le poate proteja de 
moarte celulară indusă de hiperosmolaritatea 
mediului42. 

PPARγ este exprimat cu prevalență în 
ductele colectoare medulare, implicate în menținerea 
balanței hidrosodate, activarea acestor receptori 
prin administrare de TZD fiind urmată de retenție 
hidrosalină, edeme și hemodiluție25. Atât celulele 
mezangiale izolate în cultură cât și în glomerulii 
izolați exprimă pe suprafață PPARγ. Celulele 
mezangiale au și capacitatea de a secreta 15dPG 
J2, un puternic ligand endogen al PPARγ, 
creându-se astfel un sistem paracrin PPARγ43. În 
procesul de inflamație sau în timpul stimulării în 
mediu hiperglicemic se produce activarea 
celulelor mezangiale care trec de la un fenotip 
normal la unul miofibroblast-like, caracterizat prin 
creșterea conținutului de α-actină și citokine 
proinflamatorii și a sintezei de proteine ale 
matricii extracelulare. Această modificare 
fenotipică este considerată fundamentală în 
evoluția nefropatiei diabetice și a 
glomerulonefritelor25. 
 

PPAR ÎN GLOMERULOPATII 
Prezența PPAR la nivelul celulelor 

mezangiale sugerează implicarea acestora în 
procesele proliferative infecțioase sau de altă 
natură la nivel glomerular. Afectarea glomerulară 
în cadrul glomerulonefritelor (GN) se 
caracterizează prin proliferare celulară, creșterea 
matricei mezangiale și necroză inflamatorie. Au 
fost propuse mai multe mecanisme pentru a 
explica efectele benefice ale agoniștilor PPARα 
asupra rinichiului. Pe lângă efectele sistemice, se 
pare că există și efecte directe renale: activarea 
PPARα blochează producția de TGFβ, diminuând 
astfel producția de matrice mezangială. 
Fenofibratul, ca agonist PPARα, scade dramatic 
proteinuria și diminuează expansiunea 
mezangială.  

PPARα, implicați în special în metabolismul 
lipidic la nivel renal, se pare că au un efect benefic 
și asupra insultei inflamatorii a glomerulului. 
Saga și colab43 au demonstrat efectul imun 
regulator al PPAR investigând efectul 
tratamentului cu bezafibrat (activator PPARα) 
într-un model animal de GN cu anticorpi anti-

membrană bazală gomerulară (Ac anti-MBG). 
Modificările histopatologice induse de Ac anti 
MBG la șobolani au fost cu atât mai reduse cu cât 
doza de bezafibrat a fost mai mare. Mai mult, 
activitatea bolii a fost atenuată prin instituirea 
tratamentului, chiar și după producerea leziunilor 
glomerulare severe. Explicația posibilă a acestui 
efect ar putea fi pusă pe seama efectului 
antiinflamator direct al fibraților. În plus, este 
posibil ca bezafibratul să determine inhibiția 
lanțurilor de semnalizare induse de citokinele 
proinflamatorii, atât în celulele glomerulare cât și 
în celulele tubulare proximale. Deoarece activarea 
PPARα menține funcțiile celulare și conferă 
protecție antiischemică, se poate postula că 
bezafibratul prezintă un efect antiproteinuric cert 
și că acest drog menține funcțiile tubulare prin 
activarea PPARα în aceste celule în condiții 
inflamatorii43. 

Similar PPARα, activarea PPARγ este 
implicată în procesele inflamatorii glomerulare. 
Studiul lui Haraguchi K et al44 aduce date 
contradictorii asupra implicării PPARα, susținând 
în schimb efectul benefic al PPARγ. Ca modele 
experimentale s-au folosit șoareci WKY la care s-
au injectat anticorpi anti-membrană bazală 
glomerulară, realizându-se astfel un model de 
glomerulonefrită rapid progresivă. La un prim lot 
s-a administrat troglitazonă, obținându-se 
suprimarea proteinuriei și a proliferării 
extracapilare sub formă de semilune. 
Administrarea de pioglitazonă la un al doilea lot a 
dat aceleași rezultate, în comparație cu 
bezafibratul care nu a avut nici un efect asupra 
celui de al treilea lot. Prin imunohistologie s-a 
demonstrat că pioglitazona și troglitazona 
suprimă recrutarea de celule inflamatorii printr-
un mecanism dependent de PPARγ. 

Studiile in vitro au arătat că 
tiazolidindionele (TZD) exercită un efect 
antiinflamator la nivelul celulelor mezangiale. 
Culturile de celule mezangiale supuse stresului 
inflamator, la care s-au adăugat în mediu TZD, au 
avut o producție semnificativ mai mică de 
markeri inflamatori, comparativ cu lotul martor. 
De asemenea, un alt studiu in vitro a arătat un 
efect benefic al agoniștilor de PPARγ asupra 
producției de matrice mezangială. 
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La subiecții umani, Xiong și colab45 au 
realizat un studiu care a cuprins 4 grupe de 
pacienți: 17 cu glomerulonefrită rapid progresivă, 
15 cu nefrită lupică, 7 cu nefropatie cu IgA și 10 cu 
afectare renală minoră. Biopsia renală a evidențiat 
prezența PPARγ în secțiunile renale ale primelor 
două categorii de pacienți, în special la cei cu 
glomerulonefrită rapid progresivă, demonstrând 
astfel rolul său major în răspunsul inflamator.  

În fine, evoluția glomerulopatiilor pare să 
depindă într-o măsură determinantă și de 
polimorfismul genetic asociat genei PPAR. Un 
studiu larg46 efectuat la 225 pacienți cu nefropatie 
cu IgA (confirmată histologic), jumătate dintre ei 
având hipertensiune arterială, a demonstrat că 
polimorfismul genei PPARγ este asociat cu 
supraviețuirea pacienților fără hipertensiune, 
probabil datorită efectului protector al unor gene 
alele. 

În concluzie, agoniștii PPARγ pot reduce 
excreția urinară de albumină și progresia 
glomerulosclerozei pe modele animale. Aceste 
efecte fac PPARγ o țintă terapeutică promițătoare 
în tratamentul nefropatiilor. 
 

IMPLICAREA PPAR ÎN LEZIUNILE DE 
ISCHEMIE-REPERFUZIE  

Un alt posibil domeniu în care este implicat 
receptorul PPARγ este reprezentat de leziunile de 
ischemie-reperfuzie renală. Yen și colaboratorii47 
au realizat un studiu în care au monitorizat 
schimbările apărute în expresia unor gene 
implicate în procesul de ischemie-reperfuzie 
renală. Studiul a examinat expresia globală a 
acestor gene într-un model experimental (murin) 
de insuficiență renală acută (prin ischemie-
reperfuzie) utilizând sonde moleculare anti-ADN. 
S-au folosit șoareci masculi Wistar cărora li s-a 
provocat ischemie renală bilaterală (30 minute), 
urmată de reperfuzie timp de una, două, trei sau 
patru zile. Nivelul seric al creatininei a crescut de 
aproximativ cinci ori față de nivelul de referință, 
atingând vârful în prima zi. S-au identificat 
alterări în expresia a 18 gene, printre care și gena 
PPARγ, la care s-a observat fenomenul de down-
regulation, cu impact defavorabil asupra leziunii 
produse de ischemie-reperfuzie. S-a demonstrat 

astfel că PPARγ are un rol important în 
insuficiența renală acută ischemică. 

Liganzii PPARγ reduc dezvoltarea 
aterosclerozei și leziunilor de ischemie-reperfuzie 
miocardică, ambele fiind asociate cu activarea 
plachetară48. Pioglitazona întârzie formarea 
trombilor prin inhibarea acidului arahidonic și a 
ADP-ului și prin reglarea expresiei 
trombomodulinei și a cNOS (factori importanți în 
agregarea plachetară și în formarea trombilor in 
vivo). 

În mod similar, activarea PPARα, prin 
menținerea și reglarea actvității metabolice a 
celulelor glomerulare, are efect benefic asupra 
leziunilor de ischemie reperfuzie renale. Tipurile 
de șobolani la care lipsește gena PPARα dezvoltă 
necroză corticală mai severă față de liniile 
normale ca urmare a leziunilor de ischemie 
reperfuzie.  

Rolul PPARβ/δ în protecția contra IRA 
ischemice a fost demonstrat recent49. Această 
subclasă a PPAR crește supraviețuirea 
keratinocitelor după o reacție inflamatorie, 
contribuind astfel la diminuarea necrozei 
epiteliului tubular în urma leziunilor ischemice, 
prin activarea unor semnale antiapoptotice. 
PPARβ/δ devin o țintă remarcabilă în strategiile 
terapeutice moderne îndreptate împotriva 
leziunilor de ischemie/reperfuzie. 
 

IMPLICAREA PPAR ÎN ONCOLOGIE a 
fost dovedită recent: în celulele carcinomatoase 
renale PPARγ are o expresie crescută comparativ 
cu celulele normale50. Studiile efectuate in vivo au 
demonstrat efectul inhibitor al liganzilor PPARγ 
asupra proliferării celulelor tumorale; 
administrarea unor doze mari de tiazolidindione 
determină apoptoza masivă a celulelor 
carcinomatoase, evidențiind astfel un potențial rol 
benefic al acestor substanțe51. 
 

CONCLUZII  
Receptorii de activare a proliferării 

peroxizomilor (PPAR) sunt o subclasă a 
receptorilor hormonali nucleari, fiind intens 
studiați în ultimul deceniu. PPAR (cu cele 3 
izoforme) sunt răspândiți în întregul organism, 
fiind reglatori ai metabolismului celular. 
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Activarea lor poate fi obținută cu ajutorul unor 
liganzi specifici, având ca rezultat efecte biologice 
distincte: asupra metabolismului lipidic, 
mecanismului inflamației, sensibilității la insulină, 
tumorigenezei. Liganzii PPARα (fibrații) 
ameliorează toleranța la glucoză și insulino-
rezistența la pacienții diabetici. Agoniștii PPARγ 
(tiazolidindione), pe lângă efectul hipoglicemiant, 
reduc valorile TA, ameliorează dislipidemia și au 
efect antiinflamator și antifibrotic. Având în 
vedere exprimarea celor 3 izoforme ale PPAR la 
nivel renal, aceștia joacă un rol important și în 
fiziologia și fiziopatologia renală. PPARα exercită 
un efect antiinflamator la nivel tubular și 
contribuie la protecția față de leziunile de 
ischemie-reperfuzie. Activarea PPARγ este 
implicată în procesele antiinflamatorii 
glomerulare, reducând proteinuria și progresia 
glomerulosclerozei.  Astfel, disponibilitatea 
agoniștilor selectivi de PPAR permite o nouă 
abordare terapeutică în cadrul diferitelor afectări 
renale.  
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Rezumat 

Litiaza căii biliare principale poate fi 
rezolvată secvențial, endoscopic într-o primă etapă 
(sfincterotomie și extracția calculilor) și ulterior 
chirurgical (colecistectomie) sau într-un singur 
timp, prin abord laparoscopic, efectuîndu-se atât 
colecistectomia cât și explorarea căii biliare 
principale prin coledocoscopie și îndepărtarea 
calculilor. Prezentăm primele rezultate ale 
tratamentului într-o singură etapă, prin abord 
minim invaziv, inaugurat în secția Chirurgie 
generală în 2016. 

 
Cuvinte cheie: litiaza căii biliare principale, 

abord minim invaziv, coledocoscopie 
 
Introducere 

Litiaza căii biliare principale (LCBP) sau 
coledocolitiaza semnifică prezența calculilor la 

nivelul căii biliare principale, în primul rând la 
nivelul coledocului, fiind cel mai adesea 
rezultatul migrării prin canalul cistic a unor 
calculi de la nivelul colecistului.  

Litiaza coledociană primară este o 
eventualitate mai rară, dar totuși posibilă, probată 
și de cazurile de litiaza căii biliare principale 
(CBP) la distanță mare după colecistectomie.  

O altă posibilitate, încă și mai rară, este 
formarea calculilor la nivelul căilor biliare 
intrahepatice, cu migrare secundară în coledoc. 

Numărul calculilor coledocieni este variabil. 
De cele mai multe ori, litiaza coledociană este 
multiplă, de la 2-4 până la câteva zeci de calculi. 
Se descrie și o așa numită formă malignă sau 
împietruirea coledociană, când CBP este mult 
dilatată și este umplută cu numeroși calculi și 
material litogen.  

Investigațiile de laborator utile în diagnosticul 
litiazei CBP sunt probele de retenție biliară care 
explorează sindromul de colestază și sindromul 
bilio-excretor. 

Explorările imagistice cele mai utilizate și mai 
utile sunt reprezentate de ecografia abdominală și 
explorarea prin rezonanță magnetică nucleară 
(colangio-RMN). 

Ecografia abdominală poate stabili cu 
precizie dimensiunile CBP în 60-90% din cazuri, 
în timp ce depistarea calculilor coledocieni este 
posibilă doar în 25-50% din cazuri. 

Colangio-RMN este o metodă de înaltă 
sensibilitate (97,2% după unii autori) în precizarea 
anatomiei arborelui biliar și a naturii și localizării 
obstacolului.  

Colangiopancreatografia retrogradă endo-
scopică (ERCP) rămâne în prezent doar o metodă 
terapeutică atunci când se asociază cu 
sfincterotomie endoscopică în vederea extragerii 
calculilor coledocieni. 

Scopurile tratamentului în LCBP sunt 
înlăturarea colecistului ca sediu principal al 
litogenezei, dezobstrucția coledocului prin 
evacuarea tuturor calculilor și asigurarea unui 
drenaj biliar optim.  
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Material și metodă 

Pe parcursul a 10 luni (martie-decembrie 
2016) în secția chirurgie a Spitalului Județean de 
Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava au fost tratați 
prin abord laparoscopic 10 pacienți cu litiază 
coledociană. 

Lotul a fost format din 6 pacienți de sex 
feminin (60%) și 4 de sex masculin. Vârsta 
pacienților a fost cuprinsă între 34 și 86 ani, cu o 
medie de 68.4 ani. Marea majoritate a pacienților 
(8) a provenit din mediul rural (80%). 

Simptomatologia la debut a fost dominată 
de prezența icterului la 8 pacienți (80%) și a 
durerii la nivelul hipocondrului drept (90%). Un 
singur pacient a prezentat febră (10%). 

Valoarea bilirubinemiei a fost crescută la 
debut la 9 pacienți, cu valori cuprinse între 2.11 și 
9.81 mg/dl, predominând componenta directă, cu 
valori între 1.43 și 7.29 mg/dl. Majoritatea 
pacienților (90%) a prezentat suferință hepatică 
exprimată prin valori crescute ale enzimelor de 

citoliză între 98 și 372 U/L, iar 60% au avut și 
reacție pancreatică, cu valori ale amilazemiei de 
până la 1741 U/L. Jumătate dintre pacienți s-au 
prezentat cu leucocitoză la debut, uneori cu valori 
importante (22300/mmc). 

Ecografia abdominală a oferit informații 
valoroase în formularea diagnosticului de litiază 
coledociană, dilatația coledociană (9-19 mm) fiind 
prezente în toate cazurile.  

Explorarea a fost continuată cu ajutorul 
colangio-RMN-ului în 8 cazuri și a CT-ului  
într-un caz. S-au obținut astfel informații de finețe 
despre natura obstacolului biliar, descriindu-se 
prezența calculilor în CBP în toate cele 9 cazuri 
explorate și oferind informații importante despre 
gradul dilatării CBP (între 8.4 și 16 mm); în unul 
din cazuri CBP a fost ocupată de câte doi calculi 
de 6 și respectiv 12 mm, în celelalte cazuri 
descriindu-se litiază coledociană cu mai mult de 2 
calculi. 

 

 
Fig. 1 Aspect colangio-RMN 

Din punct de vedere chirurgical, toate cele 
10 cazuri au fost abordate laparoscopic, 
practicându-se coledocotomie cu extragerea 
calculilor prin coledocoscopie (pe cale 
laparoscopică), colecistectomie, intervenția fiind 
finalizată cu drenaj biliar extern în 5 cazuri (4 

cazuri – drenaj transcistic, un caz – drenaj Kehr) 
iar într-un caz prin simplă coledocorafie. Din 
motive tehnice, colangiografia peroperatorie s-a 
practicat în doar trei cazuri, cu confirmarea unui 
pasaj facil în duoden. 
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Foto 1. Calcul extras din coledoc prin retragerea coledocoscopului și sondei tip „coșuleț” (Dormia©) 
 

Evoluția postoperatorie a fost simplă în 90% 
din cazuri, cu ameliorare clinică și biologică 
(scăderea valorilor bilirubinemiei, transamina-
zelor hepatice și amilazemiei); un caz s-a 
complicat prin dezvoltarea unei enterocolite cu 
Clostridium difficile. 

Durata medie de spitalizare a fost de 16.2 
zile, din care postoperatoriu 8.8 zile (incluzând o 
zi de îngrijiri în secția de terapie intensivă), cu 
observația că durata spitalizării a scăzut la 9 zile, 
respectiv 4 zile postoperatoriu la ultimele cazuri, 
odată cu dobândirea experienței de către echipa 
operatorie. 

 
Discuții 

LCBP poate fi întâlnită la 3-14% din 
pacienții la care se realizează o colecistectomie. 
Optiunile terapeutice se încadrează în două mari 
categorii: tratament secvențial, respectiv 
tratament într-o singură intervenție chirurgicală 
(„one stage management”). 

Tratamentul secvențial al LCBP se face în 
două etape; prima, endoscopică (cu sedare), 
presupune sfincterotomie cu extragerea calculilor 

și colangiopancrreatografie endoscopică 
retrogradă (CPRE) de control, iar a doua, 
chirurgicală (colecistectomie, prin abord 
laparoscopic sau clasic, sub anestezie). 

Procedura într-un singur timp, prin abord 
clasic sau laparoscopic, realizează colecistectomia 
și explorarea prin coledocoscopie cu clearance-ul 
CBP în aceeași intervenție, cu o singură anestezie. 

Decizia terapeutică se bazează pe 
disponibilitatea locală sau regională. 

Tratamentul secvențial este asociat cu 
posibile complicații ale CPRE/ sfincterotomiei: 
pancreatită, sângerare, perforație duodenală, iar 
pe termen lung – stenoză papilară și creșterea 
riscului de cancer al căii biliare. 

Odată cu rafinarea tehnicilor și creșterea 
expertizei în chirurgia laparoscopică, multe centre 
din lume au început să considere procedura în- 
tr-un singur timp drept o alternativă mai eficientă 
și mai sigură. 

Autorul Dasari a raportat într-o meta-
analiză că procedura într-un singur timp este 
asociată cu valori mai mici ale morbidității (7%) și 
mortalității (0,19%) decât procedura în doi timpi 
(13,5%, respectiv 0,5%).  



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 1-2(9-10)/ 2017     

         38

Succesul managementului laparoscopic al 
LCBP depinde de mai mulți factori: expertiza 
chirurgicală, echipamentul adecvat, numărul și 
mărimea calculilor. 

Explorarea laparoscopică a CBP realizează 
clearance-ul litiazei în 85-95% din cazuri, cu o 
morbiditate de 4-16% și o mortalitate de 0-2%, 
fiind utilă îndeosebi în litiaza dificilă a CBP. 
Pacienții tratați prin această metodă stau mai 
puțin în spital și la costuri mai mici decât cei cu 
CPRE/ sfincterotomie endoscopică. În plus, se 
păstrează funcția sfincterului Oddi, prevenin- 
du-se complicațiile refluxului biliar. Posibilele 
complicații ale procedeului sunt lacerarea CBP, 
formarea de stricturi și fistulele biliare. 

 
Concluzii 

Abordul laparoscopic al litiazei coledociene 
reprezintă o metodă sigură și eficientă în 
tratamentul LCBP, cu mortalitate și morbiditate 
acceptabile și cu rezultate mai bune decât terapia 
secvențială. 
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Rezumat 

Fracturile de cot reprezintă 65% din totalul 
fracturilor la copil. Expresia clinică tipică este 
reprezentată de tumefiere și impotența 
funcțională la nivelul cotului. Diagnosticul 
radiologic inițial este uneori dificil din cauza 
anatomiei complexe a cotului și particularităților 
radiologice ale copilului în creștere. Deși 
prognosticul funcțional este bun, cu recuperare 
completă a mobilității cotului în cele mai multe 
cazuri, tratamentul trebuie adaptat formei clinice 
a fracturii, iar apariția complicațiilor tardive nu 
poate fi exclusă. Prezentăm experiența noastră 
recentă cu 3 cazuri de fracturi la nivelul cotului 

care au necesitat intervenția chirurgicală după ce 
inițial au fost tratate conservator (ortopedic).   

Cuvinte-cheie: fracturi cot, copil, osteosinteză 
 
Prezentare de caz: 

Caz 1: Copil de 14 ani, cu istoric recent de 
luxație cot stâng tratat ortopedic, se prezintă la 
Spitalul Județean Suceava pentru redoare 
persistentă la nivelul cotului stâng. Pacientului i 
s-au efectuat inițial reducerea ortopedică a unei 
luxații de cot și imobilizare gipsată pentru 21 de 
zile într-un alt spital, după care a urmat tratament 
de recuperare funcțională BFKT. Deoarece a 
persistat redoarea strânsă de cot, familia s-a 
adresat serviciului nostru pentru tratament. 
Examenul radiologic la prezentare ridică 
suspiciunea unei fracturi de epitrohlee 
nediagnosticate inițial (Fig. 1- a, b), cu inclavarea 
intraarticulară a fragmentului osos. Se indică 
efectuarea unui examen CT de cot, care confirmă 
această supoziție de diagnostic (Fig. 2). Cu 
acordul familiei s-au efectuat extragerea 
sângerândă din articulația cotului a epitrohleei și 
fixarea acesteia cu o broșă la humerus (Fig. 3). 
Evoluția postoperatorie favorabilă, la scoaterea 
imobilizării gipsate persistă un grad moderat de 
redoare de cot pentru care se indică în continuare 
tratament funcțional BFKT. 

 
 
 

  
Fig. 1-a Fig. 1-b Fig. 2 
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Fig. 3 

 
Caz 2: Copil de 10 ani cu traumatism de cot 

este consultat inițial în serviciul UPU al Spitalului 
Județean Suceava, unde se efectuează 
imobilizarea gipsată provizorie. S-a recomandat 
prezentarea pentru control la 24 de ore pentru 
reevaluare clinică și radiologică. Familia 
temporizează prezentarea și revine cu copilul în 
serviciul de ambulator la 10 zile după 
traumatismul inițial. Clinic se constată 
îndepărtarea la domiciliu a aparatului gipsat, 
tumefiere și redoare severă la nivelul cotului. 
Examenul radiologic identifică o fractură de col 

radial cu deplasare grad IV și prezența simultană 
a unei luxații de cot (Fig. 4- a, b). Aspectul clinic și 
radiologic au impus intervenția chirurgicală cu 
reducerea sângerândă a fracturii de col radial și 
fixare cu broșă, reducerea concomitentă a luxației 
de cot, imobilizare gipsată postoperatorie pentru 
21 de zile (Fig. 5). La îndepărtarea aparatului 
gipsat se constată prezența unei redori 
semificative de cot pentru care se începe 
tratament funcțional de recuperare BFKT. La 3 
luni postoperator persistă o limitare de 300 a 
extensiei cotului. 

 

  
Fig. 4-a Fig. 4-b Fig. 5 

 

Caz 3: Pacient de 10 ani cu traumatism de 
cot, inițial se constată radiologic fractura 
supracondiliană de humerus cu deplasare tip II 
Gartland (Fig. 6- a, b). Se efectuează reducere 

ortopedică a fracturii și imobilizare pe aparat 
gipsat, dar la controlul radiologic se constată 
persistența deplasării în focarul de fractură și 
conversia acesteia într-o fractură tip III Gartland. 
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Cu acordul familiei s-a intervenit chirurgical cu 
reducerea sângerandă a fracturii și fixare cu 2 
broșe avansate prin condilul extern al 
humerusului (Fig. 7- a, b). Evoluția postoperatorie 

favorabilă, fără redoare semnificativă de cot și 
consolidare bună după extragere materialului de 
osteosinteza la 21 de zile postoperator. 

 
 
 

Fig. 6-a 

 
Fig. 6-b 

 
Fig. 7-a                                                                   Fig. 7-b 

Discuții: 

Fracturile de cot reprezintă 65% din totalul 
cazurilor de fracturi la copil. Cel mai frecvent 
mecanism de producere îl reprezintă căderea pe 
mână cu antebrațul în hiperextensie („outstretched 
hand”), dar pot fi incriminate și traumatismul 
direct sau torsiunea cotului. Diagnosticul clinic 
este sugerat de prezența tumefierii și impotenței 
funcționale a cotului (Fig. 8); este nevoie însă de 
un examen clinic amănunțit și competent, care să 

surprindă posibila lezare a unor structuri neuro-
vasculare (artera brahială, nervul cubital sau 
nervul interosos anterior). Se recomandă 
monitorizarea clinică atentă pentru excluderea 
unui sindrom de compartiment, iar unii autori 
sugerează chiar utilizarea examenului Doppler 
pentru a exclude prezența leziunilor vasculare 
asociate. Utilizarea unei terminologii imprecise 
(ex.: „intact neuro-vascular la nivelul brațului și 
antebrațului”) este actualmente descurajată. 
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Fig. 8 

Diagnosticul radiologic la prezentarea 
inițială poate preta la o serie de confuzii din 
diverse motive: – absența reperelor radiologice 
clare, în principal din cauza anatomiei locale 
complexe și a proceselor de osificare specifice 
copilăriei; – lipsa de experiență a personalului 
medical în interpretarea corectă a imaginilor 
radiologice; – dificultatea poziționării corecte a 

pacientului pentru un examen radiologic 
standard în 2 incidente din cauza durerii și 
agitației. Uneori este nevoie de efectuarea unor 
incidente radiologice oblice (utile în fracturile de 
condil humeral extern), utilizarea unor repere 
radiologice special (linia Baumann, etc. – Fig. 9- a, 
b) sau a examinărilor radiologice seriate. 

 

   
Fig. 9-a               Fig. 9-b 

Fractura supracondiliană de humerus 
reprezintă 60% din fracturile cotului la copil, iar 
95% sunt produse prin mecanism de 

hiperextensie (deplasarea sau angulația 
posterioară a fragmentului distal al humerusului). 
Clasificarea radiologică se face conform criteriilor 
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stabilite de Gartland în 1959 (Gartland tip I, II și 
III) (Fig. 10). De menționat că acest tip de fractură 
are cea mai mare incidență de leziuni nervoase 
asociate, respectiv între 7-16% din cazuri, cu 
implicarea nervilor cubital, median sau interosos 
anterior. Din acest motiv, examenul clinic la 
internare trebuie să includă palparea pulsului 
periferic și a status-ului neurologic, uneori 
evaluarea vasculară periferică prin examen 

Doppler. Tratamentul acestor fracturi este 
ortopedic în cazurile tip Gartland I și Gartland II 
stabile; cazurile Gartland III prezintă risc crescut 
de leziuni vasculo-nervoase și se tratează 
chirurgical prin reducere ortopedică și fixare cu 
broșe avansate percutanat (Fig. 11). Rareori se 
indică abordul chirurgical clasic (fracturi deschise, 
asocierea cu leziuni vasculare sau eșecul celorlalte 
variante de tratament). 

 

 

Fig. 10 

 

Fig. 11 
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Luxația de cot este rar întâlnită la copil și se 
manifestă prin scurtarea antebrațului și 
deformarea cotului. Tratamentul de elecție este 
cel ortopedic, dar este nevoie de excluderea la 
prezentarea inițială a unei fracturi de epitrohlee. 
Aceasta din urmă apare izolată în circa 5-10% din 
totalul fracturilor de cot și indicațiile de tratament 
chirurgical nu sunt încă bine precizate în 
literatura de specialitate. Singura indicație 
absolută de tratament chirurgical o reprezintă 
fractura de epitrohlee ireductibilă asociată unei 
fracturi de cot. Fracturile de radius proximal 
reprezintă numai 1% din fracturile copilului, și 
90% dintre ele sunt localizate la nivelul colului 
radial. Majoritatea lor pot fi tratate ortopedic, cel 
puțin în cazurile cu angulație sub 600 a colului 
radial față de diafiza radiusului. Eșecul 
tratamentului conservator este o indicație de 
tratament chirurgical prin reducere și fixare cu 
broșă a colului radial. Fracturile de condil extern 
humeral sau olecran reprezintă alte forme clinice 
de fracturi la nivelul cotului întâlnite mai frecvent 
la copil. 

În ceea ce privește cazuistica prezentată în 
articol, trebuie menționat că aceste cazuri au fost 
tratate inițial ortopedic (conservator), ulterior 
necesitând tratament chirurgical din motive 
diferite. Cazul 1 reprezintă o situație menționată 
în literatura de specialitate, respectiv luxația de 
cot asociată cu o fractură de epitrohlee. Examenul 
radiologic inițial nu a precizat diagnosticul, iar 
tratamentul ortopedic s-a adresat numai luxației 
de cot. Inclavarea intraarticulară a fragmentului 
osos explică redoarea severă constatată la 
înlăturarea aparatului gipsat. Clarificarea 
diagnosticului a impus efectuarea unei examen 
CT de cot, iar indicația de tratament chirugical 
corespunde criteriilor din literatură. Cazul 2 
ridică problema unei fracturi de cot cu diagnostic 
radiologic inițial incomplet, la care se adaugă 
prezentarea tardivă a pacientului în ambulator, cu 
aparatul gipsat scos la domiciliu. În acest caz 
evoluția nefavorabilă a cazului a impus efectuarea 
intervenției chirurgicale de necesitate, cu 

consecințele funcționale déjà-menționate (redoare 
postoperatorie semnificativă). Cazul 3 subliniază 
posibilitatea ca o fractură supracondiliană de 
humerus instabilă, tip II Gartland, să necesite 
inițial tratament ortopedic. În raport cu evoluția la 
cotrolul intermediar și eșecul documentat 
radiologic al tratamentului conservator, s-a impus 
efectuarea intervenției chirurgicale de reducere 
sângerândă și fixare cu 2 broșe. 

 
 
Concluzii:  

Fracturile de cot rămân o problema 
importantă de diagnostic și tratament în patologia 
traumatică a copilului. Examenul radiologic 
standard efectuat la prezentare trebuie completat 
cu investigații suplimentare în caz de dubiu 
diagnostic. Chiar dacă multe cazuri beneficiază 
inițial de tratament conservator (ortopedic), se va 
lua în considerare și posibilitatea unei intervenții 
chirurgicale ulterioare. Se recomandă implicarea 
familiei pacientului în aspecte importante ale 
evoluției unei fracturi de cot la copil, cum ar fi: – 
riscul producerii unor complicații neuro-
vasculare locale; – posibilitatea conversiei 
tratamentului conservator în tratament 
chirurgical – necesitatea completării 
tratamentului chirurgical cu tratament funcțional 
de recuperare BFKT. 
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Legendă figuri: 

Fig. 1- a, b: Fragment de epitrohlee inclavat 
intraarticular – aspect radiologic 

Fig. 2: Fragment de epitrohlee inclavat 
intraarticular – aspect CT 

Fig. 3: Fractura de epitrohlee operat – aspect 
postoperator 

Fig. 4- a, b: Asociere luxație de cot și 
fractură col radial 

Fig. 5- Fractură de col radial – aspect 
postoperator 

Fig. 6- a, b: Fractură supracondiliană de 
humerus – aspect preoperator 

Fig. 7: Fractura supracondiliană de humerus 
– aspect postoperator 

Fig. 8: Aspect clinic în fracturile cotului la 
copil 

Fig. 9- a, b: Repere radiologice în fracturile 
de cot la copil 

Fig. 10: Clasificarea Garland a fracturilor 
supracondiliene de humerus 

Fig. 11: Tratamentul chirurgical al 
fracturilor supracondiliene de humerus 
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Menopauza, perioadă delicată din viața 
femeii, cu modificări adaptative multiple, cu 
impact important asupra calității vieții acesteia, 
este momentul când, în mod ireversibil, se pierde 
activitatea foliculară ovariană, cu alte cuvinte, 
perioada când ovarele nu mai produc estrogeni. 
De regulă, menopauza se identifică cu absența 
menstrelor pe o perioadă mai mare de 12 luni, de 
multe ori cu asocierea unor simptome extrem de 
neplăcute ca: bufeele, modificări ale dispoziției, 
tulburări ale somnului, uscăciune vaginală. 

Deși speranța de viață a femeii a crescut în 
mod considerabil, vârsta instalării menopauzei a 
rămas în mod remarcabil constantă.  

Vârsta medie de instalare a menopauzei este 
52 ani, un interval de normalitate fiind între 47 şi 
53 ani; se discută despre perimenopauză ca fiind 
perioada de dinaintea menopauzei, când încep să 
apară modificări endocrinologice, biologice şi 
clinice determinate de scăderea estrogenilor. 

În situații deloc convenabile, la aproximativ 
1% din femei, menopauza se instalează înaintea 
vârstei de 45 ani; asistăm la așa-numita 
insuficiență prematură ovariană. 

Sângerarea genitală apărută la mai mult de 
12 luni de la ultima menstră este considerată 
sângerare în postmenopauză.  

Dacă reținem că, ținând cont de speranța de 
viață actuală, o femeie în SUA va trăi în zilele 
noastre aproximativ 30 ani după instalarea 
menopauzei, ceea ce înseamnă aproximativ o 
treime din viața ei, într-o familie unde este mamă, 
bunică și, de ce nu, străbunică, ne dăm seama cât 
de importantă este promovarea unei preocupări 
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active în lumea medicală pentru o calitate bună a 
vieții femeii și mai ales pentru prevenția 
patologiei neoplazice ce apare în postmenopauză. 

Și atunci... este normală sângerarea în 
postmenopauză? 

Orice episod de sângerare genitală care 
apare la un interval mai mare de 12 luni de la 
ultima menstruație deci, practic, sângerare ce 
apare în postmenopauză, trebuie investigat. 

De ce? Pentru că aproximativ 10% din 
cazurile cu sângerare genitală în postmenopauză 
au drept cauză cancerul de endometru 
(endometru este un țesut ce face parte din 
structura corpului uterin) dar, deloc de neglijat, 
pot fi implicate și cancerul de col uterin, cancerul 
vulvo-vaginal.  

Important de reținut este faptul că incidența 
sângerării în postmenopauză scade cu vârsta însă, 
cu cât apare mai târziu, cu atât este mai probabil 
ca să semnaleze prezența cancerului endometrial; 
la femeile cu vârsta peste 60 ani riscul de a 
dezvolta cancer endometrial este de 13%.  

Dacă reținem că rata de supraviețuire la 
cinci ani a pacientelor cu cancer endometrial este 
de 85% pentru stadiul I, că sângerarea genitală 
reprezintă principala manifestare a cancerului de 
endometru, vom înțelege cât de importantă este 
prezentarea pacientei la medicul specialist 
ginecolog de la primul episod de sângerare în 
postmenopauză; șansele unei terapii complete, cu 
calitate a vieții foarte bună, sunt maxime atunci 
când adresabilitatea la medic este imediată. 

De asemenea, condiții „mai fericite” ale 
aparatului genital feminin pot determina 
sângerare genitală în postmenopauză: atrofia 
utero-vaginală, polipii endometriali, condiții 
benigne vulvo-vaginale. 

Ce trebuie de făcut când apare un episod de 
sângerare genitală în postmenopauză? 

Nu orice sângerare genitală în 
postmenopauză trebuie să creeze un distress 
major pentru femeie, dar trebuie să o determine 
să meargă imediat la medic.  

Pacienta nu trebuie să fie îngrijorată de 
disconfortul investigațiilor ce urmează a fi 
efectuate. 

Este foarte important şi istoricul medical pe 
care pacienta îl are; pacienta este bine să 
informeze medicul despre alte probleme de 
sănătate existente şi pentru care ia o anumită 
medicație: de exemplu, utilizarea tratamentelor cu 
anticoagulante poate determina un episod de 
sângerare genitală; folosirea tratamentului 
hormonal de substituție pentru menopauză, 
administrarea de Tamoxifen ca tratament 
adjuvant pentru cancerul de sân pot fi factori de 
risc pentru dezvoltarea unui cancer de 
endometru. 

În momentul prezentării la medicul 
specialist ginecolog pacienta va beneficia de un 
consult clinic care va orienta către o anumită 
cauză locală; de asemenea, va fi recoltat şi testul 
Babeş-Papanicolau, test ce este efectuat pentru 
screening-ul cancerului de col uterin. Recoltarea 
acestui test nu reprezintă un disconfort în plus 
pentru pacientă, nu provoacă durere, prelungește 
doar cu câteva minute consultul ginecologic. 

O etapă importantă în investigarea 
paraclinică este reprezentată de examinarea 
echografică pelvină. Această examinare nu este 
dureroasă, poate fi însoțită de un discomfort 
minim, se poate efectua în sistem de ambulatoriu. 
Examenul echografic pelvin poate fi efectuat 
transabdominal, dacă este necesară o imagine de 
ansamblu a pelvisului, uterul este de dimensiuni 
crescute sau la femeile la care tehnic nu poate fi 
efectuată echografia transvaginală. 

De asemenea, examenul echografic poate fi 
efectuat transvaginal, echografia transvaginală 
având avantaje de necontestat: o rezoluție a 
imaginii mult îmbunătățită, o evaluarea mult mai 
bună a grosimii endometrului, o apreciere mai 
precisă a aspectelor morfologice ale acestuia. Mai 
mult, dacă pentru echografia transabdominală 
este nevoie ca vezica urinară să fie în plenitudine, 
ceea ce de multe ori creează un disconfort real 
pentru pacientă, echografia transvaginală este 
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independentă de acest aspect; de asemenea, 
echografia transvaginală permite evaluarea 
imagistică corectă a uterului retroversat, a 
anexelor, oferind lejeritate exploratorie imagistică 
şi pentru pacientele obeze, unde țesutul adipos în 
exces, la explorarea echografică transabdominală, 
creează reale probleme în identificarea 
elementelor imagistice. 

Ideală este utilizarea ambelor modalități de 
abord, ele completându-se reciproc. 

Alte explorări imagistice echografice, care 
sunt mai puțin folosite şi pentru care nu sunt 
evidențe suficiente pentru introducerea lor în 
practica de rutină, au doar indicații în cazuri 
particulare, sunt: Doppler-ul vascular, echografia 
3D pelvină, echografia endovaginală cu soluție 
salină endouterină. 

Rezultatele examenului clinic şi echografic 
pelvin, precum şi ale testului Babeş-Papanicolau 
orientează mai departe logica investigațiilor. 

Aceste rezultate pot furniza deja o cauză a 
sângerării genitale: pentru patologia vulvo-
vaginală se impune, de regulă, efectuarea unei 
biopsii din țesutul lezional evidențiat (pot fi 
prezente tumori benigne sau maligne ale 
vaginului sau vulvei), pentru patologia de col 
uterin (pot fi prezente leziuni sugestive pentru 
displazie cervicală sau cancer de col uterin) se 
impune examenul colposcopic cu orientarea către 
biopsie cervicală, pentru patologia de ovar (pot fi 
prezente aspecte sugestive pentru formațiuni 
benigne de ovar sau neoplasm ovarian) se impune 
explorare imagistică suplimetară (ex. CT, RMN), 
determinare de markeri tumorali. 

Pentru patologia endometrială, cauză 
frecvent implicată în etiologia unui episod de 
sângerare genitală în menopauză, algoritmul de 
evaluare va fi cu următorii pași: 

Dacă examenul echografic relevă o grosime 
a endometrului mai mare de 5mm (de precizat: 
pentru situația din menopauză, la femeie fără 
tratament de substituție hormonală) este nevoie 
de explorat cavitatea uterină şi de obținut biopsie 
pentru examen histo-patologic; aceeași situație se 

impune la pacientele aflate la menopauză, cu 
tratament de substituție hormonală, dar pentru o 
grosime a endometrului mai mare de 3 mm. 

Explorarea cavității uterine, cu investigarea 
aspectului endometrului, dar şi a endocolului, se 
realizează prin intervenții minim invazive: 
chiuretajul uterin biopsic fracționat, aspirația 
uterină, histeroscopia diagnostică. 

Sunt proceduri care nu creează un 
disconfort major pacientei, necesită un timp redus 
de evaluare şi supraveghere postintervențională, 
nu impun întreruperea activității cotidiene a 
pacientei pentru mai mult de 48 ore, nu au 
restricții majore postintervenționale, nu 
influențează calitatea vieții, dar sunt decisive 
pentru un diagnostic complet. 

Chiuretajul uterin biopsic fracționat este o 
tehnică prin care se obține material tisular pentru 
biopsie atât de la nivelul endocolului cât şi de la 
nivelul endometrului; este totuși o tehnică 
„oarbă”, la care se pot omite cca 10% din leziuni. 

Aspirația uterină este o tehnică prin care, cu 
ajutorul unui dispozitiv care creează presiune 
„negativă” se aspiră țesut uterin; această 
procedură se realizează în ambulatoriu, nu 
necesită spitalizare, nu necesită anestezie şi poate 
reduce anxietatea, disconfortul pacientei; este o 
tehnică însă limitată, există posibilitatea să nu se 
obțină material tisular în cca 10% din cazuri, iar 
materialul tisular este obținut „în orb”. 

Histeroscopia, investigație ce permite 
evaluarea directă a aspectului endometrului şi 
endocolului, este actual o metodă de diagnostic 
fundamentală, reprezentând „gold standard-ul” 
investigațiilor pentru cavitatea uterină; această 
tehnică de diagnostic este de preferat pentru a 
detecta formațiunile polipoide intrauterine şi alte 
leziuni benigne intracavitare; de asemenea, 
permite recoltarea de biopsie pentru examen 
histopatologic, recoltare care se realizează țintit, 
orientată de aspectul țesutului, care este 
vizualizat în mod direct de către medicul care 
efectuează investigația. Acuratețea metodei 
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pentru diagnosticarea aspectelor lezionale 
intracavitare uterine este de necontestat. 

Foarte important de precizat este că tehnica 
este minim invazivă, presupune o metodă de 
anestezie de cele mai multe ori loco-regională, 
foarte rar este necesară anestezia generală, doar în 
cazuri cu indicații speciale; disconfortul pacientei 
este minim, presupune întreruperea activității 
cotidiene pentru maxim 48 ore, cu timp de 
recuperare imediat. 

Mai mult chiar, în cursul histeroscopiei 
diagnostice, atunci când este identificată o cauză 
benignă a sângerării, de foarte multe ori un polip 
endometrial, acesta poate fi rezolvat în același 
timp operator, fiind excizat şi trimis pentru 
evaluarea histopatologică; histeroscopia 
diagnostică trece la histeroscopia intervențională. 

Nu în relație directă cu subiectul lucrării 
trebuie de precizat faptul că histeroscopia este o 
investigație de un real folos pentru probleme 
ginecologice ale femeii la vârsta fertilă, unde 
există multiple probleme ale cavității uterine ce 
pot fi diagnosticate și o parte tratate prin 
histeroscopie (cauze de infertilitate, probleme de 
inserție a dispozitivelor intrauterine pentru 
contracepție, malformații uterine).  

Practic, la ce trebuie să se aștepte o pacientă 
atunci când i se propune de către medicul curant 
efectuarea unei histeroscopii? 

Inițial pacientei i se va efectua o anamneză 
amănunțită privind istoricul medical (pot fi 
aspecte deja discutate cu medicul curant la 
momentul punerii indicației pentru 
histeroscopie), de aceea este important ca aceasta 
să fie pregătită cu date privind bolile pe care le 
are, medicația pe care o ia zilnic, antecedentele 
alergice medicamentoase, apoi va fi consultată 
ginecologic și îi va fi explicată tehnica, cu 
scopurile propuse; de asemenea, i se vor prezenta 
posibilele riscuri ale metodei, minime, dar 
niciodată de neglijat; pacienta va oferi echipei 
medicale un consimțământ informat.  

Pacienta va fi invitată pe masa de operație, 
în poziție ginecologică, va beneficia de o metodă 

de anestezie care să îi creeze maximum de 
confort. Este posibil ca pacienta să primească 
uneori o premedicație, care să ușureze tehnica (de 
exemplu, în situații de stenoză a canalului cervical 
– posibile la femeile aflate în menopauză – se 
administrează preparate care să ușureze dilatarea 
canalului cervical). 

Pacienta va fi pe tot parcursul procedurii 
informată despre aspectele imagistice pe care 
medicul le găsește, strategia pe care acesta o 
urmează, putând participa în mod activ la 
derularea pașilor de diagnostic. 

Actual se dezvoltă și conceptul de „office 
hysteroscopy”, când pacienta beneficiază de o 
procedură histeroscopică cu un aparat mai fin, ce 
permite explorarea cavității uterine fără anestezie, 
în sistem de ambulatoriu; noi considerăm totuși 
că anestezia, prin numeroase variante, oferă un 
confort clinic și psihic pacientei deloc de neglijat. 

Pentru situațiile de diagnostic care impun 
un management activ terapeutic ulterior și 
anume, hiperplazia endometrială și cancerul de 
endometru, sunt de reținut câteva aspecte clinico-
imagistice în abordarea histeroscopică: 

Hiperplazia endometrială este considerată 
patologia precursoare a cancerului de endometru; 
histeroscopia permite clinicianului să vizualizeze 
leziunile compatibile cu hiperplazia endometrială 
și să selecteze pacientele care au nevoie de 
biopsie; mai mult decât atât, clinicianul poate 
efectua o biopsie țintită, orientată de imaginile 
oferite de examenul histeroscopic. De altfel, este 
dezvoltată o clasificare a leziunilor hiperplazice 
endometriale în leziuni cu risc scăzut și leziuni cu 
risc înalt, extrem de utilă pentru stabilirea 
strategiei terapeutice; această clasificare se 
bazează pe criterii imagistice histeroscopice 
consolidate cu rezultatul histo-patologic obținut 
prin biopsie. 

De asemenea, histeroscopia este extrem de 
utilă pentru diagnosticarea cancerului de 
endometru în stadiu incipient prin evidențierea 
unor aspecte imagistice tipice, cu posibilitatea de 
abord biopsic țintit. 
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Pacienta poate beneficia de avantajele 
acestei investigații doar dacă se prezintă în timp 
util, adică la primul episod de sângerare 
genitală; scopul investigațiilor prezentate și în 
primul rând al histeroscopiei este de a decela 
patologia endometrială precursoare cancerului 
de endometru (adică hiperplazia endometrială 
cu risc crescut) și, cel mult, cancerul de 
endometru în stadiu incipient, când tratamentul 
este eficient și oferă toate șansele unei calități a 
vieții foarte bună. 

Histeroscopia, tehnică „de aur” pentru 
investigarea patologiei endometriale, devine 
inutilă când pacienta se prezintă tardiv și 
diagnosticul „se vede” clinic... 

În Spitalul Județean de Urgență Suceava 
există posibilitatea efectuării tuturor 
investigațiilor discutate, inclusiv a histeroscopiei; 
există personal medical pregătit și dotarea tehnică 
necesară efectuării investigațiilor; aceste explorări 
se efectuează şi vin în sprijinul femeii atât la 
vârsta fertilă, cât şi în menopauză, unde patologia 
ginecologică nu este deloc de neglijat. 

Echipa de medici specialiști ginecologi din 
Spitalul Județean de Urgență Suceava, în 
colaborare cu medicii specialiști anestezie-terapie 
intensivă, cu medicii specialiști ai platformei de 
imagistică medicală, precum şi medicii specialiști 
anatomo-patologi, oferă asistență medicală pe 
toate liniile diagnostice prezentate, realizând 
întreg cadrul competent necesar unei evaluări şi 
diagnosticări complete a cauzei reale a sângerării 
genitale în postmenopauză. 

Deci... este normală sângerarea genitală în 
postmenopauză? 

 
 

Răspunsul categoric la această întrebare 
este: nu, nu este normală sângerarea genitală în 
postmenopauză! Un episod de sângerare genitală 
în postmenopauză nu este firesc, nu poate fi 
neglijat, nu este întâmplător! El se va repeta, 
poate fi substratul unei boli grave, care 
diagnosticată de la început oferă șanse maxime de 
supraviețuire cu o calitate a vieții foarte bună!  

Sângerarea genitală în postmenopauză nu 
trebuie să creeze un distress major pentru 
pacientă, dar trebuie să o determine să se prezinte 
imediat la medic; toate investigațiile de diagnostic 
ce vor fi efectuate nu sunt dureroase, sunt tehnici 
minim invazive, nu întrerup pe o perioadă lungă 
activitatea cotidiană și oferă un răspuns complet, 
care permite o strategie terapeutică activă ce îi 
poate salva viața! 
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Cunoscută și sub numele de paludism, 
malaria e o boală parazitară provocată de 
infestarea cu hematozoare, organisme unicelulare, 
un tip particular de protozoare din genul 
PLASMODIUM. Sunt cunoscute patru specii de 
hematozoare: plasmodium falciparum, Pl. vivax, 
Pl. Ovale, Pl. malariae. Acești paraziți trăiesc în 
ficatul omului bolnav, apoi în hematii a căror 
distrugere provoacă prin hemoliză anemia de 
unde și accesul febril și frisoanele. Malaria este 
cea mai răspândită boală din lume, mai ales în 
țările tropicale (Asia, Africa), unde e principala 
cauză de mortalitate. 

Paraziții se transmit omului prin înțepătura 
țânțarului anofel femel care-și depune ouăle în 
apele stătătoare. Din saliva țânțarului pătrund 
prin înțepătură în sângele omului, dar mai pot fi 
transmiși cu prilejul unei transfuzii de sânge, ori 
de la mamă la făt în timpul sarcinii. 

Paraziții invalidează mai întâi ficatul apoi 
globulele roșii în care se multiplică, se destramă și 
eliberează paraziții infestând alte hematii care 
devin capabile să infesteze un organism sănătos 
prin înțepătura țânțarului. Incubația după 
înțepătura infestantă este de 1-3 săptămâni, 
rareori mai mult. Clinic, boala începe cu febră 
mare și frison urmat de o cădere a febrei și 
transpirații profuze și senzație de frig. Puseele 
febrile se repetă la două sau trei zile dar uneori 

                                                 
5 David, suveran al regatului Israel (1013-973 î.Hr.). A 
purtat războaie cu filistenii (potrivit legendei bilblice  
l-a ucis în luptă pe uriașul Goliat). A stabilit capitala la 
Ierusalim. I se atribuie compunerea Psalmilor din 
Vechiul Testament. 
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sunt zilnice. În absența tratamentului Pl. 
falciparum poate duce curând la deces. 
Diagnosticul se pune ușor, prin examenul 
microscopic al unui frotiu de sânge sau în 
picătură groasă. Fără diagnostic și tratament 
specific se ajunge la forma de paludism visceral 
cu anemie, icter, splenomegalie, oboseală mare, 
casexie și moarte. Tratamentul eficient – chinina, 
clorochina. Chinina se administrează înainte, în 
timpul și după șederea într-o țară cu paludism. În 
majoritatea țărilor tropicale Pl. falciparum a 
dobândit rezistență la clorochină. Se fac cercetări 
pentru găsirea altor remedii antipaludice dar se 
testează și un vaccin antipaludic6.  

În cazul șederii într-o țară impaludată mai 
mult de trei luni, se face un tratament sistematic 
cu clorochină și progvanil, mult timp după 
întoarcerea din zona tropicală. Asistenta noastră 
la microbiologie a fost detașată 2-3 ani în Vietnam 
unde, ne spunea ea la întoarcere, locuia și lucra 
protejată de o plasă contra țânțarilor, îmbibată cu 
un insecticid. 

Malaria (it. Mala aria – aer rău) se mai 
numește febră paludică, febră palustră, friguri de 
baltă, paludism. Este o boală infecțioasă 
endemoepidemică, sezonieră, răspândită pe tot 
globul, între episoadele acute, paroxistice uneori, 
survenind evoluții cronice. Boala are mai multe 
forme clinice: algidă, cerebrală, comatoasă, holeri-
formă, pernicioasă, septicemică, malignă, tifoidă. 

Boala, fiind strâns legată de zonele cu apă 
stătătoare și cu mlaștini (Delta Dunării; râul Jijia 
la vărsarea lui în Prut, în dreptul orașului Iași), a 
suscitat interesul unor savanți români, între care 
Mihail Ciucă (1883-1969) care s-a născut la Săveni 
– Botoșani, bacteriolog și parazitolog cu 
importante cercetări asupra bacteriofagilor, 
colibacililor, poliomielitei. A condus campania de 
eradicare a malariei în România, colaborând pe 
plan internațional la organizarea luptei 
antimalarie. Medic emerit, membru al multor 
Academii. A fost frate cu Alexandru Ciucă, 
academician, medic veterinar, care mi-a fost 
pacient la Mangalia prin anii 1965-’68 când am 
aflat multe despre cei doi frați; locuia în București 
pe str. Columb nr. 4. Campania antipaludică 
includea regularizări de ape și desecări dar și un 
„război biologic” contra țânțarilor care erau 
                                                 
6 Dicționar medical. Larousse – Bordas, 1997, p. 446-447. 

devorați de niște larve – gambusia afinis 
„cultivate” în zona apelor infestate. 

În campania antipaludică din anii 1950-’55, 
medicii și personalul medical din zonele 
impaludate erau apreciați și prin numărul 
depistărilor pe frotiuri microscopice sau prin 
recoltări în „picătură groasă” de la bolnavii 
malarici acuți sau cronici. Într-o circumscripție 
medicală de lângă Iași – așa cum ne-a spus 
profesorul Ivan Aurel de la disciplina de boli 
infecțioase la Școala Medie Tehnică Medicală nr. 3 
Iași, lângă Mitropolie, un oficiant sanitar gândea 
că a dat lovitura aducând sute de lame cu sânge 
recoltat de la o găină sacrificată de soția sa în 
gospodăria proprie. Reacția Kudicke-Steuer, 
variantă mult simplificată a reacției Weill–Felix 
prin aglutinarea bacilului Proteus pe lamă, era 
folosită și pentru depistarea Plasmodiilor numai 
că, acel oficiant sanitar nu știa că hematiile de 
găină sunt nucleate încât în loc de laudă a fost 
supus hazului colegilor; era în anul 1954. 

 
Clima, ecologia și sănătatea Planetei 
Climatoterapia este o metodă care utilizează 

din factorii naturali de mediu, clima ca factor 
profilactic și terapeutic în menținerea sau 
ameliorarea stării de sănătate a organismului. 
Climatologia poate fi definită drept știința care se 
ocupă cu studiul caracterelor climatice ale 
diferitelor regiuni, clasifică și repartizează 
teritorial clima pe baza analizei elementelor 
componente. Climatoterapia poate fi folosită ca 
metodă unică ori în asociere cu balneoterapia sau 
alți factori naturali. În cadrul climatoterapiei pot fi 
utilizate următoarele metode: aero- și helio-
terapia, talasoterapia (în mare, râuri, lacuri), cura 
naturistă (helioterapie, talasoterapie și, uneori, 
ungeri cu nămol rece prin metoda egipteană).  

Reactivitatea particulară la schimbările 
meteorologice (meteorosensibilitatea), ca și 
meteoropatologia au preocupat omenirea și 
îndeosebi pe medici încă din antichitate. Izvoarele 
biometeorologiei medicale pot fi plasate în epoca 
lui Hipocrate din Kos (460-375 î.Hr.), care, 
sprijinindu-se pe concepția rațională a structurii 
umorale a organismului constituit din cele patru 
elemente, în care aerul ocupa un loc important, 
acorda factorilor meteorologiei un rol deosebit în 
sanogeneză, precum și în etiopatogenia unor boli, 
după cum acești factori contribuiau la echilibrul 
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umorilor sau determinau dezechilibrul acestora. 
Pentru Hipocrate condițiile meteorologice nu sunt 
numai cadrul de desfășurare a bolilor, ci și 
cauzele acestora. În Aforisme, care constituie 
chintesența experienței sale de medic practician, 
Hipocrate scria: „în majoritatea lor bolile se ivesc 
prin schimbarea anotimpurilor, iar în cadrul 
anotimpurilor prin schimbările dese ale frigului și 
căldurii”. Despre aer, ape și locuri este scrierea 
teoretică hipocratică cea mai importantă pentru 
biometeorologie, Hipocrate așezând la baza 
profesiunii medicale cunoașterea climatologiei și 
meteorologiei.  

Clima se definește prin regimul mediu, 
multianual al proceselor și fenomenelor 
meteorologice caracteristice, și de radiația solară 
și de circulația generală a maselor de aer care 
variază în raport cu poziția pe pământ, cu 
altitudinea absolută și cu configurația reliefului 
regiunii respective, având ca principale 
componente temperatura medie a aerului, 
nebulozitatea, precipitațiile atmosferice și vântul. 
Deosebim o climă ecuatorială, climă 
subecuatorială, tropicală, subtropicală, temperată, 
subpolară, polară (arctică sau antarctică), 
continentală, maritimă, montană, locală 
(topoclima, microclima). 

Filozoful grec Aristotel (384 -322 î.e.n.) 
mergea atât de departe în convingerile sale 
asupra influenței fenomenelor meteorologice 
asupra celor biologice, încât recomanda părinților 
să aleagă momentul cel mai propice al concepției 
conform avizului specialiștilor climatologi. Deci 
„nimic sau aproape nimic nu este nou sub soare”, 
pentru că în epoca următoare expansiunii arabe 
umanistul tadjic-persan Abu Ali Ibn-Sina 
(Avicenna, 980-1037 d.Hr.) exprima în Canonul 
medicinii sentințe asupra rolului elementelor 
atmosferice și anotimpurilor în definirea structurii 
organismului, sănătății și bolii. În secolul al XVIII-
lea, electricitatea fiind deja cunoscută (sau 
redescoperită), s-a intuit rolul biometeorologic în 
observațiile făcute de Le Mounier, medicul 
regelui Ludovic al XIV-lea.  

Cum era firesc și necesar, în centrul 
orășelului Stagira, în nord estul Greciei, o statuie 
a filozofului, arăta că acest mare gânditor este 
Aristotel din Stagira (384-322 î.Hr.), filozof antic, 
discipolul lui Platon și amintește succesiunea 

celor mai mari filozofi ai Greciei antice: Socrate, 
Platon, Aristotel. 

Într-o zi, un admirator i-a adus filozofului 
informația că cineva îl ocărăște; Aristotel a 
reacționat cu blândețe spunându-i „În lipsă, să mă 
și omoare”. Altfel formulată, am auzit această 
aserțiune în primul Parlament Postdecembrist 
când de la tribună, distinsul profesor Ștefan 
Cazimir a răspuns cuiva: „În lipsa mea, poate să mă 
și omoare”. Cu alt prilej, aflam o altă idee 
aparținând deasemenea filozofului grec Aristotel: 
„Rădăcina învățăturii este amară dar fructele ei 
sunt dulci” iar când a fost întrebat ce folos a tras 
de pe urma filozofiei, el a răspuns: „Am început să 
fac de bună voie tot ceea ce alții fac din frică față de 
legi”7. 

La începutul secolului nostru, E.G. Dexter în 
Weather Influences exprima opinii asupra 
influenței oscilațiilor concentrației oxigenului 
atmosferic în schimbările de vreme, după ce L. 
Harvard arătase importanța fronturilor 
atmosferice, a zonei de contact între două mase 
de aer. Se precizează apoi faptul că factorii care 
determină modificări la organismul bolnav și 
sănătos sunt de natură cosmică, telurică, 
meteorologică și biologică.  

Factorii cosmici: energia radiantă a soarelui 
conține radiații calorice, luminoase și ultraviolete. 
Din totalul acestei energii radiante o parte se 
reflectă, o parte se absoarbe ca energie calorică 
sau chimică (ultravioletele). Acțiunea cea mai 
importantă o are radiația ultravioletă B, cu 
lungime de undă 280-320 de milimicroni. Radiația 
luminoasă (spectru vizibil) determină reflexe 
cortico-senzoriale de adaptare a organismului la 
lumină și la ceilalți factori climatici.  

Factorii telurici: acțiunea pământului asupra 
climatului se exercită prin intermediul factorilor 
geografici și geologici. Latitudinea, altitudinea, 
prezența maselor continentale și maritime, forma 
reliefului, vegetația, natura rocilor care 
influențează circulația apelor subterane și nivelul 
hidrostatic al stratului freatic sunt factorii telurici 
cei mai importanți.  

Factorii meteorologici: se referă la temperatură 
și presiunea atmosferei. La nivelul mării presiunea 
atmosferică este de 760 mm Hg. Valorile scad în 

                                                 
7 Enciclopedia Înțelepciunii, Ed. Rossa, p. 75. 
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raport cu înălțimea, încât la altitudinea de 1000 m 
presiunea atmosferică va fi de 660 mm Hg. Curenții 
de aer și vânturile se datoresc diferențelor de 
presiune atmosferică și neuniformității temperaturii 
pe glob. Vântul influențează umiditatea și indirect 
organismul uman cu consecințele patologice 
cunoscute. Există și la noi în țară unele regiuni 
climaterice, care în anumite perioade ale anului sunt 
invadate de mase de aer cu acțiune patogenă pentru 
organismul bolnav și chiar pentru cel sănătos. 
Menționăm în acest sens föhn-ul, fenomen specific 
Alpilor. Se caracterizează prin temperaturi ridicate, 
umiditate și presiune scăzută, datorită trecerii 
aerului peste masive muntoase unde pierde 
umezeala și se încălzește printr-un fenomen diabatic 
(de trecere). La noi putem vorbi de föhn-ul de Banat, 
föhn-ul din defileul Oltului, din depresiunile Cibin, 
Făgăraș, Țara Bîrsei (vântul cel mare de primăvară), 
din depresiunile Dornelor, föhn-ul Sovatei. Föhn-ul 
influențează eficiența tratamentului balnear în 
general, iar la bolnavii cardiovasculari crește riscul 
decompensărilor circulatorii. Incriminant în 
patogeneză prin tulburarea echilibrului vegetativ și 
cardiovascular, își justifică influențele perturbatoare 
și prin creșterea evidentă a ionizării pozitive 
excitante (în subteranele minelor și salinelor 
predomină ionii negativi, sedativi).  

Factorii biologici: ca homeoterm, omul se 
adaptează la schimbările de temperatură prin 
termoreglarea fizică și chimică (termoliză, 
termogeneză etc.). Variațiile presiunii atmosferice 
influențează organismul uman; scăderea presiunii 
reduce și cantitatea de O2 încât la altitudinea de 
1.000 m cantitatea se reduce la 18,7%, iar la 5.000 
m este de 11,8% (viața nu mai este posibilă la o 
valoare de 10% O2). Presiunea scăzută duce la 
tahicardie și hipertensiune arterială ca mecanisme 
compensatorii; presiunea atmosferică crescută 
scade frecvența respiratorie, dar crește 
amplitudinea respiratorie.  

Fizic și geografic, clima țării noastre este 
temperată și putem diferenția patru sectoare 
climatice:  

- clima continental moderată: Câmpia 
Tisei și Podișul Transilvaniei;  

- clima continental-temperată: regiunile 
de șes și deal din jurul Carpaților și Apusenilor, 
Câmpia Română, Podișul Moldovei și Dobrogea;  

- clima litoralului maritim; 

- clima montană.  
Bioclima țării noastre se suprapune acestei 

clasificări climatice:  
- bioclima sedativ-indiferentă (de cruțare) 

cuprinde regiunile de climă continental-moderată 
și continental-temperată din regiunile de șes și 
deal Aclimatizarea se face pe nesimțite în această 
bioclimă, de unde și înclinația pentru odihnă; este 
bine suportată în nevroza astenică, convalescență, 
surmenaj;  

- bioclima excitantă-solicitantă cuprinde 
regiunile cu climă continental-temperată de stepă: 
Câmpia Română, Podișul Moldovei și Dobrogea, 
ca și clima litoralului maritim. Acest bioclimat 
solicită intens termoliza și tonusul endocrin, iar 
prin însorirea abundentă ameliorează procesele 
imunologice nespecifice și metabolismul 
fosfocalcic. Sunt contraindicați pentru acest 
bioclimat: bolnavii cardiovasculari în stadii 
avansate sau cu visceralizări, bolile pulmonare și 
neurologice cu hiperreactivitate nervoasă, care fac 
dificilă aclimatizarea;  

- bioclima tonică-stimulentă cuprinde 
regiunile cu climă de munte, care echilibrează 
sistemul nervos central și vegetativ, stimulând 
totodată procesele imunologice nespecifice și 
hematopoieza, ca o consecință a scăderii presiunii 
parțiale a oxigenului din aer, corespunzător 
scăderii presiunii atmosferice la altitudinea de 
peste 1.000 m și a creșterii duratei de însorire și a 
intensității radiației solare globale.  

În Carpați, ca și în Apuseni, se află 
numeroase stațiuni balneare situate sub 
altitudinea de 1.000 m în condiții de climă 
subalpină: Vatra, Dornei (808 m), Borsec (900-950 
m), Slănic-Moldova (530 m), Tușnad (650 m), 
Malnaș (500 m), Covasna (550-600 m), Sinaia (800-
970 m), Borșa (665 m) și climaterice: Lacul Roșu 
(980 m), Cheia (871 m), Bușteni (882 m), Pârâul 
Rece (960 m), Predeal (1.060 m), sau în jurul 
altitudinii de 1.000 m: Predeal (1.060 m), Poiana 
Brașov (1.030 m), Cacica la o altitudine de 425-450 
m, are un climat de depresiune intracolinară 
sedativ-indiferent. 

Indicațiile pentru stațiunile balneoclimatice 
de munte se referă la câteva profiluri de boli: 
hipertiroidia incipientă, nevroza astenică hiper-
reactivă, convalescența, surmenajul, anemia, 
tuberculoza pulmonară, extrapulmonară (osteoar-
ticulară și ganglionară), astmul pulmonar alergic, 
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rahitismul și alte tulburări de creștere la copii. 
Nu vor merge la peste 1.000 m altitudine 

bolnavii cardiovasculari cronici cu decompensări 
cardiace în antecedente sau cu sechele de infarct 
miocardic, bolnavii cu insuficiență 
cardiopulmonară cronică sau cu insuficiență 
coronariană cronică. O deosebită atenție va fi 
acordată transportului acestor bolnavi și, în 
general, tuturor celor care, de la clima de origine 
mai joasă, merg în stațiunile montane, când pot să 
apară tulburări importante de aclimatizare. 

„Evoluția climei contează pentru sănătate” 
a devenit deja un postulat din 2008 când „Ziua 
mondială a sănătății” (7 IV) s-a centrat pe 
necesitatea protejării sănătății de efectele nefaste 
ale schimbărilor climatice. Lumea devenea tot mai 
conștientă de importanța vitală a acestei 
probleme, ilustrată prin formula: „Stabilizarea 
climatului și prevenirea suferințelor omenești”. 

Sunt din ce în ce mai devastatoare valurile 
de căldură, topirea ghețarilor, furtunile, 
inundațiile, seceta și deșertificarea, uraganele și 
oamenii suferă prin boli grave digestive, malarie, 
malnutriție care produc cca 3 milioane decese în 
lume, anual. Sunt afectate recoltele pe zone 
întinse de pe glob și rezervele de apă. Schimbările 
climatice au devenit o prioritate pentru ONU și 
OMS. În 2008, Dna Margaret Chan, director 
general al OMS lansa un veritabil semnal de 
alarmă. Ecologia, poluarea transfrontalieră, 
schimbările climatice devin teme centrale ale unor 
reuniuni internaționale la cel mai înalt nivel – Rio, 
Berlin, Johanesbourg, Kióto, Copenhaga. În 
zonele cu modificări climatice rapide nu doar 
animalele, plantele ci și oamenii au nevoie de 
protecție. 

Conceptul dezvoltării durabile include 
organic protejarea climei, ecologizarea, refacerea 
mediului degradat antropic mai întâi prin 
cunoașterea și recunoașterea realității și a rolului 
nefast al omului agresiv față de mediul natural. 
Omul devine tot mai mult victima consecințelor 
progresului tehnologic pe care tot el l-a edificat. 
Clubul de la Roma, FAO (organizație pentru 
alimentație) făcea previziuni și estimări care acum 
20-30 de ani erau pe alocuri ridiculizate (atunci 
încă focul nu ajunsese la degete). 

În Adunarea Consiliului Europei, în 1992, 
dl. Pistr (elvețian) e drept într-o manieră patetică, 
în finalul unei expuneri asupra crizei apei dulci 

întreba: „în aceste condiții e firesc să ne punem 
întrebarea ce vom bea?” la care Lordul Newall, 
care părea că dormitează (două rânduri mai 
înainte de rândul meu), pentru a detensiona 
atmosfera încordată, în liniștea din amfiteatru 
spune că pentru dânsul: „va bea whisky”. Gluma 
n-a redus decât aparent dimensiunea problemei 
crizei apei dulci la nivel planetar. Unul din cele 
patru rapoarte prezentate de mine în numele 
Parlamentului României se referea exact la 
„Schimbările climatice în România”. 

Se afirmă cu putere principiul „să gândim 
local dar să acționă global” (ceea ce a făcut și 
MEB8 pentru Bucovina), menținând în centrul 
atenției efectele poluării transfrontaliere de la 
Cernobîl, poluarea râului Tisa de la iazuri de 
decantare din Maramureș încât cartofii în 
grădinile de la Solotvino, în Maramureșul istoric 
unde am fost la un congres, erau albaștri; 
„moartea pădurilor” rămâne expresia malignă a 
evoluției poluării cu influențe acute sau cronice 
asupra vieții. 

La fel de gravă este poluarea aerului care 
face evidentă realitatea că deja, „cristalul de aer” 
și-a pierdut 1/3 din transparența sa, cu frecvență 
evident mai mare a bolilor respiratorii; solurile 
captează tot mai multe toxice industriale și 
agricole care ajung în apele de suprafață sau în 
cele de profunzime. Să nu uităm că 97% din apa 
globului se află în mări și oceane, 2% în ghețari, 
iar 1% e apă dulce accesibilă omului și din acest 
unic procent se alimentează și industriile. 

Putem combate un rău social, politic, de 
sănătate numai dacă-l cunoaștem bine în 
dimensiunile și profunzimea sa dar să nu uităm ce 
spunea John Stuart Mills9 pe la mijlocul secolului 
19, „un remediu mic pentru un rău imens nu 
înseamnă un rezultat mic ci mai degrabă nimic”. 

Putem afirma că „metabolismul Planetei” 
este profund alterat, îndeosebi prin acțiunile 
iraționale și intempestive ale omului și că se 
impune o adevărată Planeto-Terapie, câtă vreme 
nu este prea târziu. 

                                                 
8 MEB – Mișcarea Ecologistă din România. 
9 John Stuart Mills – filozof englez; a promovat 
utilitarismul în etică. Era nașul lui Bertrand Russell fost 
prim-ministru al Marii Britanii care a murit în 1970 la 
vârsta de 97 ani, laureat Nobel. Această înrudire mă 
face să gândesc că geniile uneori se înrudesc. 
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ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL INFECȚIILOR 
STAFILOCOCICE 

 
 

Dr. Christina NICOLAE 
 
 

„Bacterii sunt pretutindeni, dar nu le vezi fără microscop. Galaxii sunt 
pretutindeni dar, fără telescop, ele par stele încețoșate. Nu numai că 
particulele subatomice sunt pretutindeni, ele sunt totul… E nevoie de 
inteligența omului de știință pentru a recunoaște importanța lucrurilor 
dezvăluite de un nou instrument.” 

(Ian Stewart, Dă oare Dumnezeu cu zarul?) 
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Infecțiile cu Staphylococcus aureus au o 
incidență în creștere în toata lumea. Frecvent apar la 
pacienții cu multiple comorbidități sau care suferă 
variate manevre medicale invazive, dar se descriu și 
la persoane tinere (în special după episoade de 
gripă). În UK se înregistrează aproximativ 12.500 
cazuri /an de infecții cu Staphylococcus aureus, 
mortalitatea fiind de 30%. O strategie terapeutică 
optimă va determina îmbunătățirea prognosticului 
și scăderea mortalității. „Cheia” realizării acestui 
deziderat constă pe de o parte în identificarea 
tuturor focarelor infecțioase, iar pe de altă parte în 
tratamentul antibiotic adecvat și prelungit, în special 
pentru acele infecții cu bacteremie persistentă sau 
când există focare profunde, greu de sterilizat. 
 

Cu ce se tratează infecțiile stafilococice? 

1) β LACTAMINE 
Penicilina a fost primul antibiotic 

descoperit de Fleming în 1928, iar în 1939 Florey i-
a identificat structura și proprietățile. Trei ani mai 
târziu s-a reușit producerea unei cantități 
suficiente de penicilină pentru a trata primii 
pacienți. 

Staphylococcus aureus produce patru tipuri 
de proteine care fixează penicilina (penicillin 
binding proteins – PBPs). Mecanismele frecvent 
implicate în rezistența bacteriană sunt: 1) 
imposibilitatea antibioticului să se fixeze pe PBPs, 
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2) apariția unor PBPs cu afinitate redusă pentru 
antibiotic, 3) destrucția antibioticului prin β-
lactamaze. Aceste enzime produse de bacterii, 
odată eliberate în mediu, distrug penicilina 
înainte ca ea să se poată fixa de PBPs, prin 
desfacerea legăturii lactam a inelului betalactamic.  

Problemele de rezistență a germenilor 
bacterieni la antibiotice au constituit un imbold 
pentru continuarea cercetărilor și descoperirea de 
noi medicamente. Așa au apărut penicilinele 
semisintetice; prima din aceasta familie este 
meticilina, activă pe tulpinile de Staphylococcus 
aureus producătoare de β-lactamaze. Meticilina 
are avantajul că este stabilă față de β-lactamaza 
produsă de stafilococi dar, datorită reacțiilor 
adverse, în special datorită apariției nefritei 
interstițiale, ea nu a putut fi folosită mult timp. 

O altă penicilină de semisinteză este 
nafcilina, care are o acțiune mult mai bună decât 
meticilina pe streptococci și stafilococi și se leagă 
foarte bine de PBPs. Se administrează preferabil 
intravenos, doza uzuală este între 6 și 9 g/zi, în 
funcție de severitatea infecției, iar doza pediatrică 
este de 100-200 mg/Kgc/zi. Se utilizează cu 
precauții, deoarece prezintă reacții adverse 
hematologice (leucopenie). 

Izoxazolid-penicilinele – o altă clasă de 
peniciline semisintetice – includ oxacilina, 
cloxacilina și dicloxacilina, care sunt stabile față 
de β-lactamazele stafilococilor. Oxacilina se poate 
administra atât pe cale orală cât și pe cale 
parenterală, dozele variind de la 2 la 12 g/zi 
pentru un adult, iar la copil între 100-200 
mg/Kgc/zi. Poate fi utilizată în infecții medii și 
severe, atât localizate cât și sistemice, cu rezerva 
că penetrarea în meningele inflamat este de doar 
10% (doza folosită în meningită este de 12g/zi). 

Cefalosporinele sunt cele mai folosite 
antibiotice dintre β-lactamine; există diferențe 
notabile între reprezentanții acestei clase privind 
spectrul de acțiune, doar o parte dintre ele fiind 
eficiente pentru tratarea infecțiilor stafilococice. 
Așa sunt cefalexina (dintre cefalosporinele de 
primă generație cu utilizare orală) și cefazolina 
(dintre cele cu utilizare parenterală). Cefazolina 
este antibioticul preferat pentru infecțiile cutanate 
determinate de Staphylococcus aureus meticilino-
sensibil (MSSA), fiind folosit în special în 

profilaxie. Se poate face trecerea de la 
administrarea parenterala a cefazolinei la 
administrarea po a cefalexinei, cu aceeași eficiență 
clinică, doza recomandată fiind de 1g la 6 ore. 

În comparație cu cefalexina, cefalosporinele 
de generația a 3-a (CEF III) cu utilizare orală nu 
au aceeași eficiență împotriva MSSA, cu excepția 
cefpodoximei. Dintre cefalosporinele cu 
administrare parenterală se pot folosi ceftriaxona 
(CEF III) și cefuroxima (CEF II). 

Acțiunea antibacteriană a cefalosporinelor 
rezidă din abilitatea acestora de a interfera cu 
sinteza peptidoglicanilor din structura peretelui 
bacterian. Rezistența bacteriană la cefalosporine 
se realizează prin mai multe mecanisme.  

Tulpinile de Staphylococcus aureus 
rezistente la meticilina (MRSA) au dezvoltat 
capacitatea de a produce un tip de PBP cu 
afinitate foarte redusă pentru peniciline și pentru 
cefalosporine (așa numitele PBP2a), acest fapt 
constituind principalul mecanism de rezistență.  

Cefalosporinele active pe tulpinile de MRSA 
sunt: ceftarolina-fosamil și ceftobiprole 
(cefalosporine de generația a 5-a). Ceftarolina-
fosamil este indicată pentru infecțiile complicate 
cutanate și ale țesuturilor moi (ICCTM) și pentru 
pneumonia comunitară dobândită (PCD). Doza 
recomandată la adulți este de 600 mg la 12 ore, în 
perfuzie intravenoasă timp de 60 de minute, cu o 
durata de 5-14 zile pentru ICCTM și de 5-7 zile 
pentru PCD. Ceftarolina este antibiotic cu 
eliminare în principal renală, ceea ce impune 
ajustarea dozei la pacienții cu clearance de 
creatinina <50 ml/minut; nu este necesară 
ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență 
hepatică. Experiența clinică este limitată la 
următoarele categorii de pacienți: imunocompro-
miși, la cei cu sepsis sever sau/și soc septic, la cei 
ce necesită ventilație mecanică sau terapie 
intensivă, la cei cu fasceită necrozantă, cu abcese 
perirectale, cu arsuri de gradul trei pe suprafețe 
mari, la cei cu infecții ale piciorului diabetic. Nu 
se recomandă la copii sau la gravide. 

Ca si ceftarolina, ceftobiprole prezintă o 
mare afinitate de legare pentru PBP2a produse de 
MRSA. Acest antibiotic nu poate fi folosit în infecții 
cu enterobacterii rezistente, deoarece este 
hidrolizat de β-lactamazele produse de acestea. 
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Ceftobiprole este o nouă alternativă pentru 
tratamentul pneumoniei comunitare și a celei 
nosocomiale (HAP) cu MRSA, cu excepția celei 
asociate ventilației mecanice – VAP (ventilator 
associated pneumonia). Doza recomandată la 
adulți este de 500 mg la 8 ore, în perfuzie lentă, 
timp de 2 ore. Ceftobiprole este eliminat 
nemodificat pe cale renală, ceea ce impune 
ajustarea dozei la pacienții cu clearance de 
creatinina sub 50 ml/minut. Nu este necesară 
ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică. 
Nu se recomandă la copii sau la gravide. Există o 
experiență limitată la următoarele categorii de 
pacienți: imunodeprimați, neutropenici, cu 
mielosupresie, la bolnavii seropozitiv HIV.  

 
2) GLICOPEPTIDE 

Datorită presiunii exercitate de folosirea 
incorectă a antibioticelor, au apărut din ce în ce 
mai multe tulpini de MRSA. Acest fapt a condus 
la multiple dificultății în tratarea acestor infecții, 
dar, în același timp, a deschis variate oportunități 
pentru descoperirea altor molecule mult mai 
eficiente. 

Glicopeptidele reprezintă o familie 
importantă de antibiotice folosite în tratamentul 
infecțiilor stafilococice. Reprezentanții acestei 
familii sunt: vancomicina și teicoplanina. 
Mecanismul lor de acțiune constă în principal în 
inhibarea sintezei peretelui bacterian, dar pot 
interfera și sinteza ARN-ului bacterian. Așa se 
explică de ce rezistența MRSA la acest antibiotic 
este foarte redusă, efectul antibacterian fiind 
dependent de concentrație. Vancomicina continuă 
să exercite o acțiune antibacteriană și după ce 
concentrația scade sub concentrația minimă 
inhibitorie, având un efect post-antibiotic de 2 ore. 

Timp de două decenii vancomicina a fost 
considerat antibioticul de elecție pentru infecțiile 
cu MRSA. În ultima perioadă, ca urmare a 
utilizării îndelungate a vancomicinei, au început 
să se selecteze tulpini de stafilococ hetero-
rezistente (hVISA), datorită unei mutații ce a 
condus la o „îngroșare” a peretelui celular 
(permeability-mediated resistence). Glicopeptidele 
sunt antistafilococice de rezervă, cu o eficiență 
confirmată în infecții severe, cu mențiunea ca CMI 

la vancomicină să nu depășească 1 mg/L (în caz 
contrar, se recomandă alegerea unui alt 
antibiotic).  

Doza de vancomicină este de 15-20 mg/Kgc 
la 12 ore, în perfuzie lentă (minim 2 ore). Doza de 
teicoplanina este de 10 mg/Kgc la 12 ore pentru 
primele 2-3 zile de tratament, apoi 10 mg/Kgc/zi 
pentru endocardite și infecții osteo-articulare, 
respectiv 6 mg/Kgc/zi pentru infecții de părți moi. 
 

III. OXAZOLIDINONE 

Familia Oxazolidinonelor s-a impus cu doi 
reprezentanți: linezolid și tedizolid. Mecanismul 
de acțiune constă în inhibiția sintezei proteinelor. 
Deși multe antibiotice folosesc această cale, 
mecanismul de acțiune a linezolidului este unic, 
deoarece el inhibă startul sintezei proteinelor. 
Linezolidul este foarte activ pe MSSA și MRSA, 
dar și pe tulpinile de enterococci (atât cele 
sensibile, cât și pe cele rezistente la vancomicina). 
Este utilizat în infecții pulmonare și de parți moi, 
în bacteremii și în infecții ale SNC, nefiind 
recomandat în endocardite. Doza de linezolid este 
de 600 mg la 12 ore iv sau oral. 

Acest antibiotic este eliminat pe cale 
hepatică, ca atare nu este necesară ajustarea dozei 
în insuficiența renală. Linezolidul are un profil de 
siguranță bun, atunci când este utilizat pe 
perioade scurte. Dacă durata de utilizare 
depășește două săptămâni, exista riscul unor 
reacții adverse severe, dar rare, cum ar fi: 
sindromul serotoninic (când se administrează 
împreună cu agenți serotoninergici), supresie 
medulară, creșterea nivelului seric al acidului 
lactic (ca urmare a inhibarii sintezei proteinei 
mitocondriale) sau modificări ireversibile oculare, 
prin afectarea nervului optic.  

Fosfat de tedizolid este indicat la adulți în 
tratamentul infecțiilor bacteriene acute ale pielii și 
țesutului subcutanat. Doza recomandată este de 
200 mg/zi, pe cale intravenoasa sau orala, cu 
durata de 6 zile, cu eficiența clinică similara cu a 
linezolidului administrat timp de 10 zile. Există o 
experiență limitată pentru acele infecții acute ale 
pielii care evoluează sever, cu bacteremie 
secundară sau cu șoc septic. Acest medicament nu 
este indicat la pacienții cu neutropenie. Reacțiile 
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adverse sunt aceleași ca la linezolid.  
 

IV. LIPOPEPTIDE 

Daptomicina este un lipopeptid ciclic 
natural, activ exclusiv pe bacteriile Gram-
pozitive. Mecanismul de acțiune presupune 
legarea de membranele bacteriene ale celulelor, 
atât în faza de creștere cât și în faza staționară, 
producând depolarizarea și determinând o 
inhibare rapidă a sintezei proteinelor, ADN-ului 
și ARN-ului. Mecanismul de rezistență la 
daptomicină nu a fost încă identificat. Tulpini cu 
sensibilitate redusă la daptomicină au fost 
raportate îndeosebi la pacienți cu infecții greu 
tratabile și/sau după administrarea lui pe 
perioade îndelungate de timp.  

Există tulpini de stafilococ cu sensibilitate 
intermediară la vancomicină (VISA) care pot fi 
rezistente la daptomicină (în special dacă 
pacientul a primit tratament anterior cu 
vancomicină sau când prezintă infecție persistentă 
sub vancomicină). Adăugarea unei β-lactamine 
antistafilococice (nafcilină, oxacilină) poate 
restabili sensibilitatea împotriva tulpinilor de 
MRSA dapto-rezistente. Combinațiile daptomicină 
+ oxacilină sau daptomicină + ceftarolină pot fi 
folosite cu succes în infecțiile cu MRSA cu 
bacteremie. 

Daptomicina este indicată în infecții 
complicate cutanate și ale țesuturilor moi, în 
endocardita infecțioasă dreaptă, în bacteremii 
cauzate de Staphylococcus aureus. Doza 
recomandată este de 6 mg/Kgc/zi iv (pentru 
bacteremii și în endocardită) și de 4 mg/Kgc/zi iv 
în infecții cutanate, fără bacteremie concomitentă. 
Deoarece eliminarea este în principal pe cale 
renală, este necesară ajustarea dozei în 
insuficiența renală. Se poate utiliza în insuficiența 
hepatică ușoară și medie, mai puțin în formele 
severe, unde se recomandă prudență în 
administrare. Studiile clinice au demonstrat că 
daptomicina nu este eficace în tratarea 
pneumoniei, a endocarditelor stângi de etiologie 
stafilococică și nici a infecțiilor grefate pe 
protezele valvulare. S-au semnalat uneori în 
timpul tratamentului creșteri ale valorilor 
creatinfosfokinazei asociate cu dureri, slăbiciuni 

musculare, cazuri de miozita, mioglobulinemie și 
rabdomioliză. Alte reacții adverse întâlnite sunt 
neuropatia periferică și insuficiența renală. 
Daptomicina nu se recomandă la gravide. 

 
V. LIPOGLICOPEPTIDE 

Dalbavancin este un lipoglicopeptid 
bactericid, cu acțiune doar asupra bacteriilor 
Gram-pozitive prin întreruperea sintezei peretelui 
celular. Bacteriile Gram-negative sunt rezistente la 
dalbavancin. Studiile clinice au demonstrat 
eficacitate împotriva speciilor de Stapylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus anginosus (pentru 
streptococii de grup G, pentru Clostridium 
perfringens și Peptostreptococcus eficacitatea 
clinică nu a fost stabilită). 

Rezistența la dalbavancin în cazul 
Staphylococcus aureus și Enterococcus spp. este 
mediată de o genă numită VanA, care codifică 
modificarea peptidei vizate la nivelul peretelui 
celular al unității precursoare. CMI la 
dalbavancina este mai mare în cazul stafilococilor 
intermediar-sensibili la vancomicina (VISA) decât 
în cazul tulpinilor sensibile la vancomicină. 

Particular pentru acest antibiotic este timpul 
de înjumătățire plasmatic foarte lung (372 de ore). 
Dalbavancina este indicată în tratamentul 
infecțiilor bacteriene ale pielii și ale structurilor 
epiteliale la adulți. Doza este de 1500 mg și poate 
fi administrată fie ca o perfuzie unică de 1500 mg, 
fie ca o perfuzie de 1000 mg urmată de încă 500 
mg după 7 zile.  

Dalbavancina poate fi folosită la pacienții cu 
insuficiență renală ușoară sau medie, ajustarea 
dozei fiind necesară doar la cei cu clearance de 
creatininei <30ml/min și care nu urmează o 
schemă de hemodializă programată. În 
insuficiența hepatică ușoară nu se recomandă 
ajustarea dozei, dar administrarea trebuie să se 
facă cu prudență la cei cu insuficiență hepatică 
Child B sau C. Nu este indicat la femeile gravide 
și nici la copii, neexistând date care să dovedească 
siguranța. 

Din familia lipoglicopeptidelor face parte și 
telavancin, indicat de asemeni în infecțiile cu 
MSSA și MRSA. 
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 VI. GLICILCICLINE 

Infecțiile cu germeni rezistenți la antibiotice 
pot conduce rapid la sepsis și soc septic. Tulpini 
de Enterococcus faecium rezistent la vancomicină, 
de Staphylococcus aureus rezistent la meticilină, 
de Acinetobacter baumanii, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterobacteriaceae producatoare de 
β-lactamaze cu spectru extins, alaturi de 
Klebsiella pneumonia fac parte dintr-un grup de 
agenti patogeni numit „ESKAPE bugs”. 

Tigeciclina, o glicilciclina, este un antibiotic 
cu spectru larg, un antibiotic de rezerva, activ pe 
germenii multi-drog rezistenti (MDR), inclusiv pe 
tulpinile de MRSA. Are indicații în infecțiile intra-
abdominale, infecțiile complicate ale pielii și 
țesuturilor moi, cu excepția infecțiilor piciorului 
diabetic. 

În cazul administrării la persoane cu infecții 
severe și bacteremie concomitentă, trebuie luată 
în considerare utilizarea unei asocieri de 
antibiotice; cu toate acestea, ultimele studii au 
demonstrat că tigeciclina poate fi folosită eficient 
atât în monoterapie, cât și în combinații. Doza 
recomandată la adulți este de 100 mg inițial, 
urmate de 50 mg la fiecare 12 ore, timp de 5-14 
zile, în perfuzie intravenoasă cu durata de 30-60 
de minute. Nu este necesară ajustarea dozei la 
persoanele cu insuficiență renală, cu insuficiență 
hepatică ușoară-medie și la vârstnici; nu se 
recomandă utilizarea tigeciclinei la gravidă. 
Dintre reacțiile adverse citate amintim cele 
hepatice și pancreatice (cazurile de pancreatită 
acută au apărut după minim o săptămână de 
tratament). 

Un alt antibiotic eficient în infecțiile cu 
MSSA/MRSA este minociclina. Se poate utiliza 
atât pe cale parenterală cât și po, doza fiind de 100 
mg la 12 ore sau de 200mg/zi doza unică; are un 
potențial de rezistență scăzut și, alături de 
linezolid, este unul din cele 2 antibiotice care 
poate fi folosit eficient pe cale orală în infecții 
sistemice severe stafilococice. 

 
 VII. LINCOSAMIDE 

O alta clasă importantă de antistafilococice e 
reprezentată de Lincosamide din care face parte 
clindamicina. Este recomandată în tratamentul 

osteomielitelor, osteodiscitelor, osteoartritelor 
stafilococice, având o penetrare foarte bună în os 
și în articulații. Are penetrabilitate bună și în 
plămân, sinsuri, mai puțin în SNC (sub 10%). 
Doza variază de la 600 la 1200 mg iv la 6 ore în 
infecții severe, iar pentru administrarea orală 
doza este de 300 mg la 6 ore. În infecții 
osteoarticulare stafilococice (tulpini MRSA) se 
recomandă inițierea terapiei cu un glicopeptid 
asociat cu rifampicina, iar după diminuarea 
sindromului inflamator se poate face trecerea la 
terapie orală cu clindamicină plus rifampicină 
(sau TMP/SMX plus rifampicină); asocierea 
rifampicinei crește eficiența vancomicinei și a 
clindamicinei. 

Clindamicina este unul din puținele 
antibiotice capabile să penetreze sau să distrugă 
biofilmul produs de stafilococ și de aceea se 
folosește când anumite dispozitive sau proteze 
sunt infectate și nu pot fi înlocuite. 

Alte indicații sunt infecțiile cu MRSA 
provenite din comunitate (CA-MRSA), 
piomiozitele și alte infecții grave de părți moi, 
precum și pneumoniile severe. Nu poate fi folosit 
pentru tulpinile de MRSA provenite din spital 
(HA-MRSA) și nici pentru tulpinile CO-MRSA 
(„community onset”), care au la origine tot o 
tulpină de spital.  

Pentru o tulpină CA-MRSA rezistentă la 
eritromicină și sensibilă la clindamicină, trebuie 
să suspectăm rezistența inductibilă la 
clindamicină, care poate fi demonstrată printr-un 
test specific („D-test”). 

 
 VIII. ALTE ANTISTAFILOCOCICE 

Antibiotice antistafilococice „clasice”, utile 
împotriva tulpinilor de MRSA cu rezistența 
parțial păstrată, sunt: TMP/SMX, doxiciclina, 
fluorochinolonele și rifampicina.  

TMP/SMX are același spectru de acțiune cu 
ceftriaxona, având eficiența foarte bună în 
infecțiile cu MSSA. Este recomandat în 
hidrosadenitele supurative deoarece penetrează 
profund la nivelul glandelor sudoripare. 
TMP/SMX are o penetrare bună în meningele 
inflamat (40%). Se utilizează cu prudență, cu 
monitorizarea atentă a reacțiilor adverse (în 
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special a celor hematologice și alergice, care pot fi 
extrem de grave). 

Rifampicina se utilizează doar în asocieri, 
doza recomandată este de 300 mg la 12 ore. Are o 
penetrare bună în SNC (50% în meningele 
inflamat), dar se utilizează cu atenție deoarece 
prezintă numeroase interacțiuni medicamentoase 
și reacții adverse.  

Fluorochinolonele (FQ) sunt o clasă de 
antibiotice cu mulți reprezentanți, cu activitate 
variabilă antistafilococică (ciprofloxacina are 
acțiune mai modestă față de moxifloxacin sau 
levofloxacin). FQ prezintă o difuziune tisulară 
foarte bună, ceea ce le conferă multiple indicații 
terapeutice. Tratamentele prelungite pot conduce 
la selectarea de tulpini rezistente (așa cum s-a 
observat în infecțiile osteoarticulare, când 
tratamentul cu FQ s-a soldat cu o pondere ridicată 
a eșecurilor clinice). 

Aminoglicozidele, o altă clasă de 
antibiotice, sunt utilizate doar în asocieri 
medicamentoase și doar pentru tulpinile de 
MSSA. 

Quinupristin/dalfopristin reprezintă o 
combinație eficientă pentru infecțiile cu 
MSSA/MRSA, utilizată ca terapie alternativă când 
alte antibiotice au eșuat; nu este comercializat în 
România. 

Lista medicamentelor folosite în afecțiunile 
cauzate de Staphylococcus aureus nu este închisă. 
Este posibil ca abordarea infecțiilor cu germeni 
MDR în viitor să se schimbe radical, odată cu 
dezvoltarea nanotehnologiilor. Până atunci, avem 
datoria să evităm folosirea abuzivă și incorectă a 
antibioticelor, să prezervăm resursele terapeutice 
aflate la dispoziție ca să le conservăm eficiența 
pentru o perioadă cât mai îndelungată. 

Nu ne permitem să fim ignoranți și avem 
nevoie de „mai multă minte și înțelepciune” 

pentru a înțelege că bacteriile sunt peste tot, că au 
apărut cu mult timp înaintea noastră, că ele 
comunică permanent și se adaptează, luptând 
pentru supraviețuire. 

…dar să nu uităm: fără ele noi, oamenii, nu 
am fi existat. 
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Investigarea personalității în discursul clinic 
prin metode de interviu și observație, conturează 
profilul persoanei care va fi tratată. Informațiile 
obținute în urma interviului clinic ghideaza 
medicul asupra modului de relaționare cu 
pacientul. 

Cunoașterea tipului de personalitate 
permite stabilirea unei conduite terapeutice 
individualizate; în funcție de aceste coordonate 
personalitățile sunt descrise ca: normale, 
accentuate și patologice. 

Pe lângă interviu și observație, în 
laboratorul de psihologie clinică se pot utiliza 
metode mult mai riguroase. Aceste metode se 
bazează pe chestionare, tehnici proiective, scale 
de evaluare clinică. 

La nivel empiric sunt suficiente informațiile 
obținute doar din interviu și observația asupra 
pacientului. Aceste date însușite, ne vor ușura 
identificarea personalității umane. 

„Deși preocupări și lucrări care poartă chiar 
în titlul lor termenul «personalitate» pot fi 
consemnate încă din secolul al XVIII-lea, de 
elaborarea unei «personologii» sau a unei științe 
integrate a personalității se poate vorbi începând 
de abia cu deceniul al treilea al secolului nostru. 
Neexistând însă un consens unanim al 
cercetătorilor în definirea conceptului de 
«personalitate», procesul de constituire al acestei 
științe unitare este departe de a fi încheiat, ceea ce 
face ca atât în prezentările teoretice cât și în 
activitatea practică – în clinică, în școală – să avem 
de-a face cu predominarea unuia sau altuia dintre 
modelele parțiale existente” (M. Golu). 

Voi descrie profilul unei personalități 
considerate normale în relația sa bio-psiho-socială 
cu mediul din care face parte. 
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Bazându-mă pe cunoștințele determinate la 
această vreme științific, am ilustrat schematic în 
manieră personală, noțiunea de personalitate sub 
forma unei prisme, fiecare fațetă reprezentând o 
caracteristică a acesteia.   

Zestrea genetică și mediul de proveniență și 
apartenența (mediul social) sunt baza acestei 
prisme. Pe acest fundament se construiește 
personalitatea umană, adăugând la bază și 
fațetele prismei; acestea sunt: temperamentul, 
caracterul, aptitudinile și inteligența. 

Background-ul evolutiv al organismului 
(P.J. Williams) (conștientizarea, formarea și 
finisarea ca om) este strâns legat de mediul social 
și zestrea genetică. 

O problemă care încă mai pune întrebări: ce 
este ereditar și ce este dobândit în structura de 
ansamblu a unei personalități? 

Argumentele de la această dată susțin faptul 
că suntem rodul informației biologice primite de 
la cei doi părinți, în egală măsură, 23 de 
cromozomi de la tată și 23 de cromozomi de la 
mamă. Acest fapt evidențiază caracterele pe care 
le putem recunoaște la părinți, caractere ce se 
exprimă genotipic și fenotipic, prin 
conștientizarea existenței lor. Identificate, 
caracterele existente, atât ereditare cât și 
dobândite (prin imitație, prin adaptare) le putem 
lucra, fie pentru a le îmbunătăți, fie pentru a ne 
debarasa de ele. Caracterele primite (atât ereditar, 
cât și dobândite), conștientizate, ne pot ajuta să ne 
prelucrăm și cizelăm personalitatea. 

„Individul învață să fie ceea ce este, «Eul» și 
«Sinele» este o colecție de experiențe care își 
găsesc organizarea în interiorul persoanei și, 
eventual, expresia în comportament prin 
intermediul proceselor uniforme de învățare, 
percepție și cognitie” (Ruxandra Rașcanu). 

Latura dinamico-energetică a personalității 
o reprezintă temperamentul. Acesta se face 
vizibil prin modul de rapiditatea sau lentoarea cu 
care desfășurăm activități, prin dinamica 
proceselor afective evidențiată comportamental. 

Temperamente descoperite de Hipocarat și 
Galeus sunt și azi de actualitate. Alte nume ilustre 
au venit cu interpretari a temperamentului uman 
în funcție de constitutie, de criterii morfologice, 
embriologice și endocrine, dar fidel modului de 
observare rămâne temperamentul hipocratic. 
Astfel Hipocrate defineste două tipologii: 
temperamentul extravertit și temperamentul 
introvertit. 

Temperamentul extravertit îl recunoaștem 
la persoanele animate, ce exteriorizează cu 
ușurință trăirile interioare. Extrovertiții se împart 
la rândul lor în două categorii: sangvinici și 
colerici. Sangvinicul este cel ce vorbește, 
gesticulează, mimica feței e în concordanță cu 
intervievatorul său. La nivelul celulelor 
receptoare o sensibilitate mare o au colericii, astfel 
că orice modificare de ritm, timbru verbal, gestică, 
imagine, curenți de aer, din jurul lui îi poate 
schimba ușor starea (îl perturbă) și devine mult 
mai animat, energic, guraliv, neprevăzut.  

Temperamentul introvertit îl manifestă 
persoanele ce au o combustie energetică 
interioară. Trăirile sunt internalizate și au o mare 
intensitate. Flegmaticul este tipul minuțios, 
ordonat, răspunde rar și sacadat. Melancolicul, la 
nivelul celulelor receptoare a organelor de simț, 
melancolicul are aceeași sensibilitate ca și 
extroversul dar manifestările sunt de „închidere 
în interior” și „trăiește” de unul singur informația 
perturbantă primită din exterior. 

Fiecare persoană are dominanta 
temperamentului său (este fie extravertit fie 
introvertit) dar are și starea de repaus a 
manifestărilor sale; cand obosește de felul cum 
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„este” (se exprimă), „ia o pauză” pentru puțin 
timp și împrumută din caracteristicile 
temperamentului opus. Extroversul împrumută 
din caracteristicile introversului, respectiv 
introversul pe cele ale extroversului. Un exemplu 
ar putea fi urmatorul: la cabinetul de psihologie 
se prezintă un pacient care îmi spune că urmează 
cu strictețe tratamentul recomandat de medic 
pentru afecțiunile sale să-și ia regulat și la timp 
toate medicamentele dar obosit de rutina zilnică 
îmi marturisește ca, „ce atâtea pastile, nu mai iau 
nici una fie ce-o fi” dar peste o săptămână îl 
regăsesc din nou că și-a reluat tratamentul la 
recomandările medicului. Deducem de aici că 
pacientul are un temperament predominant 
introvertit (riguros, consecvent, disciplinat) dar 
obosește de felul în care este și „ia o pauză” 
preluând pentru scurt timp elemente din 
temperamentul extrovertit (impulsiv, 
nedisciplinat).  

În funcție de temperament, există o 
preferință și o predispoziție spre anumite profesii. 
Astfel extroversii se îndreaptă spre profesii 
dedicate umanității (sociologi, filozofi, psihologi) 
iar introversii spre profesii cu profil real 
(economiști, ingineri, medici). 

În același mod există o preferință pentru 
culori și folosirea acestora, extroversii vor fi 
interesați de prima parte de colori din ROGVAIV: 
roșu, orange, galben și introversii de cealaltă 
parte: albastru, indigo, violet.  

Această preferință este explicată prin faptul 
că inconștientul nostru determinat de secrețiile 
interne și de lungimea de undă a organelor 
interne caută în exterior anumite lungimi de undă 
pe care le regăsesc și în culori. În ROGVAIV, la fel 
ca și în curcubeu, culorile sunt aranjate în ordine 
descrescatoare a lungimilor lor de undă începând 
de la 700 nm care corespunde culorii roșu, până la 
400 nm corespunzătoare culorii violet. 

Energia fiecărei culori corespunde cu 
energia fiecărui organ. Din interior, nevoia se 
manifestă inconștient prin abordarea unor culori. 
Celulele receptoare de la nivelul retinei preiau 
culoarea necesară completării de energie acolo 
unde este nevoie. 

O latură a personalității o reprezintă 
inteligența. 

Inteligența cognitivă (IQ) este capacitatea de 
a primi, înmagazina și reda datele, abilitatea de a 
descoperi proprietățile obiectelor și fenomenelor 
înconjurătoare, cât și a relațiilor dintre acestea, 
posibilitatea de a rezolva probleme noi. Acest IQ 
poate fi măsurat prin chestionare specifice dar și 
prin interviu, observație și istoric personal. Pentru 
persoanele cu inteligență adaptată cerințelor 
zilnice, IQ-ul este cuprins între 90-120, fiind 
inteligența medie a populației. Un IQ peste 120, 
poartă semnul de IQ mare iar cel peste 160, IQ 
foarte mare sau geniu. Între 60 și 90 încadrăm 
oligofrenia, astfel: usor IQ 70-90, mediu IQ 50-70, 
sever, 30-50.  

Când vorbim de inteligență, nu ne referim 
doar la inteligența cognitivă (IQ) 

Se vorbește din ce în ce mai mult despre alte 
tipuri de inteligență care susțin și completează 
inteligența cognitivă. Pentru succes personal și 
profesional este necesar să învățăm și să 
dezvoltăm inteligența emoțională (socială), 
inteligența materială, inteligența fizică și 
inteligența spirituală. 

Conform cercetărilor statistice, competența 
emoțională este de două ori mai importantă decât 
abilitățile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea 
inteligenței emoționale reprezintă înțelegerea și 
gestionarea emoțiilor personale, pentru a crea 
relații armonioase cu cei din jur. Această abilitate 
se învață în primii ani, alături de familie (cei 7 ani 
de acasă). Într-un mediu prietenos, de susținere și 
iubire, persoana învață și dezvoltă această 
inteligență. În relația cu mediul social această 
emoție se manifestă. Putem să avem sau nu 
această inteligență. Dacă mediul nu a fost prielnic 
pentru dezvoltarea emoțiilor este nevoie să 
învățăm despre ele, să recunoaștem impactul 
emoțiilor asupra noastră și forma în care le 
exteriorizăm. Este necesar să recunoaștem trăirea 
și să gestionăm emoțiile în congruență cu nevoile 
noastre. Dezvoltarea acestei inteligențe face ca 
finisarea și definirea personalității noastre să aibă 
o formă evoluată. 
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Inteligența fizică este acea capacitate de 
gestionare a factorilor prielnici din mediul 
înconjurător pentru o bună sănătate fizică si 
psihică. Activitatea fizică și modul de alimentație, 
de hidratare și oxigenare sunt esențiali în armonia 
și echilibrul omului cu mediul înconjurător. 
Cunoașterea beneficiilor și aplicarea lor în viața 
de zi cu zi determină creșterea și dezvoltarea 
inteligenței fizice. 

Inteligența materială este acea capacitate de 
gestionare conștientă și eficientă a bunurilor 
materiale la care omul are acces, începând de la 
bani continuand cu celelalte obiecte. 

Inteligența spirituală a intrat recent în 
atenția cercetătorilor. Datorită dezvoltării capaci-
tății intelectuale, omul caută semnificații și 
legătură cu sistemele mai largi din care face parte 
(familie, națiune, civilizație, univers). Inteligența 
spirituală este acea capacitate de a înțelege că Eul 
meu este parte componentă din Eco-sistem, că 
energia personală este în strânsă legatură cu alte 
energii superioare. Până acum doar teologia și 
filozofia le-a abordat ca temă. 

Latura relațională (atitudinile) și trăsătu-
rile volitive ale caracterului reprezintă o o altă 
fațetă a prismei. 

Caracterul este alcătuit dintr-un sistem de 
trăsături ce rezultă din orientarea generală și 
voința unui individ, acceptate ca definitorii prin 
atitudinea lui față de cei din jur, față de muncă, 
față de el, față de normele morale și etice de 
conviețuire alături de semeni. 

Trăsăturile de caracter sunt pozitive sau 
negative și sunt în strânsă legătură cu aspectele 
vieții individuale: interese, motive, scopuri. 
Caracterul uman ce intră în relație de empatie cu 
nevoile celor din jur este considerat a fi un 
caracter cu trăsături pozitive. Caracterele umane 
ce utilizează atitudini ostile mediului din care fac 
parte (judecată, etichetare, blamare, furt, violentă) 
reprezintă caracter cu trăsături negative. La nivel 
volițional sunt exprimate aspecte morale, etice și 
intelectuale. 

Caracterul se formează și se dezvoltă în 
familie, școală, societate. Caracterul se modelează 
atunci când persoana conștientizează că vrea să 
schimbe ceva și când găsește un model demn de 
urmat in anturajul său. 

O altă fațetă a personalității noastre o 
reprezintă aptitudinile. 

În literatura psihologică se acceptă că 
temperamentul este total moștenit, în timp ce 
aptitudinile sunt 25% sub influență ereditară și 
restul de 75% sub influența factorilor de mediu. 

Calitățile inteligenței și percepției unei 
persoane reprezintă aptitudini generale în 
desfășurarea unei activități iar manifestările în 
anumite domenii foarte precise precum arte, 
tehnică, sport, sunt aptitudini speciale. Aceste 
sisteme operaționale psihofizice, permit 
îndeplinirea unor activități cu randament 
superior. 

Aptitudinile sunt har și-l avem fiecare odată 
cu nașterea. 

Ca să evoluăm este necesară conștien-
tizarea acestor aptitudini ca forțe, creatoare, 
sociale, emoționale, intelectuale. Aceaste 
aptitudini putem să le transformăm în profesie 
doar prin șlefuire și multă muncă, iar în final 
profesia noastră va deveni o plăcere, o destindere, 
o desfătare. 

Obiectivitatea cu care definim profilul de 
personalitate a interlocutorului prin cunoașterea 
însăși a personalității noastre, ne aduce un ajutor 
în abordarea conduitei profesionale în clinică. 

În concluzie, este important din punct de 
vedere clinic să cunoaștem laturile personalității 
normale.  

Acestea sunt mediul social și zestrea 
genetică, temperamentul, inteligența, caracterul 
și aptitudinile. 

Informațiile obținute despre aceste laturi 
ale personalității unui pacient îmbunatățesc 
relația medic-pacient și se obține o complianță 
ridicată la tratamentul medical. 
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„Sănătatea noastră depinde de sănătatea planetei”  
„Ecologizarea mediului poluat ne obligă să ne gândim 
global dar să acționăm local, deoarece protejarea 
naturii înseamnă protecția florei, faunei, a omului, 
salvarea vieții și a civilizației Terrei” 

 
ECOLOGIE ȘI MEDICINĂ. 

ALTERAREA CALITĂȚILOR MEDIULUI NATURAL ȘI MUTAȚII MAJORE 
ÎN MORBIDITATE LA OM, ÎN CONTEXTUL PROMOVĂRII  

CONCEPTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI A PLANETOTERAPIEI 
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Metabolismul organismului terestru este 
profund alterat prin perturbarea unor homeostazii 
esențiale. Societatea modernă tot mai energofagă, 
returnează mediului natural tot mai multe toxice 
poluante (CO2, SO2, mercaptani și multe altele) care 
depășesc capacitatea de neutralizare naturală în 
cele trei medii: aer, apă, sol. Suprafața pădurilor, 
principalul furnizor de oxigen și captator de CO2 s-
a redus în Europa după un secol de la 80% la 30%. 
Acest dezechilibru este mult mai acut în Africa 
unde procesul deșertificării avansează cu suprafața 
României în fiecare an (seceta din Sahel pare 
ireversibilă); și-n Oltenia noastră, deforestarea 
intempestivă face loc pustiului, încât dacă vrei să 
admiri dune de nisip nu-i nevoie să mergi în Africa.  

Dar Nihil Nuove su sole spunea încă acum 
peste 3000 de ani înțeleptul Solomon, fiul și 
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 antichității, 
supranumit părintele medicinii să scrie într-unul 
din cele 72 volume pe care le-am admirat la 
Institutul Hipocrate din insulă, sub titlul Despre aer, 
ape și locuri că omul și așezămintele de locuit, 
locurile, sunt influențate de calitatea apei, solului 
și aerului; în acel opus se referea și la sănătatea 
sciților din Dobrogea de azi. Încă de atunci 
miasmele locurilor insalubre erau incriminate în 
producerea unor molime (despre existența 
microbilor am aflat abia în secolul al XIX-lea 
d.Hr.). În Asklepionul din Pergam, în centrul acestui 
templu al sănătății am băut apa „izvorului sacru” 

care abia în secolul trecut s-a aflat că își datora 
calitățile terapeutice radioactivității sale în limite 
compatibile cu o apă terapeutică.  

Nimic nu e nou pentru că prorocul Moise 
(sec. 13 î.Hr.) legislatorul evreilor care se zice că 
pe muntele Sinai ar fi primit Tablele legii 
(decalogul) și a eliberat poporul evreu din robia 
egipteană, a hotărât că „arborii trebuie cruțați chiar 
dacă aceasta ar îngrădi ducerea cu succes a războiului”. 

Au trecut unul după altul secole și milenii 
până în 1866 când savantul naturalist și darwinist 
evoluționist de la Jena E. Haeckel să definească 
relația om-mediu în conceptual său ecologic în 
ultimii ani tot mai uzitat ca termen de oamenii 
simpli dar și de politicieni. Publicul speriat de 
asaltul poluării și al consecințelor sale cât și de așa 
numitul NIMBY sindrom, boala deșeurilor.(Not în 
my back yard adică nu vreau deșeurile în curtea 
mea ci la vecinul) devine tot mai sensibil la 
cuvintele poluare, ecologie, deșeuri menajere, 
industriale și radioactive.  

În epoca industrializării, oamenii de știință, 
filozofii vremii (J. J. Rousseau, Voltaire ș.a.) au 
remarcat relația între mediul natural și sănătatea 
omului dar este meritul incontestabil al savantului 
evoluționist – darwinist de la Jena – Ernst Haeckel 
de a fi emis conceptul de ecologie, fundamentând 
știința care se ocupă cu studiul interacțiunii dintre 
organisme și mediul lor de viață. 

Relația între poluare și starea de sănătate 
este tot mai frecvent afirmată și dovedită în 
condițiile industrializării care sacrifică în primul 
rând calitățile mediului în goana furibundă după 
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profitul maxim în timp scurt. În anul 1960 Edith 
Carlson tipărea volumul Primăvara liniștită. 
Liniștea se datora dispariției cântecului păsărilor 
și a prezenței lor într-un oraș suprapoluat de 
industriile zonei. Industriașii aflând că sunt vizați 
direct au cumpărat întreaga ediție dar publicul a 
aflat ce trebuia să afle. Am participat acum câțiva 
ani la un simpozion european cu tema Dezastre 
industriale la Wroc1av în Polonia. Am aflat atunci 
despre marile tragedii umane din India la Bophal 
datorate pesticidelor; au murit mii de oameni și 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 și militarii vietnamezi din junglă. Tot în acei 
ani, la un seminar internațional la Varșovia am 
aflat de perspectivele crizei apei dulci în întreaga 
lume datorită poluării apelor de suprafață și a 
celor de profunzime în urma unor activități 
antropice haotice care ignorau și ignoră calitatea 
mediului și implicit viața, eludând ecuația după 
care „protecția mediului=protecția vieții, a florei, 
faunei și omului”. 

Mai aproape de noi, avem o altă tragedie 
întinsă pe câteva decenii care confirmă relația 
mediu-viață și sănătate. E vorba de nefropatia 
endemică balcanică (N.E.B.) boală fatală care 
afectează populația unor țări balcanice (Serbia, 
Croația, Bulgaria și România) în apropierea 
Dunării, și Porților 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 întreține azi viața 
bolnavilor cu insuficiență renală. Anchetele au 
arătat că locuitorii acestei zone beau apă din 
fântâni sub care la 7-10 metri se află un strat de 
cărbune primitiv, lignitul. Medicii timișoreni 
ajutați 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 și dintre aceștia mulți 
dezvoltă cancer al căilor renale superioare. În 
mod obișnuit, în alte zone, acest cancer are o 
frecvență 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 afirmațiile Dr. 
Călin Țațu de la Univ. de Medicină din Timișoara. 

În Banat boala a fost analizată prima oară în 1963; 
au urmat cercetări în Mehedinți, în 110 sate din 19 
comune și afirmațiile medicilor de la dializă sunt 
tot mai îngrijorătoare de vreme ce 75% din 
dializați suferă de NEB. „Oamenii știu că apa nu 
e bună dar ce pot să facă dacă șomeri fiind nu-și 
pot procura apă plată” (doar 20% dintre ei 
lucrează iar satele se depopulează "văzând cu 
ochii"). Apa e foarte concentrată în nitrați și 
pesticide dar și în substanțe organice, apele 
freatice fiind contaminate de la minele de cărbuni. 
Apa are o duritate foarte mare iar conductivitatea 
măsurată în unități microsimens este de 2130 
unități față de normalul de 200-300 unități. 

„Apa din fântâna noastră nu spală iar 
spuma de la detergent sau săpun se adună, se face 
ca brânza și nu curăță, hainele rămânând 
murdare” afirma soția lui Valentin Pătruțescu a 
căror fântână a fost analizată. Lignitul are 
numeroși compuși 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 și 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 așezat pe un depozit de lignit și 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 produși organici foarte toxici. Relativ recent, 
mass media aducea la cunoștința publicului o altă 
dramă ecologică concretizată în frecvența 
alarmantă a malformațiilor congenitale într-o 
zonă apropiată a NEB, unde o exploatare de 
minereuri radioactive a fost dezafectată prin 
inundare; evident circulația subterană a apei nu 
poate fi decât foarte greu controlată și influențată. 
Și în acest caz ca și în cel ce va fi expus în 
continuare statisticile oficiale erau optimiste pe 
când datele oferite de un medic corect și bun 
observator se aflau la polul opus. 

Dramele de mediu, patologia de mediu 
poate continua cu „boala de la Minamata”, o 
localitate de pescari liniștită cândva, situată pe 
malul unui râu în Japonia. La un moment dat, în 
urmă cu circa 75 de ani, o endemie de paralizii 
lovește colectivitatea de pescari dependentă de 
consumul de pește dar nu numai oamenii arătau 
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ca niște monștri; animalele sufereau și ele: pisicile 
„se sinucideau” învârtindu-se în jurul cozii până 
cădeau epuizate; câinii dispăreau zile întregi și 
erau găsiți morți iar păsările cădeau moarte din 
văzduh. Bolnavii erau ocoliți de cei sănătoși de 
parcă ar fi fost leproși, fiindcă nu se știa că boala 
nu e contagioasa. Se nășteau copii cu deformații 
grotești, cu tumori cerebrale; pescarii prindeau 
pești cu 2 capete. Guvernul s-a alarmat iar 
anchetele medicale au arătat că o fabrică de 
substanțe chimice din amonte deversa în râu 
anumite substanțe chimice; raportul medical nu 
era pe placul Corporației chimice Chisso care l-a 
înlăturat pe dr. Hosogawa. Totul a fost 
mușamalizat și în golful Minamata industria 
prospera în continuare. Guvernul n-a avut curajul 
să ia măsuri radicale, limitându-se doar să 
interzică vânzarea peștelui în alte localități; 
economia Minamatei suferea. În 1968 boala a luat 
proporții alarmante deoarece pescarii sărăciți nu-
și puteau cumpăra alte alimente, consumând și 
mai mult pește. Corporația Chisso a trecut la 
mituirea localnicilor (ca la Roșia Montană). 
„Congresul Poporului pentru boala din 
Minamata” a dat în judecată guvernul japonez și 
corporația Chisso pentru daunele produse 
populației bolnave, estimată la cca 10.000 
paralizați dar n-au fost despăgubiți mai mult de 
3000. Au supraviețuit născuții cu malformații și 
amintirea aceste tragedii produsă de intoxicația 
cronică cu metil mercur din apele râului care 
contaminau peștele consumat de oameni săraci și 
lipsiți de apărare. Numai intervenția unui 
specialist trimis de ONU și care s-a dovedit 
incoruptibil a făcut lumină în cazul „Minamata”. 
Industriașii, omenirea, n-au învățat nimic încât au 
urmat numeroase alte tragedii până la Cernobâl 
după care, numărul neoplaziilor genitale feminine 
s-a dublat. Acum vreo 25 ani concernul de 
medicamente Cyba-Geigy din Basel (Elveția) a 
deversat mari cantități de deșeuri toxice otrăvind 
Rhin-ul în aval pe sute de kilometrii timp de mai 
mulți ani. Râuri abiotice am avut și avem și în 
România. Deversări radioactive din lacuri de 
decantare din Ardeal ajungând în Tisa și Dunăre, 
au generat conflicte ecologice între state și au 
impus despăgubiri din partea statului nostru. 
Sucevenii n-au uitat anii de tristă celebritate ai 
„Sindromului Suceava”, sulfocarbonismul de la IFA 

datorat amplasării ilogice a unui combinat chimic 
în mijlocul triunghiului urban Ițcani-Burdujeni-
Suceava, protecția ecologică fiind foarte redusă 
ceea ce ducea la depășirea concentrației sulfurii 
de carbon de zeci de ori în combinat și în mediul 
urban și rural înconjurător și de peste 1000 de ori 
în unele secții ale IFA; la fel a fost cu Metadet 
Fălticeni. Patologia de mediu evocată mai sus, 
exemplifică aserțiunile după care solul este 
mediul de acumulare al noxelor iar aerul și apa 
sunt vectorii poluanților. Conflictul tehno – 
biosferă este tot mai acut. 

Despre efectul de seră, rarefierea păturii de 
ozon, înmulțirea cancerelor de piele și încălzirea 
globală se vorbește tot mai mult dar se face destul 
de puțin câtă vreme principalii furnizori de CO2 – 
SUA, China și 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 și un rezultat mic ci mai 
degrabă nimic”. În China, din Nord până în Sud, 
pe circa 4000 km, în stațiile de cale ferată am 
văzut stive imense de cărbuni folosiți drept 
combustibil pentru locomotive. Despre soarta 
ghețarilor s-a vorbit la al VII-lea simpozion de 
geografie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” 
desfășurat sub deviza „Topirea ghețarilor, o 
problemă de actualitate” și realitatea topirii 
ghețarilor am văzut-o la fața locului acum 5 ani, 
în Alaska în 2007. Dacă se menține acest fenomen, 
în anul 2050, nivelul oceanului planetar va urca 
cu 20 cm. Astăzi, nu există aproape și departe pe 
globul terestru supus globalizării economice dar 
și a poluării transfrontaliere și a fenomenelor care 
induc încălzirea globală, topirea ghețarilor, 
ridicarea alarmantă a nivelului oceanului planetar 
care va face nelocuibile actualele zone de litoral. 
În iulie 2009 țările superindustrializate care 
contribuie majoritar (80%) la emisiile de CO2 și 
alte gaze la efectul de seră și la supraîncălzirea 
climei au hotărât în mod responsabil să reducă 
aceste emisii până în 2050. Aceleași bune intenții 
determină summit-ul ecologic de la Copenhaga în 
decembrie 2009. 

Aerul spălat de ploi încarcă solul și apele de 
suprafață și chiar pe cele de profunzime cu 
poluanți autohtoni sau trasnfrontalieri care nu 
cunosc granițe. Am vizitat -Combinatul chimic de 
la Lenzing, lângă Salzburg; acolo, efluentul 
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industrial este complet  epurat încât este preluat 
ca apă industrială încă din 1992 iar râulețul Äger 
și lacul din apropiere permit viețuirea peștilor, 
broscuțelor și promenada lebedelor, indicatori 
biologici fideli ai calității apei. Azi constatăm 
daunele produse de poluarea multor zone urbane 
și rurale. „Lista roșie” din Elveția numește speciile 
pe cale de dispariție iar „Lista verde” pe cele 
amenințate. Am în vedere filmele „Ziua de după” 
și „Ultimul țărm” ale cineastului Stanley Kramer 
axate pe efectele ireductibile ale poluării 
radioactive; să nu ajungem acolo.  

Lumea uită că își datorează viața, în 
totalitate, fotosintezei care depinde evident de 
existența vegetației; plantele verzi folosesc 
energia solară pentru producerea masei vegetale 
eliminând O2 și 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. La noi acel război nedeclarat naturii, 
pădurilor, parcă s-a mai atenuat dar mult prea 
târziu, prin rărirea gaterelor care se înmulțeau ca 
ciupercile după ploaie pe toate pâraiele. 
Rumegușul aruncat oriunde în râuri și pâraie a 
anihilat fauna piscicolă prin blocarea branhiilor. 
Azi, la Vatra Dornei, rumegușul este utilizat într-
o instalație modernă și eficientă de încălzire. 
Malurile râurilor sunt pline de deșeurile aruncate 
de populația needucată iar pentru educația în 
scopul ecologizării și reconstrucției ecologice se 
face prea puțin, deși poliția de mediu, garda 
ecologică se afirmă tot mai autoritar. La scară 
planetară se impune de urgență o 
„planetoterapie” înainte de a ajunge la masa 
critică în probleme de mediu când efectele 
degradării mediului vor deveni ireversibile iar 
„globulețul nostru” ar putea ajunge lipsit de viață 
scrâșnindu-și osiile în derivă prin spații siderale 
de nimeni auzit și văzut. Este regretabil că 
Summitul de la Rio și cel care a urmat după 10 ani 
la Johannesburg au rămas evenimente fără 
rezonanța scontată. 

Opinia publică și organisme internaționale 
tot mai responsabile se trezesc încet, încet din 
profundul somn al „Frumoasei din pădurea 
adormită” și în 1972, la Stockholm, Sesiunea 
Adunării Generale a ONU, în urma audierii 
raportului „Viitorul nostru comun” prezentat de D-

na Brundtland Gro Harlem, secretarul de atunci al 
OMS și ministrul mediului în țara sa – Suedia, 
elaborează decizii fundamentale: dreptul la un 
mediu natural sănătos, pe 5 iunie care devine din 
acel an, „Ziua mondială a mediului”. 

Zece ani mai târziu, în 1982 are loc 
Summitul ecologic planetar fără precedent de la 
Rio de Janeiro care propune măsuri importante de 
profilaxie și terapie a bolilor „Prințului Albastru” – 
cum a fost văzut și supranumit „globulețul 
terestru” din cosmos. 

La Rio a fost recunoscută poluarea 
transfrontalieră și necesitatea unor măsuri 
deasemenea globale, între care principiul Pollueur – 
payeur (cine poluează va plăti); „Pactul pentru 
Terra” a fost semnat de reprezentanții a 185 de 
state. „Agenda XXI” mai stabilea că țările 
dezvoltate, generatoare principale a gazelor de 
seră și responsabile de încălzirea globală să 
contribuie cu 0,7% din PIB la ecologizarea planetei. 

Al 3-lea document se referea la Protecția 
pădurilor despre care se cuvine să știm că până și 
Pădurile Amazoniei întinse pe teritoriul a opt 
state sud americane sunt supuse unui proces 
concentric de distrugere, greu de stăvilit; ele sunt 
considerate unul din „cei doi plămâni ai Terrei”. 

„Efectul de seră” („de etuvă”) de sub pătura 
gazelor emanate de la sol induce încălzirea climei 
ce riscă să crească nivelul oceanului planetar cu 
periclitarea zonelor litorale suprapopulate. 
Concomitent, ghețurile Arctice cunosc deja o 
topire spectaculoasă și fără precedent din vara 
anului 2007, când suprafața ghețurilor dispărute a 
fost cât Alaska (1,7 milioane km2), adică de trei ori 
suprafața Franței; am văzut acest fenomen în 
Alaska – în septembrie 2007 când bucăți cât 
blocurile noastre de locuit se desprindeau din 
ghețari celebri ce păreau veșnici. 

Sănătatea omului nu mai poate fi separată 
de sănătatea mediului natural sau artificial. 
Compușii clorofluorocarburilor, freonii, degajați 
de industria frigorifică rarefiază pătura de ozon, 
principalul protector împotriva acțiunii 
ucigătoare a radiațiilor cosmice și ultraviolete 
rezultatul fiind creșterea alarmantă a neoplaziilor 
cutanate în SUA. „Treptat omul riscă să fie exclus 
din Paradisul terestru” a fost concluzia neoficială a 
Summit-ului ecologic din 1992 din Africa de Sud 
(Johannesburg): „omul își trădează tot mai mult 
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neputința de a învăța din greșelile proprii” iar 
măsurile firave adoptate după Rio conduc la 
concluzia că „pentru un rău mare, un remediu mic 
nu duce la un rezultat mic ci mai degrabă la nici un 
rezultat”. Ecologia și ecologizarea sunt scumpe. În 
acest sens merită să amintim că la Bergen, în 
Norvegia, o reuniune a miniștrilor de mediu și de 
finanțe din țările superdezvoltate a inserat între 
concluzii și afirmația că: 

„Ecologia nu mai poate să rămână o pălărie de 
cerșetor” în care guvernele să arunce din când în când 
câte un bănuț, iar ecologiștii nu mai sunt etichetați azi 
drept un „cor al Casandrelor” care inventează tot 
felul de crize – între care se afirmă evident criza 
demografică, energetică și de materii prime în 
general inclusiv criza alimentară. 

„Cristalul de aer” și-a pierdut o treime din 
transparență prin poluanți de unde frecvența 
crescută a bolilor pulmonare alergice. La unul din 
congresele Academiei Oamenilor de Știință din 
România (Constanța – 2005) la care am participat 
cu o comunicare pe tema „Apa un miracol” s-au 
afirmat observații și studii responsabile despre 
această „picătură a speranței”, substratul sine qua 
non al tuturor proceselor vitale din biosisteme în 
care apa reprezintă 70-80 % din compoziție, 
structură și metabolism, realitate mai evidentă la 
cele două extreme ale vârstei omului dar și 
observații fascinante despre „memoria apei”.  

Neglijarea protecției mediului și a 
rezervelor de apă prin deforestarea intempestivă 
a dus la „răzbunarea apelor” cu prilejul recentelor 
inundații. Apele sunt risipite și poluate 
iresponsabil în timp ce oamenii de știință studiază 
și elaborează apa superpurificată și energizată în 
instalații Life energy care conferă moleculei de apă 
o aură specifică, apă utilă pentru efectele 
energizante la sportivi iar energia Π a apei stă 
alături de energia electromagnetică și 
gravitațională fiind utilă în terapie așa cum apa 
hiperpură este utilizată în reactoarele atomice ca 
„apă grea”.  

„Misterele apei” sunt fantastice dar s-ar 
putea ca noi oamenii să învățăm să prețuim apa 
numai atunci când n-o vom mai avea, dându-i 
dreptate lui A. Einstein când spunea că: „până la 
urmă omenirea va avea destinul pe care-l va merita” și 
că „omul, înainte să moară de foame, va muri de sete”. 

Altă relație esențială este între ape și păduri. 
Am constatat cum fără păduri au început „să curgă 
la vale dealurile și munții”. Finlanda, țara care nu are 
altceva decât apă, pietre și păduri iar copacii pe care-
i ocrotește, ar putea înconjura pământul la ecuator 
importă totuși lemn pentru hârtia pe care o 
folosește cu cel mai mare randament în tipografiile 
anexate fabricilor de hârtie. Nimic nu e întâmplător 
în această țară cu abia peste 5 milioane locuitori de 
vreme ce Jean Sibelius (1865-1957) compozitorul 
național finlandez deplasa în păduri orchestre 
simfonice pentru a oferi pădurilor muzică., 
crezând în sensibilitatea copacilor și a duhului 
pădurilor – topiola. Având această mentalitate, 
omul nu va jefui pădurile și nici nu va trebui să le 
păzească cu arma. Natura este acolo (și ar trebui să 
fie și la noi) „un templu sfânt” în care omul  intra 
sfios, plin de smerenie. 

Suntem încă sub influența marelui sindrom 
ecologic și contribuabili la ecocidul planetar de 
vreme ce zilnic dispar 150 specii (după „lista roșie” 
a condamnaților la moarte alcătuită de botanistul 
elvețian „Landot”). Conflictul om-natură e parte 
integrantă a conflictului tehno-biosferă în 
permanență agravare.  

Binele și răul, virtutea și păcatul coexistă tot 
mai intim pe globul terestru care devine tot mai mic. 
Viața în diversitatea ei ne amintește de structura 
maniheistă a omului în care ab inițio stau alături 
două componente, una diabolică și alta angelică 
cel mai adesea exprimându-se prima dintre ele. 

Nimby syndrom e o altă calamitate. Deșeurile 
de tot felul provoacă repulsie deși sunt rezultatul 
activităților noastre. În traducere, Not in my back 
yard înseamnă „nu în curtea mea”, ci la vecinul, sau 
pe străzi și drumuri publice aruncăm fără jenă 
toate deșeurile. 

Alte probleme grave sunt ridicate de 
poluarea auto și prin centralele termice de 
apartament dar toate s-ar rezolva mai ușor dacă 
n-am suferi de cea mai gravă formă de poluare – 
poluarea morală, față de care numai educația 
sistematică și perseverentă ar edifica o conștiință 
ecologică și civică responsabilă. 

Poluarea auto în creștere alarmantă îmi 
amintește de un dialog între juristul suedez 
Henning Sjöström și un ziarist francez asupra 
moralei sociale. „Tocmai vizitasem salonul Salonul 
Auto de la Paris. Constructorii mașinilor au fost 
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felicitați pentru performanțele tehnice auto și creșterea 
vânzărilor. Dar nu s-a spus nici un cuvânt despre 
poluarea aerului, continuă suedezul. Iată diferența 
dintre noi: la voi, francezii, morala se referă mai ales la 
sex, pe când la noi, suedezii, morala se referă la 
respectul față de aerul pe care-l respiră aproapele”. 

Medicii suceveni au fost primii care au 
remarcat modificări în morbiditatea zonei sub 
influența poluării sulfocarbonice la Suceava 
generată de IFA (Întreprinderea de Fibre 
Artificiale) care după ce a fost adusă în mijlocul 
triunghiului urban Ițcani – Burdujeni – Suceava în 
loc să fie lăsată pe fundația deja zidită spre 
Verești, funcționa fără autorizație sanitară de 
mediu. În mai 1988 la „Zilele Academice Ieșene” 
medicii suceveni: Dr. Ioan Iețcu, Dr. I. Iliescu, E. 
Bratu, Dr. Marina Vlase și Dr. O. Dascălu au riscat 
unele „observații tovărășești” prezentând în 
forumul academic ieșean observații bine 
documentate asupra consecințelor grave ale „grijii 
față de om” înainte de 1989. Ani la rând am 
beneficiat de trista celebritate a „sindromului de 
Suceava”, în care erau incluse consecințele 
sulfocarbonismului de la IFA Suceava. 

Ca parlamentar, am vizitat în 1991, același 
tip de combinat în Austria, la 50 km sud de 
Salzburg dar epurarea efluentului industrial era 
perfectă, și compatibilă cu prezența lebedelor la 
confluența cu râul Ager, protecția locului de 
muncă era ideală iar patologia de mediu era zero. 
Aceste observații la care s-au adăugat după 1989, 
cele privitoare la multiplicarea neoplaziilor 
genitale la femei după dezastrul ecologic de la 
Cernobîl din aprilie 1986, bine ascuns câteva zile 
de cenzura comunistă (o altă crimă colectivă), au 
precizat că rata neoplaziilor genitale a ajuns mai 
mult decât dublă în cei cinci ani post Cernobîl în 
comparație cu cinci ani dinainte de Cernobîl, 
observațiile statistice fiind acompaniate științific 
de determinări histologice efectuate cu 
competență de Dr. Mioara Bendescu de la 
„Maternitatea Cuza Vodă – Iași”. La capitolul 
„patologie de mediu” s-a adăugat creșterea 
alarmantă a neoplaziilor renale și intestinale în 
urma poluării sulfocarbonice de la IFA Suceava, 
cataboliții sulfurii de carbon eliminându-se urinar 
și intestinal. Am prezentat aceste observații la 
Satu Mare la Congresul Uniunii Medicale 

Balcanice și la Wrocklaw în Polonia la un 
simpozion cu tema „Dezastre industriale”. 

Alte observații și cercetări în domeniul 
patologiei de mediu au fost efectuate de colegi 
urologi: Dr. Nae Dobromir în colaborare cu Dr. 
Ed. Varzaru anatomopatolog și Ing. Iluță Cocriș 
din partea Agenției de Protecția Mediului din 
Suceava, colaboratoarea noastră și în prezent. 

Medicului îi revine și responsabilitatea 
cunoașterii rolului mediului natural și artificial în 
determinarea morbidității. Spațiul rezervat acestei 
comunicări de sinteză este mult prea redus și 
problematica ecologic – culturală și medicală mult 
prea amplă. Desigur n-am uitat de aforismul „non 
multae, sed multum” (trebuie să spui mult în 
cuvinte puține) sau mai pe scurt dar cu același 
sens „multum, non multae”. Am încercat și sper să 
fi reușit în parte să aduc în prim plan ceea ce și 
medicul poate și trebuie să știe despre relația 
medicină – ecologie, medicul fiind un om de 
cultură de primă responsabilitate în societate.  

Supraviețuirea noastră ca „pasageri de o 
clipă pe Terra” depinde fără îndoială de 
protejarea mediului natural și de reconstrucția lui 
acolo unde omul a greșit. Educația tuturor 
vârstelor pentru protecția mediului este la 
îndemâna noastră, a familiei, școlii și a Agențiilor 
de protecția mediului dar măsuri concrete cum ar 
fi construirea gropilor ecologice de depozitare a 
deșeurilor menajere, stocarea corectă a deșeurilor 
radioactive ș.a. depind tot mai mult de alocarea 
unor fonduri financiare corespunzătoare. 

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 deșeuri toxice. Speranța omenirii 
constă totuși în singura resursă naturală 
inepuizabilă – inteligența umană – care este pe 
cale să facă față cu demnitate tuturor crizelor de 
la orizont: energetică, alimentară, ecologică, 
demografică ș.a. toate putând induce escaladarea 
„crizei păcii” până la conflicte de autodistrugere a 
speciei umane. 

Lista crizelor este lungă și începe cu criza 
demografică, a apei dulci, criza alimentară și cea 
ecologică, criza deșeurilor, mai ales a celor 
radioactive. Criza materiilor prime scoate în evidență 
îndeosebi criza energetică. Apropiata epuizare a 
rezervelor de țiței conturează o nouă armă, „arma 
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energetică”. Supraviețuirea civilizației terestre 
depinde în mod paradoxal de reducerea consumului 
de energie, care ar salva actuala civilizație, tot mai 
energofagă. Țările adiacente Polului Nord sunt 
cuprinse de o agitație febrilă, datorită perspectivei 
epuizării rezervelor clasice de petrol din Orientul 
Mijlociu, Golful Mexic și Nigeria. Nu  există încă un 
acord ferm asupra împărțirii Arcticii, deși o 
Convenție ONU asupra dreptului mării există din 
1982, semnată la Montego Bay de 150 de țări. 
Convenția stipulează că statele costiere își exercită 
controlul pe o zonă economică exclusivă până la 200 
mile marine (370 km), cuprinzând resursele solului, 
apei și subsolul fundului marin. Zona poate fi extinsă 
peste 200 mile dacă – în cazul cel mai acut – cele cinci 
state ale Polului Nord aduc probe. Rusia a început 
strângerea probelor încă din 2001 și revendică 1,2 
milioane km2. din Polul Nord. Suspiciunile celorlalte 
patru, SUA, Canada, Norvegia și Danemarca a 
condus la o reuniune a celor cinci în 2008, în 
Groenlanda, angajându-se să respecte deocamdată 
limitele impuse în armata rusă, prezentă acolo, și-a 
propus să câștige „bătălia Arcticii”. În acest sens, 
generalul rus Vladimir Șamanov, în iunie 2008, a 
declarat că trupele sale sunt antrenate pentru 
îndeplinirea misiunilor în Arctica. 

SUA a declarat în 2007 că Arctica ar putea fi 
sediul unui conflict armat; iată cum „un război 
rece e pus la încălzit și e gata să dea în clocot”. 
Miza nu e alta decât „foamea de energie” și criza 
materiilor prime într-o lume tot mai energofagă. 
Se impune adevărul că cine deține resursele 
energetice deține bomba energetică. 

Cu Polul Nord lucrurile sunt ceva mai clare, 
în sensul că în 1991 un acord internațional, 
semnat de 12 țări care au acolo 50 de stații de 
cercetare, prevede interzicerea pentru 50 de ani a 
exploatării resurselor naturale minerale. La Polul 
Sud e frig până la – 900C, dar sub calota de gheață 
groasă de până la 2.000 m, pe teritoriul de 14 
milioane kmp. sunt intuite resurse energetice 
atrăgătoare, de vreme ce șapte națiuni au 
revendicat teritorii pe cel de-al cincilea continent. 

În final, după conturarea acestei noi arme, 
arma energetică, ne vom aminti din nou de 
afirmația lui Einstein că „vom avea viitorul pe 
care-l vom merita”, din toate punctele de vedere: 
ecologic, alimentar și de sănătate, iar din 

perspectivă ecologică ziarul „The Independent”, 
de la Londra arăta recent că „Marele Nord”, acel 
„paradis al multor resurse naturale”, va avea n 
viitor mai puțin alb și mai mult negru. 

După expunerea atâtor date aride și 
pesimiste voi încheia acest eseu cu versuri ale 
poetului american Walt Whitman (1819-1892) din 
volumul „Fire de iarbă”, un emoționant imn 
dedicat efemerei „picături a speranței”- apa, apa 
dulce care reprezintă doar 1% din apa Planetei: 

„Din noianul clocotitorului ocean 
O picătură a venit spre mine 
Și mi-a șoptit gingaș: te iubesc ! 
În curând n-oi mai fi.. 
Am făcut cale lungă numai să te văd, să te ating 
Fiindcă nu puteam muri, înainte de a te mai fi 

văzut odată măcar… ” 
Acum vreo 2-3 decenii, făceau carieră 

metafore devenite celebre: „ecologismul va fi 
umanismul secolului XXI” sau „ecologia este o 
melodie suavă ce ne vine din cutia de rezonanță a 
mileniului III”. „Astăzi tot mai mult admitem că 
ecologia ca filozofie a devenit o practică, singura în 
stare să salveze civilizația pe care omul a edificat-o. Ba 
mai mult, omul de azi pentru a supraviețui trebuie să 
se apere de cuceririle științei ceea ce evident pare un 
paradox și să admită că „n-a moștenit pământul de la 
strămoși ci l-a împrumutat de la generațiile viitoare” 
încât să facă azi tot ceea  ce încă este posibil 
pentru a-l restitui la parametrii propice vieții. Azi 
recitim cu alt interes, aproape ca în „experiment 
acut” volumul de 460 p. „Omul sau natura”? 
datorat lui Eduard Bonnefous membru al 
Academiei Franceze elaborat exact acum 30 de 
ani. Singura inepuizabilă între resursele naturale 
epuizabile, inteligența umană poate și trebuie să 
găsească soluții eficiente la toate crizele 
prezentului înainte ca Planeta Albastră să ajungă 
un corp denudat de tot ce este viu, scrâșnindu-și 
osiile și plutind în derivă prin spații siderale de 
nimeni știută. 

Azi cercetătorii și savanții din oricare sector 
au acumulat observații și concluziile sunt alarmante 
dar ei, savanții, sunt ascultați tot mai puțin. 

Ei rămân un club al înțelepților, o societate 
închisă, a inițiaților într-o lume dominată de goana 
după profit, sacrificând mai întâi mediul natural. 
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ACCESUL SUCEVENILOR ȘI CERNĂUȚENILOR  
LA MIJLOACELE DE TRATAMENT  

CU FACTORII NATURALI DIN BUCOVINA 
LA SFÂRȘITUL SEC. AL XIX-LEA  

ȘI PRIMA PARTE A SEC. AL XX-LEA 
 
 

Dr. Ioan IEȚCU, Dr. Gheorghe SIMIONCA, 
Dr. Vlad RĂDĂȘANU 

 

 
 

După raptul Bucovinei de către Imperiul 
Habsburgic, în 1775, fără ca armata imperială să 
tragă vreun glonț ci doar prin aranjamente 
oneroase, subterane, între Curtea de la Viena și 
Poarta Otomană, cu îngăduința Rusiei, bine 
plătită, comisii de specialiști au inventariat 
grabnic și minuțios resursele solului și subsolului 
fără a ignora factorul uman. 

În „Descrierea pământului” apărută în 1832, 
cu referire la Bucovina și locuitorii săi, Johan Paul 
Hoffmann scria: „Dacă poporul acesta ar fi unit și s-
ar putea ridica la cel mai înalt grad al bunăstării 
minții, el ar fi vrednic să stea între fruntașii omenirii”. 
Despre traco-geți, acum vreo 2500 de ani, 
Herodot, „părintele istoriei” spunea oarecum 
același lucru: „dacă dacii care sunt curajoși, 
muncitori, inteligenți n-ar avea păcatul dezbinării, al 
discordiei între micile regate, tracii ar putea fi cel mai 
puternic imperiu european” iar într-un comentariu 
contemporan, poetul sucevean Dumitru Oniga 
spunea cu părere de rău că ne urmărește și azi 
acel „blestem tracic”. 

Austriecii au inventariat solul și subsolul, 
inaugurând după câțiva ani, în 1791, Salina Cacica 
deoarece Curtea de la Viena plătea mult pe 
importurile de sare. După 1800 se pun bazele 
exploatării apelor carbogazoase la Vatra Dornei 
iar la Cacica, până în 1950 funcționau băile de sare 
și cele cu plante din flora spontană.  

La începutul secolului al XX-lea, părintele 
balneologiei românești, Marius Sturza (1876-1954) 
afirma că „Stațiunile balneare, clima, apele minerale, 
nămolurile fac parte din bogățiile naturale ale unei țări 

întocmai ca petrolul, cărbunele, mineralele, pădurile și 
agricultura”. 

Austriecii au înțeles acest adevăr cu mai 
bine de un secol înainte de Prof. Marius Sturza 
care era bine școlit ca medic balneolog la Viena, 
lucrând apoi la Cluj, Sibiu și București. Prin 
medici cu studii în Viena și Cernăuți, ne vin idei 
europene de terapie naturistă încât la Solca, Vatra 
Dornei, Cacica se dezvoltă baze moderne de 
utilizare a factorilor naturali. „Monitorul de 
Suceava” într-o discuție ce am avut-o pe această 
temă, a publicat luni, 28 aprilie 2014, unele 
informații interesante din care rezultă că la Solca 
funcționa unul dintre cele mai frumoase sanatorii 
din estul imperiului austriac, fondat de Dr. 
Hermann Poras. Profesorul Ioan Holețec din Solca 
povestește că sezonul începea la 15 mai și se 
termina la 30 septembrie.  

 

 
Vatra Dornei – Cazinoul 

Tarifele erau inferioare stațiunilor 
consacrate din imperiu austriac. Jurnalista 
Cristina Turcu Rusu preciza că dintr-un ghid 
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turistic din 1891 aflăm că factorii naturali folosiți 
în Sanatoriul Dr. Poras făceau ca Solca să fie 
considerată de bolnavii din Suceava cât și cei din 
depărtare ca o mare bogăție a estului imperiului, 
unde bolnavi dar și cei sănătoși dar obosiți 
beneficiază de frumoasa reședință de vară 
confortabilă și ieftină. Solca era considerată a 
doua destinație turistică în Europa, datorită celui 
mai curat aer, lipsit de curenți și poluanți. 
Doctorul Hermann Poras, din Cernăuți, în 1892 
deschide acest sanatoriu dotat și cu o bază de 
hidroterapie științifică (cura Kneipp – urmărea 
restabilirea raporturilor naturale între individ și 
mediul ambiant prin factori climatici și aplicații 
hidroterapice: băi alternante, împachetări reci, 
dușuri cu aburi calzi ș.a.). Erau utilizate și băile 
saline sau de plante; inhalațiile cu esență de 
molid, aerosoli cu sare și ape minerale erau utile 
în bolile respiratorii cronice. Așa se explică 
afluența de cca. 1000 vizitatori (sănătoși ori 
bolnavi) pe o vară la Solca, acum aproape 100 de 
ani. Celebrul parc din Solca, azi defrișat în mare 
parte de brazii maiestuoși dar bolnavi, purta 
numele farmacistului din Solca acelor vremuri 
care era și primar, Alexandru Braha. Așa s-a ajuns 
ca Solca, în perioada interbelică, să aibă de două 
ori mai mulți internați ca Vatra Dornei. 

 

 

Fostul parc Braha din Solca 

Vatra Dornei ca stațiune se dezvoltă mai 
ales când se dă în folosință linia ferată Cernăuți – 
Suceava – Gura Humorului – Câmpulung Moldo-
venesc, în 1888, iar odată cu realizarea tunelului 
Mestecăniș, în 1902, se ajunge ușor la Vatra 
Dornei. Protipendada Sucevei, Cernăuților și a 
Vienei venea la băi cu trenul pe care scria Viena – 
Lemberg – Cacica și mai apoi și Dorna Watra. 

Încă am prins băile cu sare, cetină și plante 
în căzi de stejar la Cacica – pavilionul 
autodemolându-se prin 1950/55. Pliantele turistice 
invitau pentru tratamente saline la „Salzbad in 
Kakzika” (Băile de sare în Cacica). 
 

 
Intrarea principală în Salina Cacica 

 
Sala de dans (Orizontul I) și de speleoterapie 

Subteranele salinei, la Orizonturile I și II (la 
70 m) sunt tot mai utilizate în bolile respiratorii 
cronice netuberculoase în urma evaluării recente a 
parametrilor fizici, chimici și radioactivi de către 
Institutul Național de Balneologie București (Dr. 
Gheorghe Simionca și colab.). 

Bolnavii din Suceava, Gura Humorului ș.a. 
apelează cu încredere la factorii naturali oferiți de 
Cacica în Baza modernă de tratament 
balneofiziokinetoterapie care funcționează deja de 
cinci ani, alături de perimetrul Salinei și de 
Bazilica Minor din Cacica. 

Am publicat detalii pe aceste teme în ziarul 
„Crai Noi” din Suceava în 2011 dar și în volumul 
de 300 pagini apărut în 2009 la Editura Mușatinii 
sub titlul „Cristale de Bucovina”, pledoarie pentru 
climato-balneo-speleoterapie12 la Salina Cacica.
                                                 
12 Speleoterapie – de la grec. „speleos”=grotă, peșteră, 
salină, reprezintă terapia bolilor respiratorii cronice 
netuberculoase în subteranele salinelor, lipsite de 
alergeni, factori poluanți cu condiții de microclimat 
stabil încărcat în microaerosoli stabili. 
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CE ESTE PNEUMOTORAXUL ARTIFICIAL 
 
 

Din colecția Dr. Doina Elena Ganea şi Sergiu Ganea 
 
 

 
 

Lupta contra tuberculozei 
 

Iată o întrebare ce ne e pusă de mulţi, căci 
foarte mulţi au auzit vorbindu-se mereu de 
pneumotorax, o operaţie contra tuberculozei şi ar 
dori să ştie din ce constă această operaţie şi cum 
se poate ca printr’o operaţie, să se vindece 
tuberculoza pulmonară. Redam dupa almanahul 
Hachete acest articol: 

*   * 
* 

Cine studiază organismul omenesc, rămâne 
uimit, văzând cum natura a înzestrat organismul 
cu arme de lupta contra tuturor atacurilor. Toţi 
oameni, au observat, cum se cicatrizeaza o rană. 
Gratie fagocitozei globulele albe ale sângelui 
înghit şi distrug microbii ce pătrund în organism. 
De asemenea se stie, că foarte mulţi tuberculoşi se 
vindecă, graţie rezistenţei organismului şi pe 
multe cadavre făcându-se autopsia, s’au gasit 
focare de tuberculoză, calcifiate vindecate la 
oameni cari în viaţa lor nici nu ştiau că au fost 
tuberculoşi.  

 

 

Ce se poate întampla în tuberculoză, această 
boală infecţioasă şi de lungă durată? Când baccilii 
tuberculozei au atacat plămânii ţesutul atacat 
reacţionează. În jurul focarului infectat se produce 
o ţesătură groasă, rezistentă, care are de scop de a 
înconjura, de a inchide focarul din toate părţile 
pentru a opri bacilii să pătrundă mai departe şi ca 
toxinele să fie distruse pe loc. În felul acesta 
tuberculoza se poate vindeca. Se cere însă, ca 
învelişul scleros. proteguitor să se poată îngroşa 
să devie impermeabil, rezistent. Pentru aceasta se 
cere ca regiunea bolnavă să fie imobilizată, să nu 
se mişte, să nu sguduie procesul de formaţie al 
acestui ţesut scorţos. E o comparaţie făcută de un 
autor, care vă va explica mai bine. Închipuiţi-vă că 
un zidar vrea să ridice un zid, dar terenul se 
cutremură mereu, aşa că e cu neputinţă a pune 
cărămizile, tencuiala, căci mereu se mişcă tot 
materialul de construcţie. Bine înţeles că în 
asemenea condiţiuni, zidul se construeşte cu greu 
şi nu e destul de rezistent. 

Pe când în tuberculozele ganglionare, osteo-
artritele tuberculoase, cocoaşa (Mal de Pott), 
tumori albe, coxalgii, când toate aceste regiuni se 
imobilizează prin aparate de gips, aceste 
tuberculoze se vindecă. 

Din neferieire, în tuberculoza pulmonară, 
vindecarea e mai grea, pentru că plămânii sunt 
mereu în mişcare. Trebuind a se goli de aer de 
vreo 30 de ori pe minut, sunt ca niste foale puse în 
mişcare de către muşchii toracelui şi ai 
diafragmei. Şi cum oare am putea imobiliza 
plămânii, fără a ne pune viaţa în pericol? 

Ei bine, doctorul Forlanini observând cazuri 
funeste de pneumotorax spontanee a avut fericita 
inspiraţie de a născoci pneumotorax artificial 
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graţie cărei operaţiuni foarte mulţi tubereuloşi  
şi-au recăpătat sănătatea. 

 

 

Ce este un pneumotorax spontaneu? Ştiţi cu 
toţii că fiecare plămân este acoperit de o pieliţă 
seroasă formată din 2 pieliţe. Acest înveliş se 
numeşte pleură şi dacă această pleură se 
inflamează, se capătă boala numită pleurezie. În 
pleurezie se produce un lichid între cele doua 
foiţe. Se întamplă adesea ca în mod spontan să 
pătrunza aer între cele 2 foiţe. Acest eveniment, în 
genere de temut se produce pe la sfârşitul unei 
ftizii, tuberculoze, când leziunea tuberculoasă a 
perforat şi plămânul şi foiţa internă a pleurei. 
Atunci, ori de câte ori respirăm. aerul pătrunde 
între cele două foiţe şi nu mai poate. ieşi, până în 
momentul când pleura nu se mai poate întinde, 
apasă plămânul, apasă inima şi bolnavul moare 
asfixiat, sau puroiul din plămanul ciuruit se 
revarsă, în locul liber şi pleura se iniflamează 
foarte grav. Acest accident nefast se numeşte 
pneumotorax spontaneu. 

S’a observat însă uneori că un pneumotorax 
spontaneu să amielioreze situaţia unui ftizic. lată 
cum! Deschizatura s’a astupat şi puroiul din 
plămâni n’a putut să intre în pleură. Aerul 
introdus în pleură a format un fel de pernă 
pneumatică care a împins plămânul bolnav şi l’a 
pus în nemişcare. Această constatare a inspirat pe 
d-rul Forlanini să recomande Pneumotoraxul 
artificial. 

Procedeul constă din a insufla direct în 
pleură, cu ajutorul unui ac şi cu o pompă, un gaz 
riguros neutru şi aseptic, nu aer, ci azot. Sub 
influenţa acestor insuflări periodic repetate, 

plămânul bolnav intră în colapsus, adică 
comprimat, considerabil micşorat, oprit în 
mişcări. Părţile sănătoase din plămâni îşi 
păstrează, o parte din elasticitatea lor; însă părţile 
bolnave, acum mai compacte, sunt reduse cu totul 
din mişcarea lor, aşa că se pot scleroza, tăbăci, 
cicatriza, vindeca. 

Ameliorarea se observă repede. Bolnavul se 
simte în genere mai bine, nu mai are temperatură, 
bacilli nu mai sunt atât de numeroşi în scuipat, 
expectoraţia se împuţinează. Această comprimare 
gazoasă a plămânului se întreţine mai multe luni 
pentru ca vindecarea să devie desăvârşită. 
Încetăm cu insuflările de gaz, când rezultatul 
satisfăcător este obţinut. 

Până în ultimul timp, nu se făcea operaţia 
de pneumotorax al unui plăman decât în cazurile 
când celălalt plămân era pe deplin sănătos. În 
timpul din urmă se fac pneumotorax la amândoi 
plămânii, dacă ambii plămţni sunt atinşi şi 
rezultatele sunt satisfăcătoare. 

Din nefericire, pneumotoraxul nu se poate 
face în toate cazurile de ftizie. Când o pleurezie 
anterioară a deteriorat foiţele pleurei şi între ele 
s’au făcut aderenţe (s’au lipit), aşa că dacă 
insuflăm azotul, tot nu putem comprima 
plămânul. operaţia este zadarnică. 

Pentru a produce acel colaps al plămânului 
(colapso terapie) se mai fac două feluri de 
operaţiuni. 

Phrenicectomia, operaţie constând din 
tăierea la gât a nervului frenic. Rezultatul este 
paralizia diafragmei. Diafragma bombează în 
torace împingând în sus plămânul cu vreo 4-10 
centimetri şi ţinându-l în nemişcare. 

Toracoplastia e o operaţie conzistând din 
tăierea mai multor coaste în dreptul leziunilor 
pulmonare. Graţie acestei operaţiuni, se 
zădărniceşte mişcările respiratorii ale cutiei 
toracice. 

Aceste două operaţiuni din urmă sunt 
grave, grele dar au reuşit să salveze viaţa în unele 
cazuri disperate. 

 
Dr. Din. Aim. Hachette 
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UMEZEALA LA PICIOARE 
 
 

Din colecția Dr. Doina Elena Ganea şi Sergiu Ganea 
 
 

 
 

Aci ninge, aci plouă, aci bate un vţânt 
glacial. Umezeala străbate prin haine, prin ghete, 
prin ciorapii cei subţiri. Unii dau fuga la bodegă, 
să ia o ţuică, un coniac să se mai încălzească, alţii 
intră în cofetării, în cafenele şi beau un ceai 
fierbinte cu rom, crezând că cu aceasta se vor 
încălzi. 

 

În zadar toate. Capul se încălzeste, în 
schimb picioarele tot reci rămân. Vii acasă, pui 
termometrul şi vezi că ai 38 de grade. Ce s’a 
intamplat? 

E adevărat că circulaţia sângelui în corpul 
omenesc se face în aşa fel ca organismul se 
adaptează mediului ambiant. Dar această regulare 
are şi ea o margine. Când omul stă cu picioarele în 
zăpada rece, în lapoviţă, căldura din corp iese 
mereu. În părţile neîndestul de acoperite ale pielii, 
precum faţa, mâinile, gâtul, pulpele. porii s’au 
strâns prin nervii vasoconstrictori şi sângele a fost 
împins către părţile interne; aşa că sângele nu mai 
circulă egal şi regulat. Mucoasa (pieliţa 
căptuşitoare) din gât, din laringe, din nas, nu mai 

are puterea de rezistenţă şi microbii cari se găseau 
acolo, ca nişte duşmani cari pândeau momentul 
să asvârle toxinele lor, îşi arată, puterea lor. 
Microbii guturaiului, gripei, pneumoniei, etc. etc. 
devin virulenţi. Omul capătă răguşeală, tuse, 
junghiuri, temperatură, etc. 

Toate acestea ar fi putut fi înlăturate, dacă 
am fi avut o încalţăminte impermeabilă, dacă 
pulpele picioarelor ar fi fost ferite de frig şi dacă 
n’am fi stat cu picioarele în umezeală. 

De aceea, ori de câte ori simţiţi umezeală în 
picioare, nu mai pierdeţi vremea intrând în 
localuri de consumaţiune (ceaină-rii, cafenele, 
cofetării, bodegi) pentru a lua o băutură 
încălzitoare, ci daţi fuga acasă, descălţaţi-vă 
făceţi-vă repede o fricţiune uscată caldă la 
picioare şi încălţaţi alţi ciorapi, alte ghete uscate. 

 
Dr. Efrim 

 

 
 

Cand aveți umbrela deschisă luaţi seama  
pe stradă, la automobile, la autobuze,  

nu purtaţi grija caţeluşului. 
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ZILELE MEDICALE ALE SUCEVEI 
 
 

Dr. Irina BADRAJAN 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dr. Irina BADRAJAN 

 
Născută: 21.XI.1952, Iași 
IMF Iași, 1977 
1992: Medic primar medicina de familie. 
Din 2012 secretarul Colegiului Județean al 
Medicilor Suceava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A devenit tradiție ca în luna mai lumea 
medicală din județul Suceava să se întâlnească 
într-un cadru festiv la Conferința „Zilele medicale 
ale Sucevei”. 

Anul acesta tema principală a celei de-a VI-a 
ediții a fost „Bolile infecțioase mereu în 
actualitate în practica medicală”, alături de 
aceasta fiind „Urgențele medico-chirurgicale” 
subiect permanent regăsit la toate celelalte 
ediții.Ne-am bucurat de o largă participare, peste 
700 de medici din toate specialitățile, și de o 
prestigioasă prezență a unor profesori și speakeri 
din țară și străinătate (Republica Moldova, Israel, 
Italia, Ucraina). Calitatea lucrărilor prezentate a 
fost de un înalt profesionalism, iar informațiile 
transmise de o noutate imediată și de mare 
importanță pentru toate specialitățile prezente. 
Organizatorul, Colegiul Medicilor Suceava, 
consideră că această conferință, care a căpătat 
notorietate națională, se constituie într-o dovadă 
de solidaritate a medicilor care își pun în slujba 
bolnavului toată priceperea și devotamentul cu 
dorința de a crește calitatea actului medical și 
confortul vieții pacientului. Totodată am încercat 
să realizăm o atmosferă plăcută pentru oaspeți și 
participanți și credem că am reușit. Suceava 
devine, an de an, un loc de referință pentru 
medicina românească, iar pofesionalismul 
medicilor de aici este recunoscut pe plan național. 
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Dr. Sorin-George Hâncu și colectivul de organizare a Zilelor Medicale ale Sucevei 
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ARTICOL PREZENTAT LA CEA DE-A VI-A EDIȚIE

A ZILELOR MEDICALE ALE SUCEVEI  
 
 

URGENȚE ÎN PATOLOGIA CHIRURGICALĂ 
A GLANDEI TIROIDE 

 
 

~ PREZENTARE A DOUĂ CAZURI CLINICE ~ 
 
 

chirurgie-generală: Dr. Adrian NISTOR, Dr. Petru VELNIC, Dr. Ioan CORDOȘ 
chirurgie toracică: Dr. Luminița IONESCU  
ATI: Dr. Ruslan GORCEAG, Dr. Dănuț BĂRBUNC, Dr. Alina-Maria NISTOR  
Endocrinologie: Dr. M. FRĂȚEANU 
Imagistică: Dr. Adrian TĂTĂRANU, Dr. Florin TERTELIU  
Anatomie patologică: Dr. Alexandrina PASCAL, Dr. L. MIREANU 

 
 

 
 
 

~ Primul caz clinic ~ 
 

Pacientă din mediul rural, 84 ani în 
momentul internării, adusă de către familie în 
ambulatorul de chirurgie pe 29.11.2016 cu o 
tumoră cervicală anterioară de mari dimensiuni, 

cu insuficiență respiratorie, cașectică, disfagie 
pentru alimente solide și lichide de două 
săptămâni, disfonie. 

 
 

Investigații de laborator la internare (30.11.2016) 

Hb 7,5 Proteine 5,7

Ht 24,1 Glicemie 225 

L 17,29 Uree 64,9 

Neutrofile 80,1% CRP 18,7

Tr 443 Cl 102 

INR 1,38 K 4,4 

TGP 21,4 Na 133 

Cr 1,4 T3 0,8 

TSH 4,4 T4 80,47 
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Laringoscopie indirectă: pareză recurențială 
dreaptă, anomalie de mișcare coardă vocală 
stângă, edem aritenoidian bilateral cu îngustarea 
spațiului glotic. 

A necesitat reechilibrare hidroelectrolitică, 
proteică, corectarea anemiei. 

Ziua intervenției chirurgicale 05.12.2016: 
intubație cu videolaringoscopul sondă traheală de 
5 mm. 

Evoluție postoperatorie simplă, ameliorarea 
disfoniei, pacienta și-a reluat alimentația per os. 

 
Investigații de laborator la externare 13.12.2016 

Ca 6,7 

CRP 5,5 

T3 0,36 

T4 37,3 

TSH 10,54 

 
Anatomie patologică: 

Sarcom nediferențiat pleomorf, gușă 
nodulară 

 
Cazuistică în literatură sarcom tiroidian 

primar (PTS) 
 

Metaanaliză publicată în octombrie 2015 
analizează 86 de articole publicate între 1990 - 
2014 și identifică 142 de pacienți cu PTS. 

Majoritatea  pacienților aveau peste 40 de 
ani cu incidență maximă de 60 - 79 ani. 

Dintre cazurile analizate: 
20,4% - angiosarcoame 
16,3% - hemangioendotelioame 
14,1% - histiocitoame fibroase maligne 
11,3% - leiomiosarcoame 
9,2% -   fibrosarcoame 
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~  Al doilea caz clinic ~ 
 
Pacientă în vârstă de 74 ani, se prezintă în 

urgență pe 25.09.2016 cu isuficiență respiratorie 
cronică acutizată. Este investigată radiologic 
constatându-se tumoră mediastinală cu efect de 
compresiune traheală, pneumonie lobară dreaptă; 
se continuă investigarea prin CT care precizează 
masă tumorală mediastinală superioară 
voluminoasă de aproximativ 90/80/100 mm cu 
originea la nivelul lobului tiroidian drept, 
neomogenă, cu arii necrotice, care comprimă 

traheea, esofagul, mulează trunchiul brahiocefalic 
drept și bombează puternic pleura mediastinală 
dreaptă, dezvoltându-se pe topografia lobului 
tiroidian drept. 

Pacienta este internată în secția de 
pneumologie cu ameliorarea simptomatologiei, 
externată la cerere pe 04.10.2016. 

Revine cu aceleași simptome în UPU pe 
07.10.2016, internată în secția de pneumologie și 
transferată pe 10.10.2016 pe secția de chirurgie. 

 

Analize de laborator 07.10.2016 

Hb 13,9 T3 2,47 

Ht 40,2 T4 113,4 

L 15,37 TSH 0,02 
  

Examinare CT: 

    

Laringoscopia indirectă – endolaringe normal 

 
Imagine intraoperatorie 14.10.2016 
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Postoperator pacienta instalează insuficiență 
respiratorie acută necesitând ventilație cu 
presiuni pozitive; radiografia toracică pune în 
evidență hemotorax drept, după drenajul pleural 
evoluție favorabilă. 

 

Anatomie patologică: 

Adenom tiroidian, gușă nodulară 
anizofoliculară. 

 
Concluzii: 

Urgențele în patologia chirurgicală a 
glandei tiroide sunt rare, datorate compresiunii, 
manifestându-se prin insuficiență respiratorie 
sau/și disfagie rezolvarea fiind doar 
chirurgicală. 
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ARTICOL PREZENTAT LA CEA DE-A VI-A EDIȚIE
A ZILELOR MEDICALE ALE SUCEVEI  

 
 

PUNCȚIA BIOPSIE PROSTATICĂ – COMPLICAȚII INFECȚIOASE 
 

 
Dr. N. STOICAN, Dr. N. DOBROMIR, Dr. A. FILIP, Dr. I. JURCHIȘ 

Secția Urologie – Spitalul Județean Suceava 
 
 

 
 

Introducere  

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. 

 

Aspect echografic de zona hipoecogena prostaticǎ „suspect”. 
 

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

 
Modalități de biopsie prostaticǎ: 

1. Puncția biopsie prostatică transrectală sau 
transperineală 

2. Cu ghidaj ecografic transectal/ 
tranperineal/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 localizarea puncțiilor(apical, bazal, medial, 
lateral). 
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Biopsy gun                                                                    Schemǎ biopsie 
 
Indicațiile PBP – individualizate după caz, 

funcție de TR și PSA 
 

1. TR anormal; 
2. PSA>10 ng/ml; 
3. PSA 4-10 ng/ml, free PSA <25%; 
4. PSA 2,5-4 ng/ml, free PSA <20%; 
5. PSA>2,5 ng/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 fistula rectală. 

Considerații tehnice: 

- asigurarea intimității pacientului; 
- lubrifiere 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; 
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- 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 / Dormicum 
1f 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 – semnificativ 
clinic). 

 
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 
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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, febră în 
seara ce a urmat procedurii, hematuria minimă.  

S-a recoltat PCR, 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. 

 
 

Bibliografie: 

1. „Tratatul Român de Urologie” – 
Sinescu I., Gluck G.; 

2. EAU Guidelines 2017; 
3. “Early diagnosis and treatment of 

prostate cancer” – Stephen C. Yang; 
4. “The future of androgen deprivation 

for prostate cancer” – B. Djavan. 
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ARTICOL PREZENTAT LA CEA DE-A VI-A EDIȚIE
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Infecția cronică cu virusul hepatitic C a fost 
considerată de OMS încă de acum 10 ani 
„„PPAANNDDEEMMIIEE  SSIILLEENNȚȚIIOOAASSĂĂ””, datorită evoluției 
clinice asimptomatice și lipsei de atenție publică. 
PPeerrssiisstteennțțaa  iinnffeeccțțiieeii și pprrooggrreessiiaa  lleennttăă și 
aassiimmppttoommaattiiccăă a afectării hepatice cresc riscul de 
apariție a cciirroozzeeii  hheeppaattiiccee  și a complicațiilor 
acesteia (eg – iinnssuuffiicciieennțțaa  hheeppaattiiccăă  ccrroonniiccăă,,  
hheeppaattooccaarrcciinnoommuull……) 

Marea majoritate a pacienților NNUU  ssuunntt  
ccoonnșșttiieennțții de statusul infecției cu HCV și NNUU  ssuunntt  
ddiiaaggnnoossttiiccaațții  llaa  ttiimmpp..  Diagnosticul se pune ttaarrddiivv, 
atunci când gradul de afectare hepatică este 
aavvaannssaatt (fibroza ≥≥  FF33) – termenul uzitat este „„llaattee  
pprreesseennttaattiioonn””  – sau în stadiul de ciroză 
(de)compensată sau HCC („„aaddvvaanncceedd  HHCCVV  ––  
aassssoocciiaatteedd  lliivveerr  ddiisseeaassee””). 

 
„„LLaattee  pprreesseennttaattiioonn””  ooff  HHBBVV  oorr  HHCCVV  aassssoocciiaatteedd  

lliivveerr  ddiisseeaassee – se referă la pacienții cu hepatită 
cronică cu HVB sau HCV care în momentul 
depistării au un grad de fibroză ridicat (Fibromax 
≥ F3, Fibrotest >0.59 sau Fibroscan > 9.5 kPa), 
evaluare făcută îînn  aabbsseennțțaa  ttrraattaammeennttuulluuii  aannttiivviirraall..    

  
„„AAddvvaanncceedd  HHCCVV,,  HHBBVV  oorr  HHDDVV  aassssoocciiaatteedd  lliivveerr  

ddiisseeaassee”” – se referă la pacienții diagnosticați în 
stadiul de cciirroozzăă  ddeeccoommppeennssaattăă (definită clinic prin 
prezența icterului, ascitei, encefalopatiei hepatice, 
hemoragiei digestive superioare etc.) sau cu 
hheeppaattooccaarrcciinnoomm..  
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VViirruussuull  hheeppaattiittiicc  CC  eessttee  uunn  AARRNN  ––  vviirruuss  ccuu  
aaffeeccttaarree  pprriimmaarrăă  hheeppaattiiccăă..  HHeeppaattiittaa  aaccuuttăă CC are 
cea mai înaltă prevalență la grupele de vârstă 
între 2200  șșii  3399  aannii.. IInnffeeccțțiiaa  aaccuuttăă  poate fi pauci – 
sau asimptomatică și să nu uităm faptul că se 
poate remite spontan!!!  

Majoritatea cazurilor (5555--8855%%) dezvoltă o 
ssuuffeerriinnțțăă  hheeppaattiiccăă  ccrroonniiccăă,, care asociază 
inflamația hepatocitelor cu progresia fibrozei. 
Această etapă este adesea aassiimmppttoommaattiiccăă și ca 
atare dificil de detectat. Astfel, cea mai mare parte 
din persoanele infectate nnuu  ssuunntt  ccoonnșșttiieennttee  de 
statusul afectării hepatice. Progresia bolii este de 
regulă lleennttăă  și pot să treacă zzeeccii  ddee  aannii până la 
stadiile finale ale bolii. 

 

Grupuri de risc: 

1. Persoane care au suferit manevre 
medicale sau intervenții stomatologice în 
servicii unde respectarea măsurilor de 
precauție este sub-standard; 
2. Persoane care au primit transfuzii de 
sânge anterior introducerii testării 
obligatorii a tuturor donatorilor sau în țări 
unde nu se practică testarea de rutină; 
3. Persoane consumatoare de droguri 
administrate iv; 
4. Persoane care au tatuaje, piercing sau 
alte proceduri care presupun scarificarea, 
mai ales dacă respectarea măsurilor de 
precauție este sub-standard; 
5. Copii născuți din mame infectate cu 

virus hepatitic C; 
6. Persoane infectate HIV; 
7. Persoane care folosesc droguri cu 
administrare intranazală; 
8. Deținuți sau persoane care au fost în 
detenție. 
 

Centrul de control și prevenție a bolilor din 
SUA (US Center for Disease Control and 
Prevention) constata în 2012 că 7755  %%  din totalul 
populației depistate cu virus hepatitic C provine 
din persoanele născute între 11994455  și 11996655. Acest 
fapt se traduce printr-o probabilitate de 5 ori mai 
mare a acestor persoane de a fi infectate cronic cu 
HCV și un procent similar mai mare de decese 
asociate hepatitei cronice HCV. Ca urmare, CDC 
Atlanta include cohorta născută în această 
perioadă în categoria ggrruuppuurrii  ccuu  rriisscc.. 

În 2015, OMS estima ~ 116600  mmiilliiooaannee persoane 
a fi infectate cu virusul hepatitic C în întreaga 
lume, din care 55..55  mmiilliiooaannee în țările din Uniunea 
Europeană (prevalența diferită de la o țară la alta 
între 00..1133%%  și 33..2266%%). Altfel spus, 11  ddiinn  5500  ppeerrssooaannee  
aadduullttee  au infecție cronică cu HCV (diagnosticată 
sau nu). 

România are cea mai mare rată de 
prevalență din UE (33,,22%%) si cea mai mică rată de 
diagnostic și acces la tratament (~~  11%%). Din 
558800..000000  persoane estimate cu infecție cronică cu 
HCV sunt diagnosticate 6600..000000 cazuri  șșii  ddooaarr  
66..000000 cazuri tratate anual. 

  

  Anglia Franța Germania Spania România*

PREVALENȚA      

Procente 0.40% 0.70% 0.50% 1.50% 3.23% 

Total cazuri 221,000 394,000 410,000 702,000 580,000 

DIAGNOSTICAȚI      

Total cazuri 46,200 133,600 160,000 167,300 60,000 

Nr. cazuri noi/an 5,600 9,000 4,000 15,300 N/a 

Nr. cazuri tratate/an 5,400 10,100 12,700 9,800 6,000 

Rata reală de tratament ** 2.44% 2.56% 3.10% 1.40% 1.03% 
 

Tabel 1: Prevalența, numărul de pacienți diagnosticați și tratați în Europa. Sursa: Bruggmann et al. 2014. 
*Cifre estimate în urma discuțiilor cu profesor M. Voiculescu și profesor Liana Gheorghe (n.a. Institutul Clinic 
Fundeni București). **Calculele autorilor. 
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Scopul final al terapiei este eerraaddiiccaarreeaa  
ccoommpplleettăă a virusului C. RRăăssppuunnssuull  vviirraall  ssuussțțiinnuutt  
((RRVVSS)) este definit atunci când viremia HCV 
rămâne nneeddeetteeccttaabbiillăă după 24 săptămâni de la 
finalizarea terapiei. Pacienții care au răspuns viral 
susținut sunt considerați „„vviinnddeeccaațții””  iimmuunnoollooggiicc.. 

Introducerea IInntteerrffeerroonnuulluuii  ssttaannddaarrdd  îîn 
11999900 a reprezentat un progres major, deoarece a 
fost pprriimmuull  ttrraattaammeenntt  ddiissppoonniibbiill  pentru hepatita 
cronică cu HCV. Asocierea cu RRiibbaavviirriinnaa 
(aprobată în 11999988) și ulterior a IInntteerrffeerroonnuulluuii  
ppeeggiillaatt  au crescut rata de RRVVSS la 4400--5500  %% pentru 
genotipul 1 și 7755--8800  %%  pentru genotipurile 2 și 3. 

În 22001111 a fost aprobată o nouă clasă de 
medicamente, iinnhhiibbiittoorriiii  ddee  pprrootteeaazzaa  , care, 
utilizați în asociere cu Peginterferon și Ribavirina, 
au determinat creșterea RRVVSS  până la 8800%% la 
pacienții cu ggeennoottiipp  11. Din 22001144 au fost introduse 
și alte medicamente cu administrare orală 
(iinnhhiibbiittoorriiii  ddee  ppoolliimmeerraazzaa), dar și generații noi de 
inhibitori de proteaza, denumite împreună DDAAAA  
((DDiirreecctt  AAccttiinngg  AAnnttiivviirraallss)), folosiți în prezent în 
toată lumea, cu RRVVSS  de peste 9900%%.  

În perioada 22000022--22001177 medicii din Secția de 
Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava au 
luat în evidență 22335500 pacienți cu AAcc  aannttii  HHCCVV  
pprreezzeennțții,,  aau întocmit 779900  dosare în vederea 
inițierii tratamentului antiviral și au tratat și 
monitorizat 662244  pacienți pe durata tratamentului 
cu Interferon Pegilat și Ribavirina.  

Lotul de pacienți se caracterizează printr-o 
prepoderență a sexului feminin (60%) și a 
mediului de proveniență urban (61%). Marea 
majoritate a pacienților au domiciliul în Suceava 
și în localitățile din împrejurimi, nu datorită unei 
prevalențe mai mari în zona respectivă, ci datorită 
faptului că exista medici prescriptori și în alte 
orașe din județ, care au luat în evidență persoane 
cu infecție cronică cu HCV și au monitorizat 
tratamentul acestora.  

„Vârful” de incidență în România a fost 
anul 2006; în cazul lotului studiat, cei mai mulți 
pacienți au fost luați în evidență în anul 2008 
(19%), urmând anii 2007 și 2009 cu câte 10%. 

De remarcat este faptul ca marea majoritate 
a pacienților (71%) au în momentul de față vârste 

cuprinse între 50 și 70 de ani. Aceasta înseamnă că 
în momentul diagnosticării și tratamentului erau 
persoane adulte, active social, cărora afecțiunea 
hepatică și terapia cu interferon le-a afectat major 
activitatea, munca, viața de familie s.a.m.d. 

Rata de răspuns viral susținut a fost de 40% 
(corespunzător cu datele din literatură), atât la 
lotul de pacienți tratați cu Pegasys și Copegus, cât 
și în total. Un procent similar (42-43%) au însumat 
pacienții non-responderi și cei cu recădere, o mare 
parte din aceștia au urmat sau urmează să 
primească tratamentul cu DAA. 

  

CONCLUZII 

• Terapia cu Inteferon pegilat a constituit 
ssttaannddaarrdduull  ddee  ttrraattaammeenntt  pentru hepatita cronică 
cu HCV timp de peste 10 ani (fiind practic singura 
terapie disponibilă). 

• Marea majoritate a pacienților tratați au 
avut în momentul terapiei vârste cuprinse între 4400  
șșii  6600  aannii (modificarea stării de sănătate s-a asociat 
cu implicații economice, sociale și impact asupra 
familiei). 

• Rata de răspuns viral susținut a fost de 
4400%% (comparabil cu datele din literatură). 

• Pacienții care nu au răspuns la tratament 
sau au făcut recăderi, deși nu au obținut un 
răspuns viral susținut, au avut ca și beneficiu 
rreeggrreessiiaa  ffiibbrroozzeeii.. 

• Terapia cu Peginterferon si Ribavirina 
reprezintă în continuare o ooppțțiiuunnee  tteerraappeeuuttiiccăă în 
Romania. 

• Putem trata cu Pegasys și RBV pacienţii 
naivi, cu şanse bune de RVS la terapia duală 

1. Pacienţii cu fibroză uşoară-moderată 
(F1-F2); 

2. Pacienţii cu genotip IL 28 B CC / CT; 
3. Pacienţii cu ARN-VHC < 400.000 

UI/mL (<600.000 UI/mL); 
4. Pacienţii normo-ponderali; 
5. Pacienţii fără comorbidităţi; 
6. Pacienţii tineri; 
7. Pacienţii fără co-infecţie. 
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1. Ce este fibroza hepatică și de ce este 
importantă 
 
Orice afecțiune cronică a ficatului 

determină ca răspuns la inflamație acumularea în 
exces de țesut conjunctiv la nivel hepatic. Aceasta 
reprezintă procesul de „cicatrizare” ca urmare a 
injuriei repetate asupra celulei hepatice. Dacă 
agresiunea continuă, arhitectura hepatică se 
modifică semnificativ pe măsură ce hepatocite de 
regenerare încearcă să înlocuiască țesutul lezat. În 
această situație gradul fibrozei crește progresiv, 
determinând apariția cirozei hepatice. În 
afecțiunile hepatice acute, chiar și fulminante (de 
ex. hepatita A, medicamentoasă) nu apare 
procesul de cicatrizare dacă injuria este limitată în 
timp. Persistența agresiunii cronice sau repetate 
timp de luni și ani determină permanentizarea 
fibrozei. Aceasta poate fi parțial reversibilă dacă 
agentul cauzal își încetează activitatea (de ex. 
clearence-ul viral în hepatitele cronice, stoparea 
consumului de alcool). 

Detectarea și măsurarea fibrozei hepatice 
sunt de mare importanță în multiple suferințe ale 
ficatului pentru a lua decizii terapeutice, a stabili 
prognosticul afecțiunilor și modul de urmărire a 
acestora. De cele mai multe ori este necesară 
măsurarea repetată a fibrozei la intervale regulate 
pentru a urmări răspunsul la tratament sau 
evoluția bolii. De aceea este nevoie de metode 
precise, reproductibile și accesibile pentru 
cuantificarea durității țesutului hepatic. 
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2. Biopsia hepatică – un standard decăzut 
 

Mult timp biopsia hepatică a fost 
considerată standardul de aur pentru măsurarea 
fibrozei. Are și avantajul că se pot măsura pe 
același specimen și activitatea necro-inflamatorie, 
gradul de steatoză sau încărcarea cu fier și cupru. 
Este o metodă invazivă greu acceptată de 
pacienți, care are și posibile efecte adverse, de la 
durere la locul puncției, sângerări intra-
peritonaeale, hemobilie și chiar deces. Oricât de 
mare ar fi specimenul histologic obținut în 
lumenul acului de puncție, s-a dovedit că există 
diferențe ale gradului de fibroză în diferite zone 
ale ficatului. De asemenea există o mare 
variabilitate de interpretare intra și 
interobservatori a rezultatelor de către medicii 
histopatologi. Biopsia hepatică poate fi efectuată 
și tranjugular (prin cateterism vascular), însă este 
o metodă laborioasă disponibilă în puține centre. 
Din toate aceste motive, coroborate și cu 
dezvoltarea unor teste serologice și imagistice din 
ce în ce mai precise, biopsia hepatică a decăzut ca 
importanță în ultimii ani. 

 

 
Fig. 1. Componentele trusei  
de puncţie biopsie hepatică 

 

3. Testele serologice 

Identificarea unor markeri serologici care să 
se coreleze cât mai exact cu nivelul fibrozei 
reprezintă și în prezent o provocare în cercetare. 
Aceste teste pot fi directe, care se corelează cu 
componentele matricei extracelulare (ex: 
hialuronatul), și indirecte – analize de rutină ce 
reflectă consecințele afectării hepatice (ex. ALT, 
AST, timpul de protrombină). 

Principalele avantaje ale acestor teste sunt 

non-invazivitatea, faptul că pot fi aplicate pe scară 
largă și că sunt reproductibile de la un laborator 
la altul. Biomarkerii sunt extrem de utili pentru 
monitorizarea afecțiunilor hepatice (prin 
măsurători repetate), putând fi astfel și 
instrumente de apreciere a prognosticului. Totuși, 
pentru o corectă interpretare, este necesară o 
foarte bună corelare clinico-biologică, iar 
validarea testelor trebuie făcută prin studii clinice 
de corelare cu examenul anatomopatologic. De 
asemenea, testele serologice noninvazive au o 
mică capacitate de discriminare între gradele mai 
mici ale fibrozei, iar unii parametri folosiți pot 
avea rezultate modificate în alte afecțiuni decât 
cele hepatice. 

Numeroase teste validate de măsurare a 
fibrogenezei sunt disponibile pe piață. Câteva 
exemple includ:  

• FibroMeter  (Echosens; Paris); 
• FibroTest-ActiTest (Biopredictive; 

Paris); 
• HCV FibroSure (LabCorp; Burlington, 

SUA); 
• HepaScore (sau FibroScore); 
• Enhanced liver fibrosis (ELF);  
• indexul Fibrosis-4 (FIB-4).  

 

În România cel mai utilizată analiză este 
FibroTest® produs de Biopredictive, ca unică 
determinare, asociat cu ActiTest® (care măsoară 
activitatea necroinflamatorie) sau în varianta și 
mai complexă numită FibroMax®, care constituie 
o combinație de 5 teste non-invazive diferite. 
FibroTest şi ActiTest analizează şase markeri 
serologici, ajustându-se rezultatul în funcție de 
vârsta şi sexul pacientului: alfa2-macroglobulină, 
haptoglobină, apolipoproteină A1, gama-glutamil 
transpeptidază (GGT), bilirubină totală și raportul 
ALT/AST. Testul a fost validat luându-se ca 
referinţă puncţia-biopsie hepatică pe un 
important număr de pacienţi cu hepatită cronică 
cu VHC, ulterior extinzându-se indicația și la 
majoritatea hepatopatiilor cronice. Rezultatul 
FibroTest este un scor de la 0 la 1, proporţional cu 
severitatea fibrozei, fiind prezentat şi sub o formă 
similară clasificării histologice Metavir (de la F0 la 
F4). În figura 2 este prezentat un exemplu de 
ilustrare a rezultatului testului Fibromax. 
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Fig. 2. Ilustrarea grafică a rezultatelor testului FibroMax 

4. Testele imagistice 

Elastografia hepatică –FibroScan® 

 
Fig. 3. Aparatul FibroScan 

Această investigație a devenit în ultimii ani 
cea mai folosită metodă non-invazivă de evaluare 
a majorității hepatopatiilor cronice. Principiul 
metodei constă din emiterea prin intermediul 
transductorului a unor vibrații de amplitudine 
joasă și frecvență mică ce produc o undă elastică 

ce se propagă în ficat. Viteza acestei unde 
măsurată prin ultrasonografie pulsată este direct 
proporțională cu densitatea țesutului hepatic – cu 
cât țesutul este mai dur, cu atât viteza undei este 
mai mare (fig.4) Rezultatele se exprimă în 
kilopascali (KPa), iar corespondența acestor valori 
cu gradul fibrozei este ilustrat în fig. 5 

Avantajele indiscutabile ale metodei sunt 
timpul scurt de examinare (în general sub 5 
minute), disponibilitatea imediată a rezultatelor şi 
posibilitatea repetării oridecâteori este nevoie a 
investigaţiei în ambulatoriu sau la patul 
bolnavului. 

Există desigur şi câteva dezavantaje: este 
parţial operator-dependentă, interpretarea trebuie 
făcută în context clinic și ținând cont și de alte 
investigații, iar densitatea hepatică poate fi 
supraestimată în caz de obezitate, colestază 
extrahepatică, insuficiență hepatică congestivă 
sau examinare postprandială. 

 

              
VS = 1.1 m/s                                VS = 1.6 m/s                                   VS = 3.0 m/s 
  E ~ 3 kPa                                     E ~ 8 kPa                                       E ~ 27 kPa 
       F0                                                 F2                                                    F4 

Fig. 4. Exemple de măsurători și exprimarea grafică a acestora 
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Fig. 5. Corelarea elasticității hepatice măsurate prin FibroScan cu gradul fibrozei 

Acuratețea de diagnostic a cirozei 
hepatice are o sensibilitate și specificitate 
acceptabilă – de aproximativ 90%, însă rata de 
detecție a prezenței unei fibroze semnificative nu 
depășește 70-80%. Chiar și așa studiile au 
demonstrat superioritatea elastografiei pentru a 
diferenția gradele mici de fibroză în fața testelor 
serologice.  

Există situații când nu se pot obține 
rezultate interpretabile – la pacienții obezi, cei cu 
spații intercostale foarte înguste sau care 
prezintă ascită. Sunt necesare pentru validarea 
rezultatlui 10 măsurători corecte, procentul 
măsurătorilor valide să fie peste 60%, iar variația 
maximă a măsurătorilor să nu depășească 30% 
din mediană.  

Elastografia hepatică poate fi măsurată și 
prin rezonanță magnetică sau prin intermediul 
unui ecograf convențional care folosește metoda 
Acoustic radiation force impulse (ARFI). 

 
Bibliografie selectivă 

 Papastergiou V, Tsochatzis E, Burroughs 
AK. Non-invasive assessment of liver 
fibrosis. Ann Gastroenterol. 2012; 25(3): 
218–231. 

 Castera L. Noninvasive Assessment of 
Liver Fibrosis. Dig Dis 2015;33:498-503. 

 Sebastiani, G. Non-invasive assessment of 
liver fibrosis in chronic liver diseases: 
implementation in clinical practice and 

decisional algorithms. World J 
Gastroenterol 2009, 15(18), 2190-203. 

 Castera, L, Pinzani M. Biopsy and non-
invasive methods for the diagnosis of 
liver fibrosis: does it take two to tango?. 
Gut 2010, 59(7), 861-866. 

 Toosi AE. Liver Fibrosis: Causes and 
Methods of Assessment, A Review. Rom J 
Intern Med 2015;53(4):304-14. 

 Balistreri WF. Noninvasive Alternatives 
tο Assess Liver Fibrosis: Ready fοr Prime 
Time? 
http://www.medscape.com/viewarticle/83
5471 

 Hagan M, Asrani SK, Talwalkar J. Non-
invasive assessment of liver fibrosis and 
prognosis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 
2015;9(10):1251-60 

 Stasi C., Milani S. Non-invasive 
assessment of liver fibrosis: Between 
prediction/prevention of outcomes and 
cost-effectiveness. World j gastroenterol 
2016.22(4), 1711. 

 https://www.synevo.ro/fibrotest-actitest/ 
 www.biopredictive.com 
 www.fibroscan.com 

 
 

 

F0-F1 F2 F3 F4



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an III, nr. 1-2(9-10)/ 2017     

         96

 

ARTICOL PREZENTAT LA CEA DE-A VI-A EDIȚIE
A ZILELOR MEDICALE ALE SUCEVEI  

 
 

BOALA LYME – PROBLEME DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT 
 
 

Dr. Olga Adriana CĂLIMAN-STURDZA, MD, PHD 
 
 

 
 

 

 

 
dr. Olga-Adriana CĂLIMAN-STURDZA15 

 
Născută: 22.XII.1967, Bârlad. 
Facultatea de Medicină Iaşi, absolvent 1996. 
1997-2002: medic rezident boli infecţioase Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi; 
2002-2008: medic primar specialist Secţia Boli 
Infecţioase Spital Suceava; 
din 2008: medic primar boli infecţioase; 
noiembrie 2014: doctor în ştiinţe medicale, 
specialitatea boli infecţioase (îndr. prof. dr. Doina 
Mihalache). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 E-mail: sturdza_olga@yahoo.com 

Boala Lyme (borelioza) este o boală 
infecțioasă cu manifestări multisistemice 
(cutanate, articulare, neurologice, cardiace) 
determinată de spirocheta aparținând genului 
Borrelia. Boala a fost descrisă pentru prima dată ca 
entitate distinctă în 1975 la un grup de copii din 
Lyme, Connecticut, considerați inițial ca având 
artrită reumatoidă juvenilă. 

 
EPIDEMIOLOGIE 

Distribuția bolii pe zone geografice urmează 
distribuția vectorului infectant (căpușa), riscul 
transmiterii infecției de la căpușă la om 
depinzând de: densitatea căpușelor într-o 
anumită zonă, „obiceiurile” de hrănire a acestora, 
animalul gazdă. Incidența anuală a bolii în SUA 
este de 8/100.000, iar în Europa centrală și 
Scandinavia variază între 0,3 și 155/100.000. În 
Europa boala apare sub formă de endemii în țările 
centrale (cea mai mare incidență se citează în 
Slovenia și Austria) și Suedia, pe când în Anglia și 
țările mediteraneene sunt descrise foarte puține 
cazuri. În ultimii ani au fost diagnosticați în 
Europa aproximativ 360.000 de cazuri de 
borelioză, în Romania existând peste 8.500 de 
pacienți, dar numărul real ar putea fi mult mai 
mare. Asistăm la o creștere marcantă a numărului 
de cazuri de boală pe fondul dezvoltării 
economice și creșterii consecutive a populației cu 
ocuparea progresivă a zonelor suburbane, în 
vecinătatea pădurilor. Infecția survine mai 
frecvent în intervalul mai-noiembrie, cu o 
incidență de vârf în lunile iunie și iulie. Nu toate 
căpușele din specia Ixodes ricinus contin (sau 
sunt infectate) cu Borrelia burgdorferi, numai 
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18,04% din căpușele analizate prin metode 
moleculare (Reverse Line Blotting) în România au 
prezentat B. burgdorferi sl. O căpușă din specia 
Ixodes ricinus infectată poate prezenta concomitent 
mai multe tulpini (mai precis genospecii de 
B.burgdorferi sl). Genospeciile de Borrelia 
burgdorferi circulante în Romania sunt: Borrelia 

burgdorferi ss., B. afzelii si B.garinii. Numărul de 
prezentări în Secția Boli Infecțioase Suceava, în 
2016, pentru înțepături de căpușe – 597 pacienți, 
343 din mediul urban/254 rural; raportul F:B = 
320: 277. 

 

 

            

 
 

ETIOLOGIE 

Agent etiologic al bolii Lyme este o 
spirochetă (bacterie gram-negativă) din genul 
Borrelia iar modul de transmitere este prin 
înțepătura unei căpușe din genul Ixodes.  

 

Speciile de Borrelia implicate în transmiterea 
bolii Lyme fac parte dintr-un grup cunoscut sub 
numele de Borrelia burgdorferi sensu lato și sunt 
reprezentate de:  

 
 B. burgdorferi sensu stricto (predomină în 

America de Nord, fiind prezentă însă și în 
Europa) – determină în particular 
manifestări articulare. 

 B. afzelii (predomină în Europa) – este cel 
mai frecvent microorganism care 
determină acrodermatitis chronica 
atrophicans. 
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 B. garinii (predomină în Europa) – se 
caracterizează prin:  
 neurotropism, fiind răspunzătoare de 

majoritatea cazurilor de meningo-
radiculită limfocitară (sindromul 
Bannwarth) și encefalită; 

 tropism cutanat, putând determina 
oricare din multiplele manifestări 
cutanate asociate bolii Lyme. 

 
Mod de transmitere – vectorul infectant 

 habitatul căpușelor: zone împădurite cu 
arbuști mici, stratul de frunze uscate, iarba 
înaltă, în condiții de umezeală; 

 ciclul de viață a căpușelor (ou – larvă – 
nimfă – adult) are durată de doi ani, având 

ca gazde: șoareci, păsări, căprioare, 
oameni; 

 nimfele sunt responsabile de peste 90% 
din cazurile de boală Lyme, fiind foarte 
active în perioada mai-iulie; 

 dimensiunea unei nimfe este extrem de 
mică (1-2 mm), fiind greu de vizualizat, 
însă pe măsură ce se hrănește cu sânge 
dimensiunile sale cresc considerabil; 

 cu cât o căpușă stă mai mult atașată de 
piele și se hrănește mai mult (48-72 de ore) 
cu atât crește riscul transmiterii infecției la 
om; 

 doar 1-3% din totalul mușcăturilor de 
căpușă sunt urmate de apariția bolii 
Lyme. 

 

           
„Familia” căpușei Ixodes scapularis                      Nimfă de căpușă înainte de masă (A) și după masa (B) 

Prin aceeași mușcătură o căpușă poate 
transmite, pe lângă Borrelia și alți agenți patogeni: 
Babesia microti (determină babesioza) și 
Anaplasma phagocytophila (agentul ehrlichiozei 
granulocitice umane). Co-infecția apare în 10-15% 
din cazurile de boală Lyme. 

 
Stadializarea bolii Lyme  
 Stadiul 1 - boală localizată precoce  
 Stadiul 2 - boală diseminată precoce  
 Stadiul 3 - boală tardivă (persistentă)  

 
Taboul clinic al bolii Lyme cuprinde 

manifestări cutanate, musculoscheletale, 
neurologice, cardiace, manifestări, oftalmologice, 
hepatice, renale, sistemice. 

 
Manifestari cutanate –stadiul I 
Eritemul migrator (EM) 

 este prezent la 70-90% din pacienți, 
fiind leziunea patognomonică pentru 
boala Lyme. 

 deși leziunea are mare valoare în 
diagnosticul bolii, doar 30% din 
pacienți își amintesc de mușcătura 
căpușei (căpușa este extrem de mică, iar 
mușcătura nedureroasă). 

 apare la câteva zile (în medie 7-10 zile) 
de la mușcătură. 

 80% din pacienți au un singur episod 
de eritem migrator, 20% având 
episoade recurente. 

 Eritemul migrator se remite spontan, în 
3-4 săptămâni de la apariție. 

Aspect clinic al eritemului migrator este de 
zonă eritematoasă (maculă sau papulă) care se 
extinde lent (zile – săptămâni) apărută la locul 
mușcăturii căpușei. Aspectul leziunii poate fi 
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uniform sau poate apare o zonă centrală 
decolorată. Aspectul de „țintă” sau „bull’s eye” 
(zonă centrală eritematoasă înconjurată de o zonă 
clară, iar în periferie eritem) apare la un număr 
redus de pacienți (37% conform unui studiu din 
America de Nord). Leziunile sunt asimptomatice 

sau simptomatice (prurit, senzație de arsură) și 
pot fi: unice, ajungând uneori la mari dimensiuni 
(16-60 cm) sau multiple, la 40% din pacienți, fără a 
fi însă rezultatul a mai multor mușcături. Pentru 
diagnostic leziunea trebuie sa aibă cel puțin 5 cm 
în diametru (conform recomandărilor CDC). 

 

 
Eritem migrator – leziune unică 

 
Eritem migrator – leziuni multiple. 

Se observă aspectul de „țintă” sau „bull’s eye” 
 

Manifestări cutanate – stadiul II 
Leziunile secundare apar prin diseminarea 

hematogenă a infecției, în stadiul 2 de boală și 
sunt reprezentate de: leziuni anulare secundare (în 
comparație cu eritemul migrator au dimensiuni 
mai mici, sunt mai deschise la culoare și mai 
puțin edematoase), eritemul difuz, urticaria, 
limfocitomul.  

Limfocitomul determinat de Borrelia 
 apare la mai puțin de 1% din pacienți; 
 localizare: mai frecvent la nivelul 
lobului urechii sau areolei mamare, 

ocazional la nivelul nasului, extremităților 
sau scrotului; 
 tinde să apară în zonele de eritem 
migrator (anterior sau concomitent); 
 aspect clinic: tumefacție 
nodulară/placă roșie-albăstruie, de câțiva 
centimetri în diametru; 
 poate fi însoțit de adenopatie 
regională; 
 se poate remite spontan; 
 alte denumiri: lymphadenosis benigna 
cutis, lymphocytoma cutis, hiperplazie 
cutanată limfoidă. 

 

           
Limfocitomul determinat de Borrelia cu diferite localizări: ureche (A), obraz (B), areolă mamară (C) 

Manifestări cutanate – stadiul III 
A. Acrodermatitis chronica atrophicans 

(ACA)  

 manifestare relativ rară, apare, de 
regulă, după 12 luni de la momentul 
infecției; 
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 localizare acrală, predominând la 
nivelul feței de extensie a mâinilor, 
picioarelor, dar poate apare și la nivelul 
coatelor, genunchilor sau feselor; 
 tendință la simetrie; 
 aspect clinic:  

- faza inflamatorie – edem și eritem, 
ulterior cu o nuanță albăstruie; 
- faza de atrofie (tegument cu aspect de 
„foaie de țigară”) – fază tardivă cu 
tegumente subțiri, uscate, cu pierderea 
țesutului celular subcutanat și vene 
proeminente.  

 posibile complicații (rare):  
- carcinomul cu celule scuamoase; 
- limfomul cu celule B. 

B. Leziuni localizate scleroderma-like apar 
la ≈ 10% din pacienți (mai frecvent la europeni). 
 

 
Acrodermatitis chronica atrophicans – se remarcă aspectul 

de „foaie de țigară al tegumentului 
 

Manifestări clinice musheloscheletale apar 
în orice moment al bolii, fiind reprezentate de:  

 Artralgii, artrite ce pot apare încă din 
primele zile ale infecției  

•în stadiile inițiale:  
 distribuție poliarticulară, cu evoluție 
în câteva zile spre oligoartrită 
asimetrică/monoartrită cu interesarea 
articulațiilor mari: genunchi, glezne, 
pumni; 
 caracter migrator; 
 evoluție ondulantă cu perioade de 
remisiune și recădere; 
 remisiune spontană în aproximativ o 
săptămână. 

•în stadiul tardiv al bolii: 

 episoade de artrită cu durată mai 
lungă (săptămâni-luni)/artrită cronică; 
 artrita este adesea monoarticulară, 
interesând cel mai frecvent genunchiul; 
 dactilita, bursita – rare; 
 mialgii – cel mai frecvent în stadiile 
inițiale; 
 predomină în stadiul 2 și 3 de boală. 

 
Manifestări neurologice în stadiul 2 

(neuroborelioza precoce) 
 neuropatie craniană: 

– până la 60% din pacienții cu 
neuroborelioză precoce dezvoltă nevrită craniană; 

– cea mai frecventă este paralizia de 
facial, bilaterală la 35% din pacienți  

 meningită; 
 radiculonevrită acută – raportată la 

50-85% din cazuri 
– apare frecvent după 2-4 săptămâni de 

la momentul infecției. 
 

Manifestări neurologice în stadiul 3 
(neuroborelioza terțiară/cronică) 

 encefalomielita – este rară, dar 
severă și lent progresivă  

– se manifestă prin hemipareză, ataxie, 
convulsii, disfuncție vezicală, tulburări 
cognitive; 
 mielita – apare la jumătate din 

pacienții cu neuroborelioză cronică  
– tetra/parapareză spastică progresivă; 
 encefalita; 
 neuropatie periferică; 
 vasculită cerebrală. 
 

Simptome neuropsihiatrice (controversate) 
– sindrom post boală Lyme  

 depresie, tulburare bipolară; 
 psihoză similară schizofreniei; 
 demență – debut acut al deficitului 

motor, durere intensă cu distribuție 
radiculară, pierderea sensibilității; 
 sindromul Bannwarth reprezintă 

asocierea meningitei limfocitare cu 
neuropatie craniană și neuropatie 
periferică; 
 mielită; 
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 encefalopatie – stare confuzională 
ușoară, tulburări de memorie, concentrare, 
somn, vorbire, alterarea personalității. 

 
Manifestări cardiace  
 blocul atrioventricular (gradul I, II 

sau III) – reprezintă cea mai frecventă 
manifestare cardiacă în boala Lyme; 
 8% din pacienții netratați au debut 

acut al tulburărilor de conducere; 
 miopericardita, disfuncția ventri-

culară stângă sau cardiomegalia pot apare, 
însă cu o frecvență redusă; 
 cardita este adesea o manifestare 

tardivă a bolii, remisiunea putând apare 
chiar în absența tratamentului; 
 studii recente evidențiază prezența 

frecventă și persistentă a unei forme 
ușoare de cardită la indivizii infectați cu 
spirochete, histologic identificându-se un 
infiltrat inflamator cu limfocite T, 
plasmocite și macrofage la nivelul 
țesutului cardiac. 

 

Manifestări oftalmologice  
 survin la mai puțin de 5% dintre 

pacienți; 
 pot apare: irita, keratita, vasculita 

retiniană, nevrita optică. 
 

Manifestări hepatice  
 în stadiul 1 de boală 10% din 

pacienți au simptomatologie similară 
hepatitei, iar 27% au hepatită subclinică; 
 în stadiul 2 poate apare o hepatită 

ușoară, probabil rezultat al combinației: 
invazie hepatică a spirochetelor plus 
răspuns inflamator hepatic mediat imun; 
 rareori se poate instala o hepatită 

granulomatoasă. 
 

Manifestări renale  
 rareori pot apare proteinurie, 

microhematurie. 
 

Manifestări sistemice  
 febră, fatigabilitate. 

      
Fig. A Căpușă la nivelul genelor                                        Fig. B Papilită cu exudat macular inițial 

 

Boala Lyme – explorări paraclinice 
Testele imunoenzimatice (ELISA și 

western blot) sunt cele mai utilizate. Diagnosticul 
serologic este utilizat în mod curent în boala 
Lyme. 

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent 
assay)  

 reprezintă primul test care se 
efectuează în cazul unei suspiciuni clinice 
de boală Lyme; 
 a nu se efectua niciodată ca test screening 

la pacienți asimptomatici; 

 rezultate fals-negative pot apare cu o 
rată de 32% în boala precoce; 
 rezultate fals-pozitive apar:  

– în infecții cu alte spirochete (sifilis) 
sau cu Anaplasma phagocytophila; 

– în infecții virale: parvovirus B19, 
virusul Epstein Barr; 

– în lupusul eritematos sistemic; 
– la 5% din indivizii normali. 

Un test ELISA pozitiv sau echivoc trebuie să 
fie urmat întotdeauna de testul Immunoblot. 
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Immunoblot (Western blot)  
•apreciază răspunsul imun de tip IgM și 

IgG față de un număr mare de antigene Borrelia 
recombinate și purificate; 

•pacienții cu boală precoce au un răspuns 
imun restricționat doar la câteva proteine, în timp 
ce în stadiul tardiv au Ac IgG față de un spectru 
larg de antigene; 

•un test Western blot IgM este considerat 
pozitiv dacă cel puțin 2 din 3 benzi (23, 39 sau 41 
kDa) sunt prezente, iar unul de tip IgG este 
pozitiv dacă cel puțin 5 din 10 benzi (18, 23, 28, 
30, 39, 41, 45, 58, 66 sau 93 kDa) sunt prezente 
(conform recomandărilor efectuate de CDC); 

•un rezultat pozitiv la Immunoblot indică 
inițierea tratamentului specific la un pacient cu 
tablou clinic sugestiv de boală Lyme; 

•în prezența unei înalte suspiciuni clinice 
asociate cu ELISA pozitiv, însă cu test Western 
blot negativ se recomandă repetarea celui de-al 
doilea test Western blot peste 2-4 săptămâni 
(recomandare FDA); 

 
TESTE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ  

Polymerase chain reaction (PCR)  
•permite detectarea ADN-ului spirochetei 

în probe biologice (sânge, lichidul sinovial, LCR, 
urină, țesut sinovial sau cutanat); 

•are sensibilitate mai mare decât cultura și 
specificitate superioară testului ELISA, detectând 
spirochetemia înaintea apariției anticorpilor anti-
Borrelia; 

•persistența unei PCR pozitive după 
antibioterapie indică persistența infecției, 
necesitând revizuirea terapiei; 

•rar utilizată în practică, fiind folosită mai 
frecvent în cercetare (procedură costisitoare). 

 
CULTURA 
•poate fi efectuată din biopsia cutanată sau 

din plasmă (din lichidul sinovial rareori este 
pozitivă); 

•nu se utilizează de rutină, necesitând timp 
îndelungat pentru obținerea rezultatului. 

 
Microscopia în câmp întunecat 

• fără valoare diagnostică mare datorita 
numărului mic de spirochete din probele clinice; 

• nu se recomandă pentru diagnosticul 
curent;  

• se utilizează în corelație cu cultura. 
 

În eritemul migrator: diagnosticul este 
clinic și epidemiologic și presupune existența 
mușcăturii de capușă în antecedentele recente și 
proveniența dintr-o zonă endemică pentru boala 
Lyme. În EM testele de laborator nu sunt 
necesare. Se pot efectua: 

• testare serologică: o primă testare la 
prima vizită la medic (IgM poate fi pozitiv sau 
negativ), urmată de o a doua la 3-6 săptămâni; 

• cultura din biopsii de tegument pe medii 
speciale pentru Borrelia (nu se recomandă pentru 
diagnosticul curent). 

 
În limfocitomul borreliozic: diagnosticul 

este clinic în principal, coroborat cu teste de 
laborator (obligatorii pentru confirmare). Testele 
de laborator recomandate sunt: 

• teste serologice efectuate pe probe duble 
de ser la un interval de 3-6 săptămâni (IgM 
trebuie să fie pozitiv la un titru mare sau să se 
observe o creștere în dinamică a titrului IgG sau 
IgM); 

• frotiuri din țesut pentru examen 
histologic; 

• cultura din biopsii tegumentare sau PCR 
(nu se recomandă pentru diagnosticul curent). 
 

În neuroborrelioza acută: diagnosticul este 
clinic și de laborator (obligatoriu pentru 
confirmare). 

Testele recomandate sunt: 
• detecția de anticorpi în probe de ser și 

lichid cefalorahidian (în lcr anticorpii pot apărea 
înaintea celor din ser), probe recoltate simultan cu 
evidențierea producerii intratecale de anticorpi 
IgM și IgG (cu index de anticorpi); 

• detecția de benzi oligoclonale în lcr cu 
detecție de anticorpi în probe duble de ser, cu 
modificarea semnificativă în dinamică a titrului 
de anticorpi; 

• cultura din lcr (nu se recomandă pentru 
diagnosticul curent). 
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În cardită: diagnosticul este clinic și de 
laborator (testele de laborator sunt obligatorii 
pentru confirmare). Testele recomandate sunt: 

• detecția de anticorpi IgM sau IgG (care 
să aibă valori crescute) sau detecția de IgG pe 
probe duble de ser (cu modificarea semnificativă 
în dinamică a titrului de anticorpi specifici IgG). 

• cultura din biopsii endomiocardice cu 
vizualizarea spirochetelor la microscopul cu câmp 
întunecat sau cu evidențierea lor prin teste de 
biologie moleculara (PCR)(nu se recomandă în 
mod curent pentru diagnostic). 

 
În artrită: diagnosticul este clinic și de 

laborator (testele de laborator sunt obligatorii 
pentru confirmarea diagnosticului). Testele 
recomandate sunt: 

• teste serologice (anticorpii de tip IgG 
trebuie să fie prezenți +++); prezența numai a IgM 
nu are valoare diagnostică; 

• cultura din lichidul sinovial sau/și țesut 
cu vizualizarea spirochetelor la microscopul cu 
câmp întunecat, cu evidențierea prezenței lor prin 
IF sau PCR (nu se recomandă în mod curent 
pentru diagnostic). 

 

În ACA: diagnosticul este clinic și de 
laborator (testele sunt obligatorii pentru 
confirmare). Testele recomandate sunt: 

• teste serologice (anticorpii de tip IgG 
trebuie să fie prezenți în titru mare); 

• examen histologic; 
• cultura din biopsie tegumentară cu 

vizualizarea spirochetelor la microscop (foarte 
rar). 

 
În neuroborrelioza cronică: diagnosticul 

este clinic și de laborator (testele de laborator sunt 
obligatorii pentru confirmare). Se urmărește 
evidențierea: 

• pleiocitozei limfocitare în lcr (test non 
microbiologic); 

• demonstrarea producției intratecale de 
anticorpi specifici (IgM și IgG prezenți în probe 
de ser și lcr recoltate simultan); 

• IgG specifici în titru crescut în ser. 
 

Nivelul seric al anticorpilor poate crește ca 
urmare a evoluției bolii sau a instituirii 
tratamentului antibiotic și poate descrește în 
cursul procesului de vindecare, de aceea 
recoltarea probelor biologice trebuie făcută la un 
interval de minimum 3 luni pentru a observa 
descreșterea nivelului IgG. 

 
Abordarea testelor serologice în două etape 

conform recomandărilor CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
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TESTE UTILIZATE PENTRU 
APRECIEREA AFECTĂRII DIFERITELOR 
ORGANE ÎN BOALA LYME 

Artrocenteza 
lichidul sinovial are caracter inflamator, cu 

10.000-25.000 celule/mm3 cu predominanța 
neutrofilelor; 

capacitate rapidă de reacumulare a 
revărsatului articular după artrocenteză. 

-Radiografia articulară  
mai puțin de 10% din pacienții cu artrită 

cronică dezvoltă modificări de artrită erozivă. 
-Electrocardiograma  
diferite grade de bloc atrio-ventricular/ 

modificări ischemice. 
-Examen RMN/CT cerebral  
evidențiază modificări la 15-20% din 

pacienții cu manifestări neurologice; 
modificările sunt similare cu cele întâlnite în 

bolile demielinizante sau inflamatorii; 
cel mai frecvent aspect: leziuni punctiforme 

periventriculare. 
Probleme de diagnostic diferențial  
-căpușa poate determina la locul mușcăturii 

o reacție de hipersensibilitate (leziune 
eritematoasă de mici dimensiuni care dispare în 
primele 2 zile); 

-înțepătura de păianjen determină apariția 
rapidă a unei leziuni dureroase, eritematoase, 
adesea cu necroză; 

-în cazul în care există contextul 
epidemiologic pentru contactul cu căpușa, însă 
clinic predomină manifestările sistemice (febră 
înaltă, stare toxică) se ia în considerare 
posibilitatea co-infecției cu Babesia sau cu specii 
de Ehrlichia; 

-la pacienții la care manifestarea inițială este 
reprezentată de simptomatologia articulară 
(absența reală a eritemului migrator sau lipsa sesizării 
de către pacient a leziunilor cutanate) diagnosticul 
diferențial se face cu spondilartropatiile 
seronegative, poliartrita reumatoidă, artropatiile 
microcristaline; 

-asocierea manifestări musculoscheletale – 
manifestări neurologice implică diferențierea de 
lupusul eritematos sistemic, sindromul 
antifosfolipidic, vasculitele sistemice; 

alte boli: – scleroza multiplă, infecții virale, 
fibromialgia. 

 
Evoluție și prognostic 
 evoluție favorabilă și prognostic bun 
sub tratament prompt și corect efectuat; 
 unele manifestări se pot remite 
spontan (eritemul migrator, artralgii/ 
artrite, mialgii) întârziind diagnosticul 
precoce al bolii; 
 o treime din pacienții cu eritem 
migrator nu mai dezvoltă alte manifestări 
de boală, în timp ce restul pacienților 
conturează un tablou clinic mai complex; 
 pe măsură ce boala netratată 
progresează, crește probabilitatea afectării 
sistemului nervos, încât 40% din pacienții 
aflați în stadiul tardiv de boală au 
manifestări neurologice. 
 

Reinfecția:  
•poate surveni la persoanele care locuiesc 

sau muncesc în zone unde există un risc crescut 
de expunere la mușcătura de căpușă (zone 
împădurite/cu tufișuri); 

•serotipul Borreliei poate fi diferit față de 
infecția anterioară; 

•manifestările clinice pot fi similare 
infecției anterioare, deși, se pare că există o 
tendință mai redusă de diseminare hematogenă a 
bolii în cazul reinfecției. 

 
Boala Lyme – profilaxie și tratament 

Reducerea interacțiunii căpușă – om  
•este esențială în prevenirea extinderii 

bolii; 
•muncitorii/turiștii din zonele unde 

habitează căpușele trebuie să poarte 
îmbrăcăminte adecvată (haine de culoare deschisă 
pentru vizualizarea căpușelor, pantalon lung, 
bluze cu mâneci lungi, încălțăminte tip pantof). 

 
Reducerea populației căpușelor prin:  
•utilizarea soluțiilor chimice toxice pentru 

căpușe; 
•modificarea mediului în care acestea 

trăiesc: tunderea frecventă a ierbii, îndepărtarea 
regulată a frunzelor uscate de pe sol. 
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Îndepărtarea căpușei 

•imediat după ieșirea din habitatul 
căpușelor trebuie examinat minuțios 
tegumentul; 
•dacă se găsește o căpușă, aceasta trebuie 
îndepărtată rapid cu ajutorul unei pense 
subțiri; 

 
Vaccinul anti-Borrelia  

•a fost retras de pe piață din cauza 
raportului nefavorabil cost-eficiență (cost 
crescut); 
•pentru protecția optimă sunt necesare 
multiple administrări. 
 

Antibioterapia profilactică  
•o doză unică de 200 mg doxiciclină 
administrată în primele 72 de ore de la 
mușcătura căpușei are o eficacitate de 87% 
în prevenirea bolii (studiu randomizat, 
dublu orb, placebo controlat); 
•necesită alte studii, inclusiv în zonele 
non-endemice. 

 
Antibioterapia se adresează agentului 

etiologic – spirocheta Borrelia  
 indicația de tratament se stabilește pe 

baza diagnosticului clinic susținut de 
testele serologice; 

 un pacient asimptomatic cu serologie 
pozitivă nu are indicație de 
antibioterapie; 

 aproximativ 10% din pacienți 
experimentează o înrăutățire a 
simptomelor în primele zile de 
administrare a antibioterapiei (reacție 
Jarisch-Herxheimer) – reacția este 
autolimitată și de scurtă durată; 

 durata tratamentului și modul de 
administrare a antibioticului trebuie să 
fie individualizate, depinzând de tipul 
manifestărilor clinice. 

 
ANTIBIOTERAPIA ÎN INFECȚIA 

PRECOCE (LOCALIZATĂ SAU DISEMINATĂ) 
 Doxiciclină 100 mg x 2/zi, per os, 14 

– 21 zile  
 Amoxicilină 500 mg x 3/zi, per os, 14 

– 21 zile  
 

În cazul alergiei la doxiciclină sau 
amoxicilină se pot utiliza:  

 Cefuroxim axetil 500 mg x 2/zi, per 
os, 14 – 21 zile; 

 Eritromicină 250 mg x4/zi, per os, 14 
– 21 zile. 
 

ANTIBIOTERAPIA ÎN MANIFESTĂRI 
NEUROLOGICE (PRECOCE SAU TARDIVE)  

 Ceftriaxon 2g doză unică zilnică, 
intravenos, 14 – 28 zile; 

 Cefotaxim 2g la 8 ore, intravenos, 14 
– 28 zile; 

 Penicilină G 3,3 mil la 4 ore, 
intravenos, 14 – 28 zile. 
 

În cazul alergiei la ceftriaxon sau penicilină 
se pot utiliza:  

 Doxiciclină 100 mg x 3/zi, per os, 30 
zile (această schemă poate fi 
ineficientă pentru neuroborelioza 
tardivă). 
 

PARALIZIA DE FACIAL IZOLATĂ – 
regimurile cu administrare per os sunt eficiente 
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ARTRITA (INTERMITENTĂ SAU 
CRONICĂ)  

Regimurile cu administrare per os cu o 
durată de 30 – 60 zile sau  

Regimurile terapeutice cu administrare 
intravenoasă cu durata de 14 – 28 zile. 

 
MANIFESTĂRI CARDIACE  

BAV de gradul I regimuri cu administrare 
per os ca în infecția precoce; 

BAV de grad mare regimuri cu 
administrare intravenoasă și 
monitorizare cardiacă. 

 
După stabilizarea pacientului se poate 

completa schema terapeutică prin administrarea 
per os a medicației. 

 
PACIENTE GRAVIDE  

Se recomandă terapia standard a bolii, 
evitând doxiciclina. 

 
ARTRITA (INTERMITENTĂ SAU CRONICĂ) 

Regimurile cu administrare per os cu o 
durată de 30 – 60 zile sau  

Regimurile terapeutice cu administrare 
intravenoasă cu durata de 14 – 28 zile. 

  
MODALITĂȚI DE RĂSPUNS LA 

ANTIBIOTERAPIE  

 marea majoritate a pacienților se 
vindecă sub regimurile terapeutice 
corect administrate; 

 pacienții cu manifestări tardive pot 
avea un răspuns mai lent la terapie, 
necesitând pentru recuperarea 
completă săptămâni – luni; 

 unii pacienți la care s-au produs 
modificări ireversibile pot rămâne cu 
sechele (de exemplu paralizia de 
facial); 

 un procent din pacienții cu boală Lyme 
au artrită refractară la antibioterapie 

(în SUA ≈10%, în Europa procentul 
este mai mic) 

– se pare că sunt predispuși la lipsa 
răspunsului terapeutic articular 
pacienții cu alela HLA DRB1 ⃰ 0401 
prezentă sau cu Ac IgG anti-OspA 
(Outer surface protein A); 

– mecanismul probabil este unul 
autoimun: mimetismul molecular 
între un epitop al OspA și un epitop al 
LFA-1 (Lymphocyte-function associated 
antigen-1). 

 
Alte modalități terapeutice: 

 Antalgice și anti-inflamatoare 
nesteroidiene – pentru simptomatologia 
musculoscheletală; 

 Corticosteroizii intraarticulari – 
indicație controversată (corticosteroizii 
pot altera eradicarea spirochetelor); 

 DMARDs (Hidroxiclorochin, 
Sulfasalazină, Metotrexat) – reprezintă 
o opțiune în cazurile rezistente, cu 
inflamație articulară activă persistentă; 

 Sinovectomia – în cazul artritei 
persistente, non-responsive la 
tratamentul medicamentos. 

 
Sindromul post boala Lyme 

Un mic procent din pacienții tratați pentru 
boala Lyme descriu, după tratamentul corect cu 
antibiotic, persistența unor simptome nespecifice, 
uneori cu durată de peste 6 luni. În absența altei 
afecțiuni care ar putea explica aceste simptome 
pacienții sunt catalogați ca având sindromul post-
boală Lyme. Posibile explicații ale apariției acestui 
sindrom sunt: evoluție naturală a răspunsului la 
antibioterapie, mecanism autoimun. Simptoma-
tologia constă în: fatigabilitate, artralgii, mialgii, 
cefalee, parestezii, insomnii, iritabilitate, tulburări 
de memorie și de concentrare (tablou clinic 
similar fibromialgiei). Apariția acestui sindrom 
pare să se coreleze cu: boala diseminată, severitate 
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mai mare a bolii în momentul prezentării la 
medic, întârzierea antibioterapiei. Acest sindrom 
nu este determinat de persistența infecției cu 
Borrelia, studiile evidențiind că pacienții care au 
primit antibioterapie prelungită nu au avut 
beneficii suplimentare față de cei care au primit 
placebo. În acest context prelungirea 
antibioterapiei la un pacient cu sindrom post-
boală Lyme este inutilă, fiind grevată de apariția 
efectelor secundare. 
 

Concluzii 

Borelioza este o afecțiune sistemică care 
parcurge trei stadii, cu aspecte semiologice 
complexe, motiv pentru care intră în aria de 
preocupare a mai multor specialități precum boli 
infecțioase, neurologie, reumatologie, 
oftalmologie, cardiologie, dermatologie.  

Interpretarea rezultatelor testelor 
serologice trebuie să se facă întotdeauna în 
contextul clinic: un rezultat negativ nu exclude 
existența infecției cu Borrelia burgdorferi, iar 
rezultatele pozitive ale unor teste pot pune 
probleme de diagnostic diferențial cu boli 
infecțioase de alte etiologii sau cu boli 
autoimmune. În complicațiile din stadiile 
avansate ale bolii (neuroborelioza, cardita, artrita, 
acrodermatita cronică atrofică) prezența IgG este 
obligatorie, iar în neuroborelioză, demonstrarea 
producerii intratecale de anticorpi prin 
determinarea indexului de anticorpi (LCR/ser) 
este esențială pentru diagnosticul de laborator.  

Utilizarea tehnicilor de biologie 
moleculară (PCR) și izolarea microorganismului 
prin cultură se recomandă a fi restrânsă doar la 
diagnosticul unor afecțiuni cum sunt eritemul 
migrator, acrodermatita cronică atrofică, artrita 
Lyme. 

Întrucât numărul cazurilor de boala Lyme 
este în creștere, se impune dezvoltarea unor noi 
teste de diagnostic mai fiabile, care să reducă 
numărul testelor serologice fals pozitive, dar și a 
unui vaccin pentru prevenirea acestei boli. 
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Prezentăm cazul unui pacient operat în luna 
ianuarie 2017 în secția Chirurgie generală pentru 
abces hepatic, cu dificultățile de diagnostic și de 
tratament. 

 
Pacientul H.C., de 46 de ani, cu antecedente 

de colecistectomie laparoscopică în urmă cu patru 
ani, a fost internat pe 29/12/2016 în secția Boli 
Infecțioase pentru febră și disurie, cu debut de 
aproximativ 72 de ore. S-a instituit tratament 
antibiotic (inițial Ceftazidim, ulterior Imipenem 
plus Cilastatin), cu evoluție trenantă. În ziua de 

03/01/2017 apar stare septică și dureri abdominale 
generalizate, cu semne de iritație peritoneală în 
hipocondrul drept; se efectuează o explorare 
computer-tomografică abdominală în urgență. 
Aceasta evidențiază o formațiune expansivă 
hepatică cu contur neregulat, polilobată, septată, 
localizată la nivelul segmentelor II, III și IV, cu 
dimensiuni de 120/95 mm, care asociază tulburări 
de perfuzie în parenchimul adiacent, precum și 
dilatarea căilor biliare intrahepatice perilezionale 
(cu precădere în lobul stâng). 

 

 
Aspect CT abdominal  (03/01/2017). 
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S-a intervenit chirurgical în ziua de 
04/01/2017 efectuându-se laparotomie explora-
torie, incizia și evacuarea abcesului hepatic sub 
ghidaj ecografic per-operatoriu (circa 300 ml 
puroi), lavaj, drenajul cavității și subhepatic. 

Examenul bacteriologic a izolat din 
conținutul abcesului Klebsiella Pneumoniae (+++), 
germen sensibil la majoritatea antibioticelor 
testate. 

 
S-a optat pentru tratament cu Imipenem 

plus Cilastatină, Metronidazol, Tygeciclina și 

Caspofungin timp de trei zile, dezescaladându-se 
apoi la Cefoperazonă plus Sulbactam și 
Gentamicină timp de 8 zile. 

Deși controalele ecografice au arătat 
micșorarea progresivă a cavități abcesului, din 
ziua a 10-a post-operatoriu au apărut croșete 
febrile vesperale (38-39 grade Celsius). Prin 
urmare s-a decis schimbarea antibioterapiei, din 
ziua a 12-a post-operatoriu, trecându-se la 
Ertapenem și Linezolid; administrarea s-a făcut 
timp de 14 zile. 

 
 
 

 

Aspect ecografic la 12 zile postoperatoriu. 

 

Evoluția a fost favorabilă, pacientul fiind 
externat în ziua a 26-a post-operatorie, cu 
reinserție socială și profesională după circa 8 
săptămâni. 

Controlul CT abdominal la 4 luni 
(03/05/2017) a arătat aspect hepatic cvasi-normal. 
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Aspect CT abdominal la 4 luni postoperatoriu. 

 
Discuții 

Klebsiella Pneumoniae este un agent 
nosocomial uman binecunoscut. Cea mai mare 
parte a infecțiilor comunitare cu K. Pneumoniae 
sunt pneumonii sau infecții ale tractului urinar. 

În ultimii 25 de ani, un sindrom invaziv 
distinct, cauzând abcese hepatice a fost din ce în 
ce mai raportat în Asia, acest sindrom având 
caracterele unei boli globale emergente. 

Din cele 77 tipuri capsulare de Klebsiella 
spp., K1 and K2 sunt cele mai virulente. 

În Asia, tulpinile izolate sunt în principal 
serotipul K1, urmate de K2. În Taiwan 63.4% din 
abcesele hepatice cauzate de K. Pneumoniae sunt 
asociate cu tulpinile K1, iar 14,2% cu tulpinile K2. 
Nu există date epidemiologice comparabile 
pentru țările vestice, dar cazuri de abcese hepatice 
cu K. Pneumoniae au fost raportate atât în 
America de Nord cât și în Europa. 

Pacienții din afara Asiei au de obicei 
antecedente de călătorie în țări cu mare 
prevalență și/sau etnicitate asiatică. 

Diagnosticul depinde de imagistică 
(ecografie, examen CT), cu confirmare prin 
puncție aspirativă și studii bacteriologice, 
strategia terapeutică presupunând drenaj 
chirurgical sau percutan și administrarea de 
antibiotice bactericide. 

 
În ultimii ani s-a conturat o entitate clinic-

diagnostică denumită acronimic KLAS (Klebsiella 
Pneumoniae Liver Abscess Sndrome), 
caracterizată prin bacteriemie, abces primar 
hepatic și complicații metastatice. Primul caz din 
țara noastră a fost raportat în 2014. 

Din consultarea literaturii rezultă că 
pacientul prezentat de noi poate fi considerat un 
al doilea astfel de caz în România. 

Particularitatea sa constă în lipsa unei 
explicații etiologice demonstrabile (absența 
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călătoriilor în regiunile asiatice, absența 
contactelor cu etnici asiatici) și, nu în ultimul 
rând, în succesul terapeutic, rod al conlucrării în 
echipă. 
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