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Istoria asistenței medicale spitalicești pe 

cuprinsul județului Suceava, partea de sud a 
nestematei numită și Bucovina va fi dezvăluită 
pentru prima dată într-o formă organizată și 
sistematizată. După parcurgerea Filelor din 
istoria Spitalului Suceava, era o dorință firească a 
autorilor să-și lărgească aria cercetărilor pentru 
întregul județ.  

Asistența medicală a cunoscut și aici aceleași 
etape adică:  

1. Etapa vracilor și doftoroaielor, coborând 
adânc în neolitic, unde era necesară o 
profundă cunoaștere a plantelor și 
mineralelor, o înțelegere adâncă a naturii, 
iar descântecele serveau (după părerea 
autorilor moderni), la cronometrarea unei 
fierturi, infuzii etc.  

2. Etapa bolnițelor mănăstirești, după 
organizarea vieții de obște de către Sf. 
Vasile cel Mare. În Moldova sunt amintite 
bolnițele de la Pătrăuți, Putna, 
Dragomirna, Slatina, Râșca. Vor mai fi fost 
și altele... 

3. Etapa Anastasie Crimca. De numele 
acestui prelat se leagă înființarea primului 
spital atestat într-o țară românească. Și 
aceasta este Moldova. Actul domnesc (al 
lui Gaspar Gratiani) din 16 mai 1619 
consfințește înființarea unui spital cu trei 
camere și 16 paturi, situat lângă Curtea 
Domnească din Suceava, zona străzii Petru 
Rareș. Fundațiile i-au fost descoperite cu 
ocazia sistematizării zonei. Călătorii străini 
îl evocă în 1641 și 1785, deci până după 
anexarea Bucovinei la Imperiul 
Habsburgic.  

4. În 1787, deci după doi ani de la ultima 
relatare despre spitalul construit lângă 
Curtea Domnească, se construiește, pe 
locul actualei Prefecturi, un spital pentru 
populație.  

5. În 1817 se citează un Spital Militar, 
deoarece Administrația Habsburgică 
ordonase, după organizarea provinciei nou 
anexate, înființarea de Spitale Militare, la 
Cernăuți, Siret și Suceava.  

6. În perioada 1891-1893 a început 
construcția Spitalului Vechi, care, 
bineînțeles pe atunci era Spitalul Nou: s-a 
construit clădirea principală dedicată 
secției chirurgie (la parter) și de medicină 
internă la etaj: este clădirea simbol a 
Spitalului Vechi actual și care acum 
adăpostește Secția Pneumologie, iar la 
demisol Îngrijirile Paliative. La stradă era 
clădirea administrativă, iar în spate un 
pavilion inițial cu un singur nivel, care 
adapostea Maternitatea și Pediatria. 
Ulterior acest pavilion a fost etajat, cele 
două secții extinzându-se: actualmente 
deservețte secția Boli Infecțioase.  

7. În 1966 se inaugureaza cladirea actuală a 
Spitalul Nou, proiectat pentru 600 de 
paturi: clădirea a fost proiectată cu circuite 
foarte bine gândite, ascensoare, servicii de 
laborator, radiologie, bază de tratament, 
servicii anexă, iar serviciul de arnbulanță a 
fost plasat în imediata apropriere, ca și cel 
de transfuzii sangvine.  

8. În anii de dinainte de 1989 s-a început 
construcția unei Aripi Noi de 6 nivele în 
spatele Spitalului Nou, care după 1989 a 
fost legată cu fiecare etaj din clădirea 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018     

...      2

principală, unde au fost amplasate alte 
secții devenite necesare prin creșterea 
adresabilității față de serviciile spitalicești 
și prin necesitatea dezvoltării unor 
specialități medicale noi.  

9. Anii următori au dus la necesități sporite 
față de populație, astfel încat actualmente 
se construiește o a doua Aripă Nouă, tot în 
spatele clădirii principale a Corpului A al 
spitalului, care va adăposti Ambulatoriul 
de Specialitate și Internările de zi. 

 

 

Alte provocări vor apărea în anii următori, 
iar echipa managerială a spitalului le va face față, 
luând deciziile ce se vor impune.  

Spitalele din județ au urmat parcursuri 
similare, în perioade ușor diferite de timp.  

La Rădăuți construcția spitalului începe în 
1863, iar finalizarea a venit în 1879. Erau 54 
paturi. În 1898 se construieste și pavilionul de Boli 
Infecțioase. În 1984 se construiește actuala clădire 
a Spitalului Rădăuți.  

La Siret a luat ființă un spital militar în 1787, 
în clădirea unei școli. Abia în 1931 se identifică un 
spital cu 50 de paturi, cu secție de Chirurgie și 
Medicină Internă.  

La Câmpulung Moldovenesc inițiativa 
organizarii a aparținut unui căpitan de ținut, 
Joseph Kochanovscki. Construcția s-a facut între 
1885-1889 cu contribuția Fondului Bisericesc al 
Bucovinei. Cladirea de atunci adăpostește azi 
Spitalul de Psihiatrie, entitate distinctă. Clădirea 
actuală care adapostește secțiile Spitalului a fost 
inaugurată în 1983. Ulterior s-a construit un 

pavilion separat pentru Boli infecțioase, 
Dermatologie și Laborator.  

La Vatra Dornei calitățile curative ale apelor 
și aerului au făcut ca Împăratul Franz Josef să 
aprobe construirea unui stabiliment balnear în 
1883. Spital propriu-zis se construiește în 1941, 
inițial ca Spital de Zonă Interioară. Din 1952 
există ca entitate de Spital Orasenesc. 

La Falticeni, comunitatea israelită fondeaza 
în 1828 primul spital din oraș; acesta este înlocuit 
în 1894, tot de comunitatea israelită, de alt spital 
cu 20 de paturi (actualmente pavilion al Spitalului 
Municipal). În 1851-1854 comunitatea 
românească edifică Spitalul Stamate, ce 
functionează și astăzi. După 1989 a început 
construcția unui Spital Nou în Falticeni, ce-și 
așteaptă punerea în funcție.  

Specificul zonei noastre a făcut ca și în alte 
zone să ia ființă așezăminte spitalicești care vor 
face figură bună prin personalul devotat: la 
Ciumulești a existat Spitalul „Carol I”, fondat în 
1910.  

La Broșteni s-a construit Spitalul „Carmen 
Sylva” în 1897.  

La Slatina, unde probabil existase o bolniță 
pe lângă Sf. Mănăstire a lui Alexandru 
Lăpușneanu, s-a construit în 1881 un Spital Rural, 
odată cu altele similare în țară.  

La Zvoriștea, Dumbrăveni, Fântânele, Frasin, 
oameni inimoși, dedicați problemelor 
comunităților locale, au amenajat așezăminte 
spitalicești, în conace boierești, alte cladiri, iar 
unele din ele au deservit cu succes primele urgențe 
din zonele respective.  

Desigur că fragmentarea resurselor 
financiare dedicate sectorului sanitar nu este o 
bună lecție de gestionare a fondurilor, dar au 
asigurat într-o perioadă când transporturile nu 
erau atât de lesnicioase, rezolvarea urgențelor 
apărute local.  

Județul Suceava este un exemplu în acest 
sens. Faptul că zona a aparținut Moldovei, ulterior 
Imperiului Habsburgic, apoi Regatului României 
Mari, ulterior Uniunii Sovietice, Ucrainei, 
României, a făcut ca situațiile să fie diferite de la 
spital la spital, iar documentația, răspândită în 
diferite locații, să fie greu de consultat. 
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MANAGEMENTUL TERAPEUTIC ACTUAL ÎN CANCERUL 
RENAL – LINIA ÎNTÂI 

 
 

Lucrare prezentată la evenimentul din 7 decembrie 2018  
organizat cu medicii specialiști oncologi și urologi pe plan local 
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Dr. Doina-Elena GANEA 
 
Născută: 23.X.1950, Suceava. 
Facultatea de Medicină Timișoara, 1975. 
1975-1978: dispensar Salcea; 
1978-1981: medic secundar oncologie medicală; 
1981: medic specialist oncologie medicală Spital 
Suceava; 
1981-2005: medic-șef secție Oncologie Spital 
Suceava; 
1991: medic primar oncologie medicală; 
1993: doctor în științe medicale (U.M.F. București); 
2005-2013: director medical Spitalul Suceava; 
2007-2009: manager interimar spitalul Suceava; 
Din 2014: medic șef secție Oncologie Spital 
Suceava. 
Cetățean de onoare al Municipiului Suceava. 
 
 
 
 
 

Incidența cancerului renal cu celule clare 

RCC este o boală cu apariție sporadică care 
se regăseşte în 5 subtipuri histologice, fiecare 
cauzată de diferite gene 

 

 

Stratificarea pacienților 

 

**The Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center (MSKCC) prognostic score system 
evaluează factorii de risc asociați cu 
supraviețuirea la pacienții cu stadiu IV RCC 

Criterii MSKCC 

• The Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center (MSKCC) prognostic score system  
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• Factori de risc asociați cu o rată redusă a 
supraviețuirii: 

– Status de performanță Karnofsky <80% 
– Hemoglobina scăzută  
– Intervalul <1 an de la diagnostic la 

tratament  
– Calciu seric crescut 
– Trombocite crescute 

– Neutrofile crescute 
• Factorii de risc stratifică pacienții  

în 3 grupe: 
– Risc favorabil (fără factori de risc) 
– Risc intermediar (1–2 factori de 

risc) 
– Risc crescut (3–6 factori risc) 

 
                       

 

ESMO 2016 – Algoritm de tratament la pacienții cu RCC avansat 

 

Algoritmul de tratament în RCC - Ghidul de diagnostic și tratament ESMO 2016 
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Sunitinib vs. IFN-α: PFS la pacienții - cu RCC avansat fără tratament anterior 

 

Bevacizumab plus IFN-α vs. IFN-α: PFS la pacienții cu RCC avansat fără tratament anterior 

 

Pazopanib vs. placebo: VOTRIENT® prelungeşte semnificativ supraviețuirea fără progresia 
bolii (PFS) comparativ cu placebo 
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COMPARZ (COMParing the efficacy, sAfety and toleRability of paZopanib vs. sunitinib) 

COMPARZ: designul studiului 

 

 

COMPARZ: Votrient - eficacitate comparabilă cu sunitinib în prima linie la pacienții cu RCC avansat 

 

 

COMPARZ PFS cu VOTRIENT este non-inferioară sunitinib 

 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018 

   9    
 

VOTRIENT- PFS non-inferior sunitinib conform evaluării unui comitet independent 

 

Mediana supraviețuirii globale este similară între brațe 

Mediana supraviețuirii– follow up la 2 ani 

 

Durata tratamentului şi reducerile de doză 
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Cele mai frecvente evenimente adverse 

Pacienții din grupul cu sunitinib au avut un risc mai mare de a dezvolta evenimente adverse cum 
ar fi:  oboseală, sindrom mâna – picior, modificarea gustului 

Pacienții din grupul cu VOTRIENT au avut un risc mai mare de a dezvolta modificarea culorii 
părului 

 

Modificări clinice de laborator 

Pacienții din grupul cu sunitinib au avut un risc mai mare de a dezvolta evenimente adverse 
hematologice, de orice grad, cum ar fi: leucopenia , trombocitopenia, neutropenia şi anemia. 

Pacientii din grupul VOTRIENT au avut, prin contrast, un risc mai mare de a dezvolta evenimente 
adverse hepatice: creşteri ale valorilor transaminazelor: AST si ALT. 

 

COMPARZ: Mai puține fluctuații în testele hematologice pentru pazopanib  comparativ cu sunitinib 
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COMPARZ: riscul relativ al evenimentelor adverse în favoarea pazopanib 

 

Calitatea vieții 

 

COMPARZ – Concluzii 

Acest studiu de fază III a demonstrat non-inferioritatea pazopanib vs sunitinib în ceea ce priveşte 
PFS 

Eficacitatea pazopanib a fost susținută de rezultatele similare de ORR şi OS cu ale sunitinib 
Profilul de siguranță diferit al pazopanib vs sunitinib a inclus: – Incidență scăzută a sindromului 

mână-picior, oboseală şi mucozită – Incidență crescută a modificărilor testelor hepatice 
Evalurea QoL a fost în favoarea pazopanib față de sunitinib 
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PISCES – PazopanIb versus Sunitinib patient preferenCE 

Obiectivele studiului şi alte analize 

PISCES a fost conceput pentru a explora dacă diferențele între toxicitățile simptomatice cheie sunt 
semnificative pentru pacient 

• Obiectivul primar: 
– Preferința pacientului 

• Obiective secundare: 
– Motivele preferinței 
– QoL 
– Modificările de doză 
– Siguranța 

• Alte analize: 
– Preferința medicului 

 

Designul studiului 

 

 

Chestionarul privind preferința pacientului 

• Completat la sfârşitul perioadei a doua de tratament: 
– Pacienții nu au fost informați despre tratamentul primit   
– Rezultatele imagistice nu au fost dezvăluite înainte de sfârşitul studiului  
– Pacienții au primit cel puțin o doză în fiecare perioadă de tratament 

 
• Pacienții au fost chestionați cu privire la 3 întrebări: 

1. Preferați primul sau al doilea medicament pentru a continua tratamentul, 
presupunând că au o eficacitate egală sau nu aveți nici o preferință? (obiectivul 
primar) 

2. Care factori influențează alegerea dumneavoastră în ceea ce priveşte tratamentul? 
3. Dacă ați alege unul, care este cel mai important motiv pentru alegerea dvs? 

 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018 

   13    
 

 
 

Preferința pacientului şi QoL în diferite momente ale evaluării 

 

Caracteristicile pacienților din PISCES 

 

PISCES: evaluarea HRQoL a favorizat pazopanib 
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EA care au apărut la ≥15% dintre pacienții tratați cu fiecare medicament 

 

Creşterea enzimelor hepatice 

 

Toxicități hematologice 

 

Semnificativ mai mulți pacienți au preferat  pazopanib în loc de sunitinib 
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Ce factori au influențat alegerea dumneavoastră terapeutică? 

 

Mai mulți medici au preferat pazopanib în loc de sunitinib 
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“PISCES”: concluzii 

• Semnificativ mai mulți pacienți au preferat pazopanib în defavoarea sunitinib (70% vs. 
22%)  

– O mai bună calitate a vieții şi mai puțină oboseală au fost principalele motive 
pentru care au preferat pazopanib 

• Medicii au preferat pazopanib în defavoarea sunitinib  
(61% vs. 22%) 

• HRQoL a fost în favoarea pazopanib în ceea ce priveşte: 

– Oboseală, sindrom mână-picior, leziuni ale gurii şi gâtului.   
 

 

Concluzii 

În studiul COMPARZ VOTRIENT a demonstrat eficacitate comparabilă cu sunitinib și o rată de 
răspuns mai mare în tratamentul de prima linie al pacienților  cu forma avansată a cancerul renal cu 
celule clare. 

În studiul PISCES – pacienții au preferat pazopanib față de sunitinib3 pentru o mai bună calitate a  
vieții si mai puțină oboseală. 

Pazopanib în linia întâi la pacienții cu cancer renal metastatic cu celule clare a avut un profil 
diferențiat al evenimentelor adverse față de sunitinib și a fost preferat de pacienți, principalul motiv 
fiind impactul asupra calității vieții. 
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INTESTINUL CRITIC CHIRURGICAL 
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1978: medic secundar chirurgie generală (Spital 
Fundeni şi Spital de Urgenţă Bucureşti); 
1981: medic specialist chirurg Spital Suceava 
1991: medic primar chirurgie generală Spital 
Suceava; 
1992-2016: medic primar şef secţie Chirurgie 
Generală (prin concurs) Spitalul Judeţean Suceava; 
1997-2005: director al Spitalului Judeţean Suceava; 
din 1994 numeroase cursuri de chirurgie 
laparoscopică la Cl. I Chirurgie Iaşi şi la Spitalul 
St. Joseph-Anvers, Belgia. 
organizator al celui de-al XIII-lea Simpozion de 
Chirurgie cu participare internaţională: Suceava, 
1996. 
a introdus chirurgia laparoscopică pentru o serie 
de intervenţii chirurgicale (20.IX.1996). 
Preşedinte al Colegiului Medicilor Suceava, din 
2011. 
Pensionat: 1.IV.2016. 
Cetăţean de onoare al Municipiului Suceava. 
 
 

Noțiunea de „intestin critic” se referă la acele 
afecțiuni ale intestinului, care prin gravitatea lor 
pun în pericol viața pacientului.  

Intestinul în ansamblul său este cel mai mare 
organ al corpului omenesc (dacă pielea este 
socotită a fi un țesut și nu un organ). De cele mai 
multe ori intestinul este direct implicat în 
afectiunile peritoneului, el aflându-se în cavitatea 
peritoneală. 

În continuare vom expune sintetic 
principalele categorii de afecțiuni care pot să 
determine apariția intestinului critic. 

 
1. Intestinul critic ischemic 

Perturbarea irigației intestinale este foarte 
frecventă și are consecințe deosebit de grave 
asupra viabilității intestinului necesitând măsuri 
terapeutice urgente. Deosebim următoarele 
categorii: 

• Infarctul intestinal de origine arterială 
 Tromboză 60% 
 Embolic 40% (atenție la fibrilația 

atrială fără protecție de 
anticoagulante) 

• Infarctul intestinal de origine venoasă 
• Infarctul intestinal fără ocluzie vasculară 

(zone de necroză diseminate) 
• Intestinul compromis ischemic din marile 

volvulări, enterocolite ischemice. 
 

2. Intestinul critic aderențial 

Reprezintă desigur cea mai frecventă cauză a 
intestinului critic, care pune probleme deosebite 
chirurgului, atât intraoperator, cât și după 
intervenția chirurgicală. 

Aderențele pot fi de mai multe feluri: 
• Fibrinoase (postoperatorii, iatrogene) 
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• Fibroase (vascularizate) 
• Spontane 
• Granulomatoase (reacție la substanțe 

iritante intraperitoneale) 
Trebuie precizat că deși s-au făcut 

numeroase încercări, deocamdată nu există 
substanțe omologate pentru profilaxia aderențelor. 

Cea mai gravă formă o reprezintă intestinul 
compromis aderențial (intestinul înghețat) care 
apare după multiple intervenții chirurgicale. Tot 
aici se înscrie și boala aderențială a peritoneului. 

 
3. Intestinul critic tumoral 

Este destul de frecvent, cel mai adesea este o 
descoperire intraoperatorie (50%). 

Tumorile intestinului sunt: 
• Tumori malignă (peste 60% din cazuri) 

 Adenocarcinoame 
 Sarcoame 
 Carcinoidele intestinului subțire 

• Tumori benigne (max. 40%) 
 Polipi si polipoze, fibroame, 

lipoame, neurinoame, 
hemangioame, endometrioză, 
tumori chistice. 

• Tumori secundare 
 Carcinomatoză peritoneală 
 Metastazele entero-mezenterice 
 Invazia tumorală a anselor 

intestinale 
Intestinul critic tumoral dă complicații în 

50% din cazuri. Complicațiile pot fi: ocluzive, 
hemoragice sau perforații (peritonită). 

 
4. Intestinul critic infecțios 

O categorie mult mai rar întâlnită în practica 
actuală: 

• Tuberculoza intestinului subțire 
 Forma entero-peritoneală 
 Forma intestinală ulcerată 

• Febra tifoidă – abdomen acut prin 
perforații multiple 

• Enteritele grave nespecifice 
Tot la această categorie trebuie să amintim 

și infecțiile grave ale peritoneului care afectează 
întotdeauna și intestinală: 

• Peritonitele  - localizate 

    -  generalizate 
 

5. Intestinul critic obstructiv  
(ocluziile intestinale) 

 
Reprezintă o cauză foarte frecventă a 

patologiei intestinale responsabilă de o mortalitate 
de aprox. 10% din cazuri. În cazul ocluziilor 
intestinale avem o asociere patogenică foarte 
severă de șoc hipovolemic și septicitate. 

Ocluziile pot fi clasificate cu: 
• Neischemiate  -  mecanice (obturare) 

- funcționale 
• Ischemiate  - prin strangulare 

- prin volvulare – 
volvulusul intestinal total sau segmentar 

• invaginațiile intestinale 
- ileo-ileale 
- ileo-colice 

 
6. Intestinul critic funcțional 

Merită a fi menționat ca și entitate aparte 
datorită formelor clinice sub care se prezintă. 

• Ocluzii funcționale primitive (medicale): 
 Cetoacidoza diabetică 
 Porfiria 
 Uremia 

• Ocluzii funcționale secundare 
(chirurgicale) 
 Pareza funcțională postoperatorie 

• Limitată 
• Autoîntreținută (septicitate) 

Se pot descrie 3 categorii de ocluzii 
funcționale secundare (chirurgicale): 

- precoce (paraseptice, mecanice) 
- la interval (inflamație, necroză) 
- tardivă (mecanice sau ischemiante) 

În toate aceste cazuri este necesară 
Reintervenția. 
 

7. Intestinul critic congenital 

Destul de rar întâlnit dar cu gravitate 
deosebită, deoarece se manifestă la copii. 

Deosebim mai multe categorii care trebuiesc 
amintite: 

• Anomalii de calibru: 
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- stenoze intestinale multiple 
- aplazii intestinale 
- atreziile de intestin. 

• Anomalii de poziție – mezenterul 
comun 

• Diverticuloză intestinală congenitală 
• Diverticulul Meckel cu complicațiile 

sale 
- stenoză 
- hemoragie 
- peritonită 

• herniile interne 
 

8. Intestinul critic inflamator (enteritele) 

Este destul de rar și îmbracă forme cu 
caracter cronic, trenant care uneori pot deveni 
foarte grave: 

- Boala Crohn 
- varianta ocluzivă 
- forma pseudotumorală 

- Enteritele de iradiere 
- Enerocolitele 

 
9. Intestinul critic iatrogen 

Merită a fi menționat ca și categorie aparte: 
• Intestinul scurt chirurgical după 

rezecții intestinale iterative sub 120 cm 
(unii autori merg până la 40-50 cm), 

• Sindromul de ansă oarbă după 
derivații interne 

• Intestinul iradiat 
• Corpi străini restanți  postoperator 

 
Clinica generală 

Este cunoscută asocierea clasică a 
simptomelor sindromului de ocluzie intestinală: 

- durere (colicativă) 
- vărsături 
- oprirea tranzitului 
- distensia abdominală 

La acestea se asociază frecvent o stare de șoc 
mixt (șocul prin ocluzie) hipovolemic și septic. 

Cu toate acestea foarte rar putem confirma 
de la început o situație de intestin critic. 

Explorările paraclinice imagistice: Rgf. 
abdominală, ecografia, CT, RMN nu furnizează 

întotdeauna date certe decât de ocluzie intestinală 
și nu de intestin critic. 

Singura confirmare se obține prin explorarea 
intraoperatorie. Prof. Setlacec spunea: „când 
certitudini preoperatorii nu pot exista toate situațiile 
dubitabile se sancționează cu intervenție chirurgicală”. 
Mai bine să intervenim la o ocluzie funcțională 
decât să nu sancționăm la timp o ocluzie de cauză 
chirurgicală adevărată. 

 
Erori de diagnostic 

Este bine să cunoaștem care ar fi erorile de 
diagnostic deoarece acestea pot avea consecințe 
grave pentru pacienți. 

 
Preoperator: 

• Eroare în plus (la cazurile medicale: 
uremia, cetoacidoza diabetică, porfiria, 
infarctul miocardic acut) 

• Eroare în minus în cazul 
nerecunoașterii unor semne clinice de 
ocluzie intestinală 

• Eroare neesențială confuzie cu alte 
cauze de abdomen acut (se tranșează 
intraoperator) 
 

Intraoperator: 
• Eroare esențială nerecunoașterea 

tuturor leziunilor sau rezolvarea lor  
incompletă 

• Eroare nesemnificativă – lipsa 
precizării diagnosticului etiologic, dar 
rezolvarea corectă a leziunii. 

 
Elemente terapeutice 

1. Reechilibrarea hidroelectrolitică și 
nutrițională: element esențial și obligator. 
Rolul medicului ATI este major, iar 
resursele actuale de reechilibrare și nutriție 
parenterală își aduc un aport important. 

2. Rezolvarea obstrucției digestive prin 
intervenție chirurgicală este esențială și 
obligatorie. 

3. Rezolvarea distensiei abdominale este un 
obiectiv adjuvant dar care trebuie totuși 
luat în calcul pentru o bună evoluție 
postoperatorie. 
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4. Profilaxia recidivelor este un obiectiv 
facultativ și incert. 

 
Proceduri chirurgicale 

Chirurgul dispune de o paletă largă de 
proceduri care însă trebuie adaptate la fiecare caz 
în parte. 

Trebuie menționat că în ultimul timp s-au 
obținut progrese deosebite în anumite cazuri prin 
abordare laparoscopică minim  invazivă. 

Procedurile chirurgicale standard: 
- visceroliză și eliberare de anse 

aglutinate 
- devolvulări 
- dezinvaginări 
- scurtcircuitare internă (by pass) 
- stomii (entero sau colostomii) 
- enterectomii si rezecții diverse 
- profilaxia recidivelor (enteroplicaturi) 

Atât preoperator, cât mai ales postoperator 
rolul medicului ATI este esențial pentru evoluția 
acestor cazuri. 

 
 

Discuții 

În toate cazurile avem o întrerupere brutală 
a tranzitului intestinal care generează o stare 
incompatibilă cu viața: 

- inaniție acută 
- ansă oarbă supraacută (spațiu anaerob) 
- agresivitate bacteriană (sepsis major) 

Profilaxia unor astfel de cazuri este rareori 
posibilă, dar în general incertă, iar temporizarea 
trebuie atent cântărită. Diagnosticul este adesea 
dificil cu toate metodele actuale de determinări 
biologice și investigații imagistice moderne care 
uneori pot intârzia nejustificat actul operator. 

Tratamentul (ATI + chirurgie) este complex 
și trebuie adaptat fiecărui caz în parte. 

Prognosticul imediat cat și pe termen mediu 
si lung rămân rezervat. Trebuie menționat că deși 
s-au făcut încercări, deocamdată transplantul de 
intestin subțire este iluzoriu. 

Totuși alimentația parenterală a adus mari 
progrese pentru acești bolnavi, mai ales pentru cei 
cu sechele. 

 
Concluzii 

• Intestinul critic chirurgical rămâne o 
entitate aparte deosebit de gravă, cel 
mai frecvent descoperită intraoperator. 

• Beneficiază de progresele actuale de 
terapie intensivă și tratament complex 
nutritiv și antiinfecțios. 

• Resursele terapeutice chirurgicale 
rămân limitate. 

• Gravitatea acestor afecțiuni ale 
intestinului este majoră, iar riscul vital 
este maxim. 

• La cazurile care supraviețuiesc 
sechelele sunt importante, iar riscul de 
recidivă este prezent (prognostic 
rezervat, incert). 
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Introducere 

Diagnosticul și tratamentul tumorilor 
musculo-scheletale voluminoase ale membrelor la 
adult necesită o colaborare multidisciplinară și 
parcurgerea riguroasă a unor etape de investigație 
paraclinică. Este vorba despre tumori primare sau 
considerate primare până la rezultatul examenului 
paraclinic complet (CT whole-body, RMN, examen 
anatomopatologic). 

În practică, cele mai frecvente tumori ale 
aparatului locomotor la adult sunt cele 
mezenchimatoase. Tumorile mezenchimatoase 
maligne reprezintă un grup heterogen de tumori 
dezvoltate cu plecare de la diferite țesuturi de 
susținere: țesuturi conjunctive, vasculare, nervoase 
sau adipoase. 

Aceste tumori sunt definite după tipul de țesut 
pe care îl reproduc și nu după cel pe care îl invadează. 

Sarcoamele (grec. „sarcos”=carne, mușchi, 
„oma”=tumefacție, umflătură) reprezintă 
principala preocupare ca diagnostic și tratament în 
cazul pacientului care se prezintă la consultație 
sau în urgență cu o formațiune tumorală 
voluminoasă la nivelul membrelor. Nu de puține 
ori acesta o consideră benignă, iar disconfortul 
funcțional și prejudiciul estetic nu îl determină să 
se adreseze medicului decât târziu, cu o 
simptomatologie dominată de complicații.         
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Clasificarea histiogenetică a tumorilor 

Țesutul de origine                                         Tumorile maligne 
 
Țesut epitelial                                                        Carcinom 

Celule scuamoase                                                  Carcinom scuamos 
Epiteliu glandular                                                  Adenocarcinom 
Celula epitelială                                                     Carcinom nediferențiat 

Epiteliu tranzițional                                              Carcinom tranzițional 
Țesut conjunctiv                                                            Sarcom 

Țesut adipos                                                           Liposarcom 
Țesut conjunctiv                                                     Fibrosarcom 
Țesut muscular striat                                             Rabdomiosarcom 
Țesut muscular neted                                            Leiomiosarcom 
Țesut sinovial                                                         Sinoviosarcom 
Endoteliu vascular                                                 Hemangiosarcom 
                                                                                  Sarcom Kaposi 
                                                                                  Hemangiopericitom malign 
Vase limfatice                                                         Limfangiosarcom 
Pleura                                                                       Mezoteliom 
Celula Schwann                                                      Schwannom malign 
Țesut ganglionar                                                    Ganglioblastom, ganglioneuroblastom 
Structuri paraganglionare                                     Paragangliom malign 
Cartilaj                                                                     Condrosarcom 
Os                                                                             Osteosarcom 
Țesut mezenchimal                                               Mezenchimom malign 
Țesut limfoid                                                          Leucemii, limfoame 
Țesut germinal                                                       Tumori maligne germinale: 
                                                                                            Seminomatoase 
                                                                                            Nonseminomatoase 

Țesut nervos                                                         Tumori maligne nervoase 
Astrocit                                                                    Astrocitom, glioblastom multiform 
Ependimocit                                                            Ependimom, ependimoblastom 
Oligodendrocit                                                        Oligodendrogliom 
Fibroblaști arahnoidieni                                         Meningiom 
Celula nervoasă                                                       Ganglioneurom, neuroblastom 
Celula granulară externă                                        Meduloblastom 
Epiteliu choroid                                                       Carcinom choroidian 
Parenchim pineal                                                     Pineacitom malign 
Resturi notocord                                                      Chordom 
Celule MSR                                                               Feocromocitom 

Tumori mixte                                                         Carcinosarcom 
Țesut embrionar                                                       Teratom: 
                                                                                      -matur: chist dermoid 
                                                                                      -imatur 
                                                                                      -teratocarcinom 
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10 până la 20% din sarcoame rămân 
inclasificabile histogenetic, termeni precum 
sarcoame cu celule „rotunde”, cu „celule 
fusiforme” sau „celule mici” fiind astfel utilizați. 

Variante particulare 
1. coristoame = țesuturi normale cu 

localizare ectopică 
2. hamartoame = o dereglare a diferențierii 

cu proliferarea excesivă a țesutului, la nivelul în 
care se găsește în mod normal. 

            
Tumorile solide sunt împărțite în 7 grupe: 
1. Tumorile epiteliale (carcinoamele) 

reprezintă cele mai frecvente tipuri de neoplazii 
maligne cu punct de plecare la nivelul epiteliilor, 
ce constituie 80-90% din totalitatea tumorilor. 

Clasificarea carcinoamelor în funcție de 
epiteliul de origine este: 

- epidermoide (scuamocelulare, 
malpighiene), bazocelulare și spinocelulare 
(pavimentoase), adenoid chistic (cilindromul) și 
carcinomul intermediar; 

- adenocarcinoame – cu origine în epiteliul 
glandular (stomac, colon, glanda mamară, 
bronșii), ce prezintă subtipurile: 

• cubice; 
• cilindrice; 
• cilindro-cubice. 
- carcinoamele glandelor exocrine și 

endocrine; 
- carcinoamele căilor urinare excretoare 

(urotelii). 
 
2. Sarcoamele – sunt tumori conjunctive cu 

structură mezenchimatoasă cel mai adesea 
tisulară; reprezintă 3-5% din totalitatea tumorilor 
maligne. 

Varietatea histologică este foarte mare și 
corespunde diversității țesutului conjunctiv dar 
din punct de vedere practic sarcoamele se împart 
în două categorii mari: tumori osoase și cele de 
părți moi: 

A. tumorile osoase cuprind osteosarcoamele, 
cu aspecte: fibrosclerotice, chistice, telangiectazice, 
condrosarcoame. 

B. cartilagiu: condrosarcom 
C. sarcoamele de părți moi sunt împărțite în 

4 grupe: 

- tumori mezenchimale: fibrosarcoame, 
neurofibrosarcom, liposarcom, fibrohistiocitom 
malign; 

- tumori musculare: leiomiosarcom; 
- tumori vasculare: angiosarcom, 

limfoangiosarcom; 
- tumori sinoviale: sarcom sinovial. 
În ciuda diversității lor histologice, 

comportamentul clinic și terapeutic al sarcoamelor 
de părți moi este omogen. Gradul histologic de 
diferențiere al acestor tumori tumori prezintă o 
semnificație prognostică mai importantă decât 
țesutul de origine și determină, în mare măsură 
stadializarea acestor tumori maligne. 

 
3. Carcinoamele tranziționale (excreto-urinare), 

numite și urotelii, se localizează fără excepție la 
nivelul căilor excreto-urinare și prezintă grade 
diferite de diferențiere. 

 
4. Tumori cu structură neuroectoblastică sunt 

împărțite în două grupe: 
a) tumori neuroectodermice propriu-zise: ale 

SNC, în special tumori ale nevrogliei (glioame), ale 
învelișurilor cerebro-spinale (ependimoame, 
tumori ale plexurilor coroide); 

b) tumori mezectodermice ce sunt: ale 
meningelor (meningioame), tumori ale 
ganglionilor nervoși simpatici și parasimpatici 
(simpatom embrionar, ganglioneurinom), tumori 
ale tecilor Schwann = Schwannoame), tumori ale 
sistemelor melanogenetice (melanoamele maligne) 
sau cele ale sistemului endocrin difuz. 

5. Tumori cu structură embrionară uni- sau 
pluritisulară sau acele tumori ce nu pot fi încadrate în 
grupele sus menționate. 

Sunt tumori mai mult sau mai puțin 
diferențiate și sunt cunoscute sub numele de 
„disembrioame”. 

a) tumori embrionare puțin diferențiate: 
neuroblastomul, nefroblastomul, coriocarcinomul 
(cu origine placentară, testiculară, ovariană). 

b) tumori embrionare bine diferențiate: 
hamartomul, coristomul, teratoamele mature și 
imature. 

c) tumori embrionare cu structură 
compozită, uni- sau pluritisulară. 
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6. Tumori mixte 
Sunt formate din structuri diverse asociate 

sau în forme de tranziție: 
- epiteliale (exemplu carcinomul mixt, epidermoid 
și glandular); 
- mezenchimatoase (mezenchimom); 
- epitelio-mezenchimatoase (carcinosarcom, 
tumorile mixte, mezodermice maligne) 
 

7.Tumori ale tesuturilor hematopoietice 
Reprezintă 6-8% din totalul tumorilor și sunt 

împărțite în: 
- limfoame maligne hodgkiniene și non 

hodgkiniene; 
- hemopatii plasmocitare: mielom multiplu, 

macroglobulinemia Waldenstrom, boala 
lanțurilor grele; 
- leucemiile limfocitare și nelimfocitare 

(acute și cronice). 
Gradul de diferențiere tumorală 
Diferențierea se referă la proprietatea prin 

care celulele neoplazice se aseamănă comparativ 
cu celula normală, atât morfologic cât și 
funcțional, absența diferențierii fiind numită 
anaplazia 

Clasificarea OMS cuprinde 4 grade de 
diferențiere: 

- G1 – bine diferențiate 
- G2 – moderat diferențiate 
- G3 – puțin diferențiate 
- G4 – nedi =ferențiate 
Determinarea gradului de diferențiere și a 

invaziei în țesuturile vecine sunt elemente 
fundamentale în aprecierea riscului de 
metastazare. De regulă, gradul crescut de 
diferențiere (G1-2) corespunde unei tumori bine 
diferențiate, cu evoluție preponderent locală cu 
risc redus de metastazare distanță. La polul opus, 
o tumoră cu grad scăzut de diferențiere (G3-4), în 
care țesutul de origine este dificil de identificat, 
prezintă în general o evoluție rapidă cu tendința la 
metastazare. 

Ținând cont de aceste considerente și de 
faptul că diagnosticul de certitudine în patologia 
tumorală este bazat pe examenul histopatologic al 
țesutului afectat, o clasificare pe criteriul central 
morfologic rămâne cea mai satisfăcătoare. Trebuie 

făcută distincția între clasificarea histogenetică și 
cea histologică. 

Clasificarea histogenetică raportează 
morfologia tumorii la țesutul din care tumora își 
are originea, în timp ce clasificarea histologică 
rezultă din asemănarea tumorii cu histologia 
țesutului de origine. 

În oncologie, diagnosticul trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții esențiale: 

- certitudinea diagnosticului de cancer; 
- precocitatea diagnosticului; 
- formularea completă a diagnosticului. 

Certitudinea diagnosticului de cancer. 
Diagnosticul trebuie să identifice prezența 
cancerului, în majoritatea cazurilor prin 
examinarea patologică sau examinare citologică. 
Precocitatea diagnosticului este un factor 
principal ce condiționează rezultatele terapeutice 
și șansele de vindecare. În clinică, diagnosticul 
precoce semnifică stabilirea certitudinii 
diagnosticului de cancer în stadiile curabile ale 
acestuia. 

Diagnosticul oncologic complet 
Sunt necesare: precizarea tipului histologic și 

alți factori morfopatologici cu valoare prognostică 
precum: starea ganglionilor limfatici regionali și 
juxtaregionali, invazia intravasculară, gradul de 
invazie în profunzime (melanom malign, tub 
digestiv, vezica urinară), gradul de diferențiere 
tumorală (G) sau alți markeri tumorali cu valoare 
prognostică și în supravegherea recidivei 
tumorale. 

Vor fi prezentate în continuare câteva cazuri 
ale unor pacienți care se prezintă la spital cu 
formațiuni tumorale de dimensiuni mari localizate 
la nivelul membrelor, cu simptomatologie 
dureroasă de compresiune sau dominată de 
complicații: fracturi, parestezii ori pareză, 
ulcerații, stare septică. 
 
CAZ. 1 Pacient din mediul rural, 72 ani, se 
internează pentru dureri la nivelul gambei și 
deficit de extensie a piciorului, tumefacție, 
parestezii. 

CT whole body –fără leziuni diseminate. 
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Se practică excizie marginală, examen 
anatomo-patologic. Rezultat: hematom organizat. 

 

 
CAZ 2 Pacienta P.A., 67 ani, mediu urban, se 
internează pentru stare septică, formațiune 
tumorală voluminoasă umăr dr. ulcerată, pareză 
de plex brahial. 

 

Diagnostic anatomopatologic: melanom 
malign M 8720-9. 

 
Se practică dezarticulație interscapulo-

toracică, evidare ganglionară, drenaje multiple 
Monitorizare și tratament oncologic 
 
CAZ 3. Pacienta R.L., 62 ani, mediu urban, se 

internează cu formațiune tumorală față internă 
genunchi drept, dureri, impotență funcțională de 
mers CT whole body – fără leziuni secundare. Se 
practică excizia în bloc a formațiunii, examen 
anatomo patologic. 

 

 

Rezultat anatomo patologic: 
Rabdomiosarcom pleomorf M 8901-3. 
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I se propune pacientei dezarticulație de șold 
dar aceasta refuză. Continuă tratamentul în Secția 
oncologie. 

 

CAZ 4. Pacienta R.M., 67 ani, mediu rural, se 
internează pentru formațiune tumorală față 
anterioară coapsă, dureroasă, compresivă, 
circulație colaterală 

 

 

Se practica biopsie. Rezultat anatomo 
patologic: fibro-sarcom. 

 

 

 

Pacienta refuză dezarticulația de șold și este 
monitorizată în secția de oncologie. 

CAZ 5. Pacienta B.A., 78 de ani, fractură 
subtrohanteriană femur stâng. Se practică 
reducere și osteosinteză cu DCS, cimentoplastie. 
Diagnostic anatomopatologic: tumoră osoasă 
primitivă M8000-1 
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CAZ 6. Pacienta M.A., 62 ani, formațiune 
tumorală față posterioară genunchi și gambă 
dreaptă. Excizie marginală, examen anatomo 
patologic: lipom. 

 

 

 

CAZ 7. Pacienta B.A.,78 ani, fractură 
subtrohanteriană femur dreapta pe os patologic, 
masă tumorală șold drept.  

Se practică excizie marginală, ostesinteză cu 
sistem gamma, comblarea defectului osos cu 
ciment acrilic. Diagnostic anatomo-patologic: 
carcinom M8010-6. 

 

 

CAZ 8. Pacientul Z.C., 48 de ani, formațiune 
tumorală axilă dreapta, parestezii membrul 
superior, circulație colaterală 
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Se practică excizia formațiunii, examen 
anatomo-patologic – lipom. 

 

 

CAZ 9. Pacientul R.G., 72 ani, se internează cu 
formațiune tumorală coapsa stângă, la 6 luni după 
osteosinteza femurului distal cu DCS 

 

 

Se investighează CT whole body și se 
decelează imagine cu aspect de neoplasm bronho-
pulmonar drept. 
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Se practică biopsie iar rezultatul anatomo-
patologic confirmă diagnosticul de carcinom 
bronhopulmonar. Pacientul este dirijat spre 
Chirurgie toracică și Oncologie. 

 

CAZ 10. Pacientul B.V., 72 ani, se internează cu 
formațiune tumorală voluminoasă șold drept, 
după osteosinteza cu placă cu șuruburi blocate (10 
luni) pentru fractură periprotetică de femur 
(proteza hibrid inversat șold pentru coxartroză).  

Examenul CT whole body nu decelează 
leziuni secundare 

Se practică ablația materialului de 
osteosinteză și biopsie. Rezultatul examenului 
anatomo-patologic: calus hipertrofic. 

 

CAZUL 11. Pacienta S.R., 58 de ani, mediu urban  
Prezentare în serviciul UPU pentru dureri la 

nivelul brațului drept, mobilitate anormală, 
impotență funcțională, cu noțiune de traumatism 
minor.  

Antecedente personale: osteomielită cronică 
humerus drept (fistule multiple) multioperată, 
veche de 20 de ani.  

Diagnostic clinic și imagistic (Rx + RMN): 
Fractură 1/3 proximală humerus drept pe os 
patologic; formațiune tumorală 1/3 proximală 
humerus drept, osteolitică. Stare septicemică.  

Examenul computer-tomografic cap-torace – 
abdomen-pelvis-coloană nu decelează leziuni 
metastatice. 
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S-a practicat excizie marginală, 
sechestrectomie, cimentoplastie, drenaj, examen 
anatomopatologic). 

Injectarea unei rășini acrilice în defectul osos 
a permis controlul durerii și obținerea stabilizării 
osoase iar prin căldura eliberată de polimerizarea 
cimentului, și un efect de distrucție tumorală (efect 
carcinolitic). 

După rezultatul examenului histopatologic 
(carcinom scuamos), în timpul 2, la 4 săptămâni de 
la prima intervenție, s-a practicat dezarticulație 
interscapulotoracică, evidare ganglionară, drenaje 
multiple, antibioterapie.  

 

Evoluție locală favorabilă. Pacienta a fost 
ulterior îndrumată către secția Oncologie pentru 
continuarea îngrijirilor medicale. 

CAZ 12. Pacienta B.R., 57 de ani se internează 
pentru dureri la nivelul umărului drept, impotență 
funcțională și parestezii ale membrului superior 
drept. Radiografia standard și examenul CT 
decelează o formațiune tumorală voluminoasă, cu 
osteoliza capului humeral și calcificări ale coafei 
rotatorilor și capsului articulare. 

 

 

Se practică excizie marginală și examen 
anatomo-patologic. Rezultat: tumora teno-
sinoviala cu celule gigante M 9252/ 1. 

Pacienta este monitorizată în vederea 
artroplastiei umărului cu proteză totală inversată de 
umăr, fără imagini CT de recidivă locală la un an. 

 

 

DISCUȚII: 
 

- O formațiune tumorală voluminoasă la 
nivelul membrelor este rar întâlnită în țările cu un 
nivel de educație medicală ridicat. 

- Deși imagistica actuală (RMN, CT) 
depistează o anomalie de structură tisulară de sub 
un mm, sediul leziunii este foarte vizibil și 
simptomatologia dureroasă nu lipsește, 
diagnosticul este pus tardiv din cauza prezentării 
târzii a pacientului. 
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- Dimensiunile crescute ale tumorilor de 
membre nu sunt un criteriu de benignitate, nici 
evoluția lent progresivă a acestora, rezultatul 
anatomopatologic fiind uneori neașteptat 

- Pacienții sunt investigați preoperator prin 
CT whole body. Acest examen stabilește dacă este 
vorba despre o tumoră primară sau secundară și 
astfel orientează spre tipul de rezecție (biopsie, 
rezecție marginală sau de compartiment). 

- În cazul rezultatului anatomo patologic de 
malignitate, atât diagnosticul cât și indicația de 
tratament chirurgical radical sunt greu accceptate 
de pacient și necesita suport psihologic 

- Dezarticulația de umăr sau de șold 
reprezintă singura modalitate de rezecție de 
compartiment pentru localizările la nivelul 
rădăcinii membrelor. 

- Colaborarea interdisciplinară este 
obligatorie atât pentru diagnostic (imagistic, 
anatomo-patologic) cât și pentru tratament 
(rezecție, terapie intensivă, tratament oncologic) și 
implică o gamă largă de specialități medicale. 

- Izolarea în câmpul operator a axului 
vascular este o regulă, permițând accesul facil al 
vaselor mari. Atât în cazul biopsiei cât și al 
rezecțiilor, riscul de sângerare greu de controlat 
este important datorita friabilității țesuturilor 
intra- și perilezionale și a invaziei vaselor de 
calibru mare. 

- Colaborarea cu chirurgul vascular se face 
fie în echipă mixtă, fie atenționându-l de 
posibilitatea adăugării unui timp vascular al 
intervenției. 

- Biopsia se face prin recoltarea de țesut 
patologic din zone diferite ale tumorii și țesut 
perilezional, permițând în timpul doi ridicarea 
completă și la distanță a cicatricei acesteia. 

- Fractura aduce întotdeauna pacientul la 
spital, formațiunea tumorală este mult timp 
neglijată. 
 
 
 

CONCLUZII: 
 

Tumorile voluminoase maligne sunt relativ 
rare la nivelul membrelor iar tratamentul 
chirurgical este regula pentru cele fără determinări 
secundare și cele complicate, dublat de terapie 
adjuvantă (chimio-radioterapie). 
 

Formațiunile tumorale ale membrelor 
necesită un diagnostic și un tratament 
multidisciplinar. 

 
Ignoranța pacientului este direct 

proporțională cu dimensiunea formațiunii. 
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2010: medic specialist ATI Spitalul Suceava. 
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Născut: 29.I.1956, Dorohoi. 
Liceul „Gr. Ghica Vodă” Dorohoi, clasă de chimie, 
finalist la Olimpiada Națională de Chimie, calificat la 
Olimpiada Internațională de Chimie 1973, 1974. 
Facultatea de Medicină Iași, absolvent 1981. 
1981-1984: medic stagiar Spital Suceava; 
1984-1988: medic de întreprindere CET Suceava; 
1988-1992: medic secundar ATI București; 
1992: medic specialist ATI Spitalul Suceava; 
1997: medic primar ATI Spitalul Suceava; 
1997-2001: director adjunct medical Spitalul Suceava; 
2004-2005: președinte director general CJAS Suceava; 
2005: master în Managementul Asigurărilor de Sănătate; 
2011: doctor în științe medicale. 
Cetățean de onoare al Municipiului Suceava. 
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Născut: 2.I.1975, Suceava. 
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Facultatea de Medicină Cluj-Napoca, absolvent 1999. 
1999-2000: medic stagiar Spital Suceava; 
2001-2006: rezidenţiat ATI Cluj-Napoca; 
2006: medic specialist ATI Spital Suceava 
 
 

 

Dr. Alina BUCIU  

Născută: 1.XI.1968, Craiova. 
Facultatea de Medicină Craiova, absolvent 1995. 
1996-2002: rezidenţiat Spital Craiova; 
2002: medic specialist ATI Spital Craiova; 
din 2007: transfer Spital Suceava; 
2010: medic primar ATI Spital Suceava. 
 
 

 

dr. Adrian AXINTE 

Născut: 23.II.1962. 
Facultatea de Medicină Militară Bucureşti, 
absolvent 1986. 
1986-1989: medic stagiar Spital Militar Iaşi. 
1989-1990: locotenent medic Unitatea Militară 
Antichimică Vaslui. 
1990-1991: medic medicină generală Movileni, Iaşi. 
1991-1994: medic secundar chirurgie generală 
Spital „Sf. Spiridon” Iaşi; 
1999: medic primar chirurgie generală; 
2011-2012: coordonator SCPIN (infecţii nosocomiale). 
 

Pe primul loc în topul județelor în care 
tragediile rutiere s-au ținut lanț în anul 2017 se află 
județul Suceava. În anul 2017: 296 accidente rutiere 
în urma cărora au murit 104 persoane. Alți 254 de 
oameni au fost grav răniți, iar 126 au suferit răni 
ușoare. În 2017, în Suceava au avut loc două dintre 
cele mai groaznice accidente petrecute în România 
(cu câte 5 persoane decedate). G.M. 35 ani, victimă 
a unui accident rutier (9 persoane implicate, 5 
morți la locul accidentului și una la spital a treia 
zi), adusă în UPU conștientă, obnubilată, 
tegumente și mucoase palide, traumatism toraco-
abdominal, dispneică, polipneică, TA=108/70 
mmHg, FC = 100 b/min, SaO2 = 95%, cu oxigen pe 
mască facială. Pacienta devine instabilă, ecografia 
abdominală evidențiază hemoperitoneu masiv, 
dilacerare renală dreaptă, dilacerare lob hepatic 
drept, dilacerare splină, chirurgul decide 
transportul în sala de operație imediat. 

În sala de operație, TA= 60/40 mmHg, FC= 
110 b/min, conștientă, letargică. Sub anestezie 
generală + IOT se intervine chirurgical, echipă 
mixtă 2 medici chirurgie generală și un medic 
urolog. Diagnostic intraoperator : 

- ruptură de splină 
- plăgi contuze lob hepatic stâng 
- ruptură hemidiafragm drept cu hernierea 

intratoracică a lobului hepatic drept 
- ruptură mezenter și ligament gastrocolic 
- plăgi contuze jejuno-ileale 
- traumatism renal drept gr.IV, cu ruptură de 

venă renală 
- traumatism renal stâng gradul I 
- fractură claviculă dreaptă 
- fracturi costale stângi cu hemopneumo-

torax (volet costal) 
- plagă contuză cu retenție de corpi străini 

genunchi drept. 
 
Se practică: 
- splenectomie 
- frenorafie dreaptă 
- hemostază prin ligatura vaselor mezenterice 
- enterorafia plăgilor enterale 
- sutura plăgii vasculare a venei renale 

drepte 
- pleurostomie bilaterală 
- sutură plagă genunchi drept 
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Intraoperator pacienta este instabilă, cu 
suport volemic, inotrop și vasopresor, transfuzie 3 
unități MER, TA sistolică se menține în jur de 70-
80 mmHg. La transferul în terapie intensivă 
pacienta avea Hb= 2,4 g/dl, Ht= 7,7%, INR = 14,18, 
AP = 8%. 

În postoperator primește 3 unități MER, 3 
unități PPC, Novoseven 90 µg/kg, echilibrare 
volemică, hidroelectrolitică, acido-bazică, suport 
vasopresor și inotrop doze mari, antibioterapie cu 
spectru larg. 
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Perioada postoperatorie este grevată de 

diverse complicații : 
 - pleurezie dreaptă (17.X.) 
 - pneumotorax total stâng (20.X.) 
 - enterocolită cu Clostridium difficile (23.X.) 

 - infecții de torent sanguin (stafilococ 
coagulazo-negativ meticilino-rezistent – 17.X., 
stafilococ coagulazo-negativ meticilino- sensibil – 
22.X., enterobacter cloacae 7.XI.) 

Candidoză digestivă (candida famata) (7.XI.) 
 

   TYGACIL 

   

   VANCOMICINĂ P.O. 

   

   VANCOMICINĂ I.V. 

   

   FLUCONAZOL 

   

   CLINDAMICINĂ 

   

   ZERBAXA 

   

METRONIDAZOL METRONIDAZOL 

   

INVANZ   
 

1
4 

1
5 

1
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

OCTOMBRIE 
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VANCOMICINĂ P.O. 

 
IV 

GENTAMICINĂ 

MERONEM 

IMIPENEM 

CANCIDAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

NOIEMBRIE 

După aproximativ 200 ore de ventilație 
mecanică (9 zile) pacienta este detubată, 
conștientă, cooperantă, ușor dispneică, polipneică, 
fără suport inotrop și vasopresor. Pacienta a 
pierdut în accident soțul și 2 copii, au rămas 2 
copii în viață. În perioada ventilației mecanice a 
fost sedată, acum însă trebuia să îi dăm vestea 
tragică. Am lăsat în sarcina psihologului această 
ingrată misiune... A acceptat resemnată toată 
situația... Evoluția este lent favorabilă, complicația 
cea mai trenantă a fost enterocolita. După 18 zile 
de terapie este transferată pe secția chirurgie. 
După 7 zile revine în terapie cu sindrom 
subocluziv, stare generală influențată, este 
echilibrată acido-bazic și hidroelectrolitic, tratată 
conservator, iar după încă 18 zile este externată 
(total 43 zile spitalizare, din care 36 zile în terapie 
intensivă). Pe data de 4.XII.2017 (la 7 zile de la 
externare) pacienta revine în UPU cu dureri 
abdominale difuze, absența tranzitului intestinal 
pentru gaze și materii fecale. La radiografia 
abdominală pe gol – nivele hidroaerice. 

Se intervine chirurgical, diagnosticul 
intraoperator fiind: 

- ocluzie intestinală secundară, sindrom 
aderențial peritoneal extensiv, eventrație 
postoperatorie mezogastrică, stenoză inflamatorie 
ileală 1/3 distală 

Sub anestezie combinată rahidiană-
peridurală se practică: 

 - laparotomie exploratorie 
 - adezioliză extinsă 
 - by-pass ileal cu ileo-ileo anastomoză 

latero-laterală 
 - colectomie segmentară pe transvers cu 

colo-colo anastomoză termino-terminală 
 - drenaj cu 3 tuburi. 
 
Evoluția postoperatorie este lent favorabilă 

cu reluarea tranzitului în a 5-a zi 
La zece zile de la internare (14.XII.2017) este 

externată și va fi acasă de Crăciun cu cei doi copii 
rămași… Nu a mai revenit ca pacientă, ci doar ca 
aparținător cu copilul cel mic (fractură antebraț 
din accident) și la un an de la accident a venit să 
ne salute... Fiind un caz deosebit, atât medical, cât 
şi uman, iar soţul pacientei fiind preot, am solicitat 
şi un punct de vedere religios, pentru că, pe lângă 
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faptul ca suntem medici și respectăm ghiduri și 
protocoale, în primul rând, suntem oameni. Când 
se întâmplă o tragedie oamenii îşi pun fel şi fel de 
întrebări. În cazul de faţă jumătate din familia 
unui preot a decedat iar noi încercăm să găsim o 
explicaţie, un răspuns, DE CE? În decursul istoriei 
mulţi au încercat să dea răspunsuri – filozofia, 
religia… Dar Cel care prin Învierea Sa a adus 
răspuns la întrebare este Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu. 

Până la Hristos lumea trăise sub semnul 
morţii ireversibile, ca plecare fără întoarcere, ca 
trecere în neant, ca ieşire din orice relaţie pentru 
vecie. 

Iisus Hristos ne răspunde: Nu se termină 
totul prin moarte. Există Înviere! Viaţa sufletului e 
de altă calitate decât cea trupească, sufletul 
rămâne pururea viu pentru că este viaţa 
nemuritoare din suflarea lui Dumnezeu. Părintele 
Gavril, cel care în viaţa scurtă a predicat solemn în 
diferite împrejurări că viaţa pământească este 
numai o pregătire pentru viaţa eternă, plăteşte 
tributul propriilor sale spuse şi în care a crezut. 

Soţia nu a deznădăjduit, pentru că părintele 
a reuşit să facă din viaţa sa şi a familiei un imn al 
jertfelniciei, prin înălţarea spiritului deasupra a tot 
ce a fost tenebros! 
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INTRODUCERE 

Cancerul colo-rectal reprezintă o importantă 
problemă de sănătate publică la nivel mondial, cu 
incidență în creștere și cu scădere constantă a 
vârstei medii de apariție a bolii.  

Cuvinte cheie: cancer colorectal, minim 
invaziv 

 
MATERIAL și METODĂ 

Am realizat un studiu retrospectiv, 
identificând cazurile operate prin abord minim 
invaziv sau asistate laparoscopic în perioada 
ianuarie 2017 – septembrie 2018. S-au identificat 12 
pacienți, toți operați electiv, din care 8 au fost de 
sex masculin, 4 sex feminin, cu o vârstă medie de 
66,58 ani (minim 42 ani, maxim 83 ani). 

Au fost efectuate 12 intervenții chirurgicale 
laparoscopice, din care 4 au fost rezecții anterioare 
de rect și 8 colectomii segmentare, realizându-se 
anastomoze colorectale (6 anastomoze manuale și 
6 anastomoze mecanice – cu pensa CEEA 29 mm). 

Durata medie a intervențiilor a fost de 
160,42 minute cu un minim de 100 de minute și un 
maxim de 270 minute. Durata medie a spitalizării 
a fost de 10,33 de zile cu un minim de 7 zile și un 
maxim de 17 zile. Durata medie a spitalizării 
postoperatorii a fost de 7,3 zile cu un minim de 4 
zile și un maxim de 15 zile. Au fost înregistrate 2 
complicații postoperatorii (infecția plăgii). 

Rezultatele anatomo-patologice 75% (9 
cazuri) adenocarcinom 16,66% (2 cazuri) neoplazii 
intraepiteliale, 8,33% (1 caz) adenom tubular. 

 

 
Vârsta medie 66,58 ani 
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Durata intervențiilor; timp operatoriu mediu 160,42 minute 
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Durata spitalizării medii 10,33 zile. 
Durata medie a spitalizării postop. 7,3 zile. 
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DISCUȚII 

În anul 2008, incidența cancerului colorectal 
îl situa pe locul III în lume la bărbați (663.000 de 
cazuri noi, respectiv 10% din total) și pe locul al II-
lea la femei (571.000 de cazuri, 9,4% din total). 
Majoritatea cazurilor, 60% erau înregistrate în 
țările dezvoltate. Cea mai mare incidență a fost 
raportată în Australia/Noua Zeelandă și Europa de 
Vest, cea mai mică în Africa și Asia Centrală și de 
Sud. Europa Centrală și de Răsărit se situau pe 
locul al 7-lea ca nivel al incidenței globale. 
Predomină la sexul masculin cu un raport de 1,4 la 
1 față de sexul feminin. În lume se estimează circa 
608.000 decese anuale cauzate de cancerul 
colorectal, circa 8% din totalul deceselor prin 
cancer, ocupând locul al IV-lea. Europa Centrală și 
de Răsărit se înscriau în rândul zonelor cu valori 
ridicate ale mortalității – 20,1 0 /0000 pentru 
bărbați și respectiv, 12,2 0 /0000 pentru femei. Prin 
îmbunătățirea mijloacelor de diagnostic și 
tratament al bolii mortalitatea înregistrează o 
scădere în prezent. Supraviețuirea la 5 ani este de 
aproximativ 50%, de asemenea în creștere datorită 
depistării în stadii precoce și îmbunătățirii 
tratamentului. Incidența maximă a cancerului 
colorectal este în decada a 6-a de viață, dar există 
cazuri întâlnite chiar în primele două decade de 
viață. Aproximativ 6% din populație este afectată 
de cancerul colorectal până la vârsta de 75 de ani. 
Distribuția anatomică a cancerului de colon este de 
60% pe colonul stâng și 40% pe colonul drept. Cele 

mai frecvente sunt localizările sigmoidiene și 
rectosigmoidiene. De obicei tumora este unică, dar 
în 5% din cazuri există cancere multiple, simultane 
sau succesive, mai ales la sexul masculin, având 
prognostic nefavorabil în prezent datorită 
investigațiilor specifice și a programelor de 
screening unii autori au tendința de a modifica 
distribuția anatomică a cancerului de colon cu 
creșterea numărului de leziuni neoplazice pe 
colonul drept cu un procent de 4-7%. În România s-
a constatat o creștere continuă a incidenței 
cancerului de colon în ultimii ani de la 8,92 0 /0000 
în 2000 la 15,76 0 /0000 în 2006. Prevalența a crescut 
de la 41,91 0 /0000 în 2000, la 67,82 0 /0000 în 2006. 
Mortalitatea prin cancer de colon a crescut de la 
9,99 0 /0000 în 2000, la 13,55 0 /0000 în anul 2006.  

În România, prima hemicolectomie dreaptă 
asistată laparoscopic a fost efectuată la Cluj în 1995 
de catre Prof. S. Duca. 

Chirurgia colo-rectala laparoscopică poate fi 
realizată prin aborduri tehnice diferite: multiport, 
single port, asistată manual, robotic. Deși evoluția 
metodei a fost lentă, în prezent toate tipurile de 
colectomii se pot efectua pe cale laparoscopică dar 
cu aplicabilitate pentru un număr redus de 
pacienți selecționați. O variantă intermediară între 
chirurgia clasică și cea laparoscopică poate fi 
colectomia asistată laparoscopic în care disecția și 
mobilizarea colonului se fac laparoscopic iar 
anastomoza la exteriorul abdomenului prin incizia 
prin care se exteriorizează piesa de rezecție.  
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Chirurgia laparoscopică colo-rectală 
presupune un grad mai mare de dificultate 
comparativ cu tehnicile de bază, realizează lucrul 
în mai multe cadrane, gesturi mai complexe de 
expunere a câmpului operator, disecție, ligatura 
unor pediculi vasculari mai importanți, efectuarea 
de suturi, anastomoze.  

Chirurgia colorectală este practicată în zilele 
noastre în tot mai multe centre chirurgicale dar 
rezultatele diferă în funcție de experiența centrului 
respectiv.  

Avantajele colectomiilor laparoscopice sunt 
reprezentate de scăderea durerii postoperatorii, a 
ileusului și a timpul de spitalizare, scăderea 
incidenței supurației parietale și un efect benefic 
asupra imunității mediate celular. Rezultate 
superioare apar și în privința costurilor de 
spitalizare care scad, la nivelul reinserției socio-
profesionale mai rapide a pacientului și în privința 
unei bune calități a vieții pacientului la distanță de 
intervenția chirurgicală. Complicațiile parietale 
imediate și la distanță, cum ar fi de exemplu 
eventrațiile postoperatorii sunt mai puține 
comparativ cu chirurgia deschisă, deși unele studii 
afirmă că acest risc este similar. 

Dezavantajul cel mai mare al chirurgiei 
laparoscopice este inabilitatea palpării și localizării 
leziunilor colonice mici.  

Morbiditatea postoperatorie în chirurgia 
laparoscopică este comparabilă cu cea a chirurgiei 
clasice. Complicațiile specifice chirurgiei 
laparoscopice includ leziuni de arsură termică ale 
intestinului, hipercapnee, leziuni ureterale, hernii 
de trocar, etc. Riscul fistulei anastomotice în 
cazurile de colectomii asistate laparoscopic este 
același cu cel din chirurgia clasică. O mențiune 
aparte trebuie să facem pentru riscul de tromboză 
venoasă profundă postoperatorie, care este mai 
mic după chirurgia laparoscopică, față de 
chirurgia deschisă.  

Pentru serviciul nostru chirurgia minim 
invazivă a cancerelor colorectale a reprezentat o 
provocare căreia i-am răspuns prin abordarea 
unor cazuri selecționate, adaptate ca grad de 
dificultate pentru curba de învățare. Rezultatele 

obținute până acum sunt încurajatoare, 
înscriindu-se în valorile pe care le menționează 
literatura. 

 
CONCLUZII  

- chirurgia laparoscopică reprezintă o 
opțiune importantă în tratamentul chirurgical 
electiv al cancerului colo-rectal.  

- avantajele folosirii acestui tip de abord sunt 
reprezentate în special de recuperarea postoperatorie 
mai rapidă a pacienților față de chirurgia deschisă, 
în condițiile unei rate de conversie destul de 
redusă, a unei morbidități și mortalități 
postoperatorii imediate perfect comparabile. 

- evoluția postoperatorie a pacienților cu 
cancer de colon operați electiv pe cale 
laparoscopică este superioară chirurgiei clasice, 
înregistrându-se: dureri postoperatorii de mai 
mică intensitate și de durată mai scurtă, mai 
puține complicații infecțioase, o mobilizare mai 
rapidă, durată mai redusă a spitalizării și reluarea 
mai rapidă a activităților normale, aspecte care 
influențează pozitiv calitatea vieții pacienților.  

- nu există diferențe semnificative statistic în 
ceea ce privește calitatea exerezei oncologice față 
de chirurgia deschisă: abordul primitiv al vaselor, 
ligatura vasculară la origine, excluzia 
endoluminală, minim de manipulare tumorală, 
lungimea pieselor rezecate, marginile de rezecție, 
numărul de ganglioni prelevați pentru examenul 
histopatologic sunt identice cu chirurgia 
convențională. 
 
 
Bibliografie selectivă: 
 
https://cancerstaging.org/Pages/default.aspx 
http://globocan.iarc/Pages/fact_sheets_population.
aspx 
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Genul Enterobacter/provocare pentru 
laborator și pentru clinician. 

- Rezistență naturală la antibiotice 
- Dezvoltă rapid rezistență la noii agenți 

antimicrobieni; este ilustrarea practică a vechiului 
adagio „Antibioticele au obosit, bacteriile însă nu” 
– fapt demonstrat prin aceea că în ultimii 20 de 
ani s-a descoperit o singură clasă nouă de 
antibiotic – grupa oxazolidinonelor. 

Identificarea de laborator 

- asemănător cu Escherichia coli ca identificare și 
spectru al infecțiilor determinate 
- a fost reclasificat în genul Klebsiella specia 
Enterobacter aerogenes a devenit Klebsiella aerogenes. 
 

Enterobacter cloacae/aerogenes – rezistență 
inductibilă – particularitate importantă 

- În absența antibioticului – cantitate redusă 
de enzimă non inductibilă 

- În prezența antibioticului – nivel crescut de 
enzimă 

Hiperproducția permanentă apare prin 
mutație – derepresie 

Mecanism de rezistență la agenți 
antimicrobieni 

- Enzimatic 
- Porine (impermeabilitate) rezistenta la: 

carbapeneme, temocilina, cefepima, 
cefpiroma 

- Asociere a mecanismelor 
O dată selectați, mutanții derepresați sunt 

stabili și se acumulează în flora de spital 
- Selectia mutanților rezistenți 
- Schimb de gene 
- Transfer al genelor de rezistență din 

intestin 
o Rendez vous bacterian transfer între 

bacterii Gram pozitiv și Gram negativ 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018     

   46    
 

o Promiscuitatea trans Gram 

Selecția rezistenței în cursul terapiei 

Celulele parentale – rezistență cromosomală 
– răspund la tratament 

Mutanții derepresați – care produc enzima în 
cantitate crescută se replică și devin dominanți – 
intervine mecanismul de apărare propriu al 
organismului 

- Acest scenariu explică evoluția diferită a 
infecției cu Enterobacter la pacienții tratați 
cu cefalosporine 

- Rezistența apare mult mai rapid la 
pacienții imunocompromiși – 1 zi față de 
câteva săptămâni 

Carbapenemele sunt foarte stabile și au 
activitate atât pe tulpinile inductibile cât și pe 
mutanții derepresați 

Prelucrare articol “Isolation of seven distinct 
carbapenemase producing Gram negative 
organisms from a single patient” JAC 
2017;72:317-319  

Organismele producătoare de 
carbapenemaze se răspândesc în jurul globului cu 
o frecvență uimitoare. Oamenii călătoresc și sunt 
spitalizați în zone cu prevalență ridicată a 
microorganismelor multirezistenta, producătoare 
de beta lactamase cu spectru extins. 

În Noua Zeelandă – zona cu prevalență 
redusă – a fost identificat în noiembrie 2015 un 
turist transferat la Spitalul Creștin din Welington 
după ce a fost spitalizat 2 luni într-un spital din 
București. Datorită istoricului de călătorie s-a 
realizat screeningul la internare. 

S-au căutat: 
ESBL – fecale, plăgi post arsura, aspirat 

tracheal, urină pe medii cu meropenem 
MRSA – tampon nazal, perineal – mediu de 

îmbogățire 
VRE enterococ rezistent la vancomicina – din 

fecale. 
Izolatele au fost identificate cu MALDI TOF 

iar testarea sensibilității cu BD și stripuri E test.  
Rezultate 
Total: 7 tulpini diferite  
- 2 Acinetobacter baumanii prod de OXA 23; 
- K.pneumoniae OXA 48 

- K.pneumoniae OXA 48 și NDM 
- K.pneumoniae KPC 2 
- Providencia stuartii NDM-1 
- Pseudomonas aeruginosa VEB-1 
Gena care codifică VEB1 a fost caracterizată 

și detectată ca prima de acest fel din Noua 
Zeelandă. Izolatele sunt diferite – fapt dovedit 
prin profil diferit PFGE (Pulsed field gel 
electrophoresis - electroforeza în câmp pulsant). 

Nu s-au izolat VRE sau MRSA. 
Prevalența și diseminarea micro-

organismelor producătoare de carbapenemaze în 
unele țări poate fi dificil de determinat datorită 
multor cauze, inclusiv lipsa protocoalelor 
naționale de screening al pacienților, detectarea 
inadecvată în laborator sau lipsa de raportare. 

În 2013 comisia europeană de urmărire a 
rezistenței raporta cazuri sporadice de CPO în 
România; în 2015 rata în Romania a escaladat la 
răspândirea regională. 

Studiul de față subliniază că pacienții 
spitalizați în zone endemic pot sa aducă rezistență 
în zone cu rată redusă. Este imperativ ca toți 
pacienții cu spitalizări recente în străinătate sau 
posibili călători în zone endemic pentru CPO să fie 
screenați la internarea în spitalele din Noua 
Zeelandă, iar laboratoarele să aibă proceduri clare 
și robuste de detectare a CPO. 

Abrevieri 

NDM – New Delhi metalo beta lactamase – 
descrisă în 2008 în Suedia, la un pacient de origine 
indiană; transfer orizontal de gene 
OXA 23, OXA 24,OXA58 – Carbapenem 
hydrolyzing class D beta lactamases – rezistentă la 
acid clavulanic 
KPC – Class A Klebsiella pneumoniae beta lactamase 
– izolată din Carolina de Nord 
NDM – New Delhi metallo beta lactamase – 
dependent de Zinc – Zn îi scade activitatea 
VIM – Verona integrin encoded beta lactamase 
EB-1 – Vietnam ESBLA 
ACC – Ambler class C beta lactamase 

Bibliografie 
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Isolation of seven distinct carbapenemase 
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Actualitate www.eucast.org 
Schimbarea modului de raportare a izolatelor 
Sensibil Rezistent Intermediar 
Vechile definiții: 
Sensibil – efect terapeutic cu doza uzuală 
Intermediar – efect nesigur; există o zonă tampon 
pentru eroarea tehnică (marja de siguranță la 
citirea diametrelor zonelor de inhibiție a creșterii) 
Rezistent- fara efect terapeutic în vivo 
 
Noile definiții 2019  
SENSIBIL – reclasificarea vechilor izolate 
intermediare în sensibile – efectul terapeutic se 
obține și la doza normală (vechea categorie 
sensibil) și la doză crescută (vechea categorie 
intermediar) 
REZISTENT - fără efect terapeutic 
 
Genul Acinetobacter 

Paradoxul denumirii genului – Acinetobacter- 
kineto- miscare- Acineto- fără mișcare- dar 
membrii genului sunt bacterii mobile 

Anterior- denumit Mima- deoarece în 
culturile bătrâne poate avea aspect cocoid sau 
cocobacilar- iar afinitatea morfotinctoriala se poate 
modifica- fapt ce îi complică identificarea. 

Habitat 
- Medii umede,pamant,sol 
- Apa marii 
- Ferme piscicole 
- Unele alimente 

În general este considerat parte din flora 
normală cutanată (Towner, 2006 citat de 
Almasaoudi 2016), membrane mucoase faringe și 
secreții respiratorii și poate determina infecții 
sistemice – pneumonie, septicemie, infecții ale 
plăgilor (Beggs et al., 2006 citat de Almasaoudi, 
2016). 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018     

   48    
 

Principalul rezervor pentru Acinetobacter 
sunt pacienții spitalizati – piele, orofaringe și 
tractusul digestiv. 

Adult sănătos – frunte, nas, ureche ,trahee, 
conjunctivă, mână, vagin, perineu și ariile umede: 
axilă, degete. 

Animale: păsări, păstrăv curcubeu. 
Alimente: legume și fructe proaspete, 

produse lactate și iaurt. 
Poate supraviețui în condiții de uscăciune și 

este frecvent izolat din echipamentele reutilizabile: 
tubulatura de ventilație, echipamente de 
monitorizare a tensiunii arteriale, umidificatoare, 
spirometre, echipamente pentru ventilație. 

Echipamentele medicale colonizate sunt 
sursa pentru izbucnirea nosocomială repetată – 
este viabil 4 luni în umezeală și uscăciune. 

Specii de interes medical: A. calcoaceticus, 
A.lwoffii, A. nosocomialis 

Non baumannii – colonizează adultul sănătos 
A.baumannii – 17% din personalul militar din 

Texas este colonizat – tulpinile sunt diferite de cele 
izolate de la cei întorși din zonele de conflict 
militar (Iraq, Afganistan) (Wong et al, 2017). 

Un survey din 2009-2010 al National Health 
Care Safety Network a găsit că Acinetobacter 
determină 1,8% din totalul infecțiilor asociate 
actului medical (Sievert et al., 2013). Frecvența este 
similară în secțiile de ATI din Europa și America 
(Rodriguez Bano et al., 2004; Villar et al., 2014). 
Dar în China, Thailanda, Taiwan, Vietnam și 
America de Sud – proporția este mai crescută fiind 
principalul patogen nosocomial (Chung et al., 
2011, Kuo et al., 2012) 

 
Transmitere 

1. Contaminarea mediului 
- FOMITE – perne, lenjerie, perdele, paturi, 

masă pentru pat, clanțe, tubulatura respiratorie, 
tastatura computerului, chiuvete, echipamente de 
curățare 

- studiu efectuat în Olanda (Weernink et al., 
1995) – Acinetobacter a fost cauza unei izbucniri 
prin perne 

2. Transmitere aeriană 
- este modul predominant de transmitere 

pentru bacteriile Gram negativ – Pseudomonas, 
Acinetobacter 

- vehiculat prin pernele din pene, nu și prin 
cele sintetice 

- în mediul din secțiile de ATI (Townsend et 
al., 2015 citat de Almasaudi, 2018) 

3. Transmitere prin mâinile personalului 
medical 

- studii din Grecia (Karageorgopoulos, 
Falagas, 2008) – au izolat tulpina producătoare de 
izbucnire epidemică de pe mâinile personalului de 
îngrijire. 

- personalul cu leziuni cutanate este mai 
expus la dezvoltarea colonizării cu Acinetobacter 
baumannii. 

- rata de portaj la asistente și medici este 
între 3-23% (Cisneros, Rodriguez-Bano, 2002) 

- Răspândire nosocomială 
-aerosoli – un asistent a dezvoltat 

pneumonie după inhalarea de aerosoli 
contaminați în timpul efectuării aspirației 
endotraheale la un pacient ventilat 

- ¼ dintre probele de aer din saloane 
sunt contaminate cu Acinetobacter rezistent la 
carbapeneme. Căile respiratorii nu erau colonizate 
– concluzie bacteria este din aer 

-factori predispozanți ai infecției 
- presiunea de colonizare 
-selecția prin expunere la antibiotice cu 

spectru extins 
- distrugerea barierelor anatomice 

(catetere sau tub intratraheal, agresarea 
tegumentului) 

Patogenia infecției 
Modele de infecție 
- Șoarecii sanatosi inoculati cu doza 

crecsuta sunt rezistenti la infectie 
- Evoluția este dependentă de : 

o tulpina  
o inoculum 

- Apărarea imună 
o Diferă în funcție de modul de 

inoculare 
 Neutrofile, macrofage 
 Citokine inflamatorii:IL 8 ,TNF  
 Omorarea prin sistemul 

complement 
Înțelegerea patogeniei infecției 

- Capacitatea de a eluda complementul și 
fagocitul 
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- Prezența lipopolizaharidului 
- Administrarea unei terapii inadecvate 

inițial – terapia inițială eficientă elimină 
rapid bacteriile și previn apariția 
sepsisului 

- Tratamenul initial inadecvat permite 
persistenta bacteriei la concentratii 
tisulare crescute 

Marca fenotipului XDR (multidrug resistant) 
este rezistentă la carbapeneme. Exceptie: 
polimixine, Tigeciclina, uneori aminoglicozide 

50% dintre tulpinile de Acinetobacter izolate 
din ATI în SUA – rezistente. 

În Europa – în unele spitale ajunge la 90% 
Speranta terapeutica: Tigeciclina, polimixine 
 
Impact: 

- Spitalizare crescută 
- Costuri crescute 
- Mortalitate crescută (Lee et al., 2014). 

Mortalitatea la 30 zile a fost 60% cu 
terapie inițială ineficientă comparativ cu 
20% la cei cu terapie eficientă; la XDR, 
tratamentul inițial cu colistină sau 
Tigeciclina în primele 48 ore a redus 
mortalitatea de la 88% la < 38% (Lee et 
al., 2014) 

 
-Impactul clinic este legat de rezistența 

crescută la antibiotice și supraviețuirea 
îndelungată în mediul de spital 

- Este supranumit MRSA Gram negativilor 
- DRIVING FORCE – Firul Ariadnei – Terapia 

inițială eficientă 
 

Manifestări clinice 
- Pneumonie 
- Bacteriemie 

 
Pneumonia 

- Rezultat al aspiratiei-tubul endotraheal 
este poarte ideala pentru patrunderea 
Acinetobacter din mediu- adera la 
plastic și formeaza biofilm 

Septicemie 
- Urmare a plasării unui cateter venos 

central sau secundar pneumoniei 

- Infecție urinară - sondă sau tub 
nefrostoma 

- Osteomielita 
- Infecții ale plăgilor 

Infecții comunitare 
- În climat cald, umed tropical: Australia, 

Oceania, Asia 
- Prezența de comorbidități: diabet, boala 

renală, cancer, boala pulmonară 
obstructivă; pneumonie recentă 

- Rar: meningita, celulita 
Alt scenariu 

- Infecții ale rănilor, ale țesuturilor moi și 
infecții invazive la soldații din teatrele 
de război: Iraq, Afganistan în special 
după leziuni traumatice (Yun et al., 
2008) 

- Victimele dezastrelor naturale –
inundații, cutremure sau locuitorii din 
zonele de conflicte millitare active 

- Recent – fasciita necrozantă la 
imunocompromisi: HIV, hepatita C, 
diabet, transplant organe 

- Animalele de companie sunt purtătoare 
sau pot deveni infectate cu 
Acinetobacter – există 2 rapoarte din 
Insula Reunion – 5-10% dintre câini și 
pisici sunt purtătoare de Acinetobacter 
(Pailhories H. Et al,2015; Balmonte O et 
al., 2014) 

Opțiuni terapeutice 
- resurse limitate 
- nu exista consens 

 
1. Tigeciclina 

In vitro/in vivo-  
- mortalitate crescută 
- eradicarea microbului modestă 
- nr. crescut de zile de spitalizare 

2. Minociclina 

- 70% dintre tulpini sunt sensibile 
- studii limitate 

Goff (Goff et al., 2014)- 55 pacienti – numai 3 
monoterapie; 70% răspuns favorabil; 25% deces 

3. Alternativa 
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Sulbactam 
- afinitate intrinsecă asupra PBP (Penicillin 

Binding proteins) ale A. baumannii 
- 2 studii: Spania (Penwell et al.,2015; 

Neonakis et al., 2011) – rata de 
sensibilitate 47% și 30% 

4. Asocierea fluorochinolone + 
aminoglicozide – luate separat, nici una dintre ele 
nu este valabila-datorita ratei crescute de 
rezistență. Rezistența la fluorochinolone – mutație 
cromosomală, permeabilitate redusa a membranei 
externe și mecanismul de eflux activ iar 
aminoglicozidele sunt toxice. 

5. Speranța – polimixinele, dar – în doza 
terapeutică, sunt nefrotoxice și neurotoxice – ideea 
de nebulizatoare cu polimixine 

 
Previziunea de viitor – pentru aceste tulpini, 

cu pan rezistenta nu există resursa terapeutice. 
Rezistența la tigeciclina > 50% iar pentru 
polimixine 20% în Grecia (Tsioutis et al., 2016). 

Terapia în asociere 
- După modelul Mycobacterium tuberculosis 

(Tamma et al., 2012; Fishbach, 2011) 
- Există puține date care demonstrează că 

terapia în asociere este utilă în prevenirea 
emergenței rezistenței. Studiu din Grecia 
(Tsioutis et al., 2016) demonstrează că nu 
există un avantaj net în utilizarea asocierii 
colistina +... fata de colistin singur 

- Nu s-ar justifica comparația între 
Acinetobacter și Mycobacterium tuberculosis 

 
Mycobacterium tuberculosis Acinetobacter spp 
- fără rezervor în mediu - prezent în mediu 
- ciclul de viață în cursul infecției în formă 
persistentă 

-agențtii folosiți selectează rezistența în flora 
normală și rezervorul microorganismului din 
mediu 

- terapie cu agenți cu activitate minimă față de 
alte bacterii (HIN, Etambutol, Rifampicina, 
Pirazinamida sunt excepții) 

- în afară de apariția rezistenței, terapia în 
combinație este posibilă 

- utilizarea combinației – selecție minimă de 
rezistență în flora comensală a pacientului 

- terapia în combinație accelerează emergența 
rezistenței 

 
In vitro – Acinetobacter – efect bactericid al 

Rifampicinei și colistin singur – comparativ 
Rifampicina + colistin efect superior 

Sulbactam + cefepima sau Meropenem, 
Imipenem, Amikacina, Rifampicina 

Combinatii alternative 
- Colistina + Tigeciclina 
- Colistina + Carbapeneme – sinergic în 

vitro 
Alternativa terapeutică 
- Colistina+Carbapenem daca CMI la 

carbapenem este 4-16 µg/ml 
- Rifampicina utila pentru infectii SNC, 

oase, material protetic 
- Pneumonie non bacteriemica cu 

Acinetobacter- inhalatie cu Colistina 
(evita nefrotoxicitatea) 

 
Terapii de viitor 

- ANTIBIOTICE NOI 
- PEPTIDE ANTIMICROBIENE 

o Acinetobacter – un patogen extrem de 
adaptabil – inspaimantator – prin: 
eflux, permeabilitate, rezistenta 
enzimatica 

o EX: CECROPIN+MELITIN proteine 
hibride cu activitate bactericida în vitro 
dar T ½ scurt (Garcia Quintanilla et al., 
2013) 

o Peptide derivate din pielea de broasca 
au activitate bactericida puternica; 
farmacologie problematica; toxicitate; 
inactivare prin produse biologice: ser, 
surfactant și alte fluide biologice 

- FOTOTERPIA 
o Combinație: O2 + infraroșii + colorant 

fotorecativ netoxic 
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o Generează oxigenul care distruge 
membranele celulare 

o Este limitată la utilizarea locală 

BACTERIOFAGI 
- Interes în creștere în ultimele 2 decenii 
- 2010 – fagii AB1 și AB2 acțiune specifică 

față de Acinetobacter 
- Limite 

o Potrivire foarte specifică a 
bacteriofagului cu tulpina infectantă 
– Acinetobacter este un gen foarte 
variabil 

o Utilizarea unui cocktail fagic-întârzie 
creșterea; țintește tulpinile capsulate 

o Sunt încă departe de utilizarea clinică 
 

VACCINAREA ACTIVĂ ȘI PASIVĂ 
- Diversitatea genului 
- Vaccin față de polizaharidul capsular K1 
- Vaccin față de proteinele membranei 

externe OMP A 
- Pasivă – administrare de Ac monoclonali 

sau amestec de anticorpi monoclonali 

SECHESTRAREA METALELOR 
- Limitarea Fe și Zn inhibă creșterea 

Acinetobacter 
- Molecule mici de chelatori de fier omoară 

în vitro Acinetobacter 
- Transferina – agent de sechestrare a 

fierului la mamifere  
- Expunerea la transfgerina – scăderea 

nivelului de Fe și Zn în bacterie cu 
depolarizarea membranei și 
imposibilitatea menținerii energiilor 
celulare 

- Calprotectina – derivat din neutrofile; 
sechestrează Zn și Mn 
 

CITOCHINE 
- În viitorii 10-15 ani 

CONCLUZII 
- Acinetobacter – patogen foarte tenace 
- Terapia administrată prompt este cea mai 

importantă 
- Dacă este sensibil – preferate beta 

lactaminele; combinație: carbapenem + 
polimixine – cf patternului de rezistență 
zonal 

- Datorită resurselor limitate, Acinetobacter 
trebuie abordat multidisciplinar 
o Controlul infecției 
o Antimicrobial stewardship 
o Efect conjugat al furnizorilor de 

servicii medicale noi agenți 
terapeutici – de perspective – 
trebuie să folosim judicios ce avem 

 
Abrevieri 
ATI- Anestezie Terapie Intensiva 
IL- Interleukina 
TNF- Tumour necrosis factor-factor de necroza 
tumorala 
XDR- Multiple drug resistant-multirezistent la 
antibiotice 
MRSA- Methicillin resistant Staphylococcus aureus 
CMI- Concentratie minima inhibitorie 
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Introducere 

Fractura-luxație reprezintă asocierea a două 
leziuni diferite la nivelul unei articulații în cadrul 
aceluiași traumatism: fractura, de diferite grade, a 
extremităților articulare și deplasarea permanentă 
a acestora după ruptura aparatului capsulo-
ligamentar . 

Frecvente în traumatologia de mare energie 
(accidente de circulație, de muncă, căderi de la 
înălțime), fracturile-luxații cumulează dificultățile 
de tratament și cele de recuperare funcțională ale 
celor două noțiuni, ca de altfel și riscul de 
complicații.  

Luxațiile, prin leziunile capsulo-ligamentare, 
predispun la instabilitate, redoare ori recidivă, 
leziuni secundare vasculo-nervoase (pareză de 
plex brahial la umăr, pareză de radial ori cubital la 
cot, ischemie acută la genunchi, necroză 
tegumentară la gleznă), iar fracturile articulare, de 
cele mai multe ori cominutive, la artroză, deviații 
de ax mecanic (varus ori valgus), calus vicios, 
scurtare de membru. 
 
Anatomie patologică: 

Ligamentele sunt întotdeauna rupte, 
dezinserate sau dilacerate. Capsula articulară este 
uneori destinsă (umăr), dar cel mai frecvent ruptă 
sau dezinserată, la fel ca sinoviala. Leziunile 
cartilaginoase sunt direct proporționale cu gradul 
de cominuție și tasarea epifizară. Fractura poate 
interesa ambele capete articulare în diverse grade 
iar riscul de sepsis în fracturile deschise este mult 
mai crescut decât în fracturile diafizare. 
 
Material și metodă 

Lucrarea de față enumeră câteva metode de 
tratament chirurgical în cazul fracturilor-luxații 
întâlnite mai frecvent în traumatologie. 

În majoritatea cazurilor reducerea luxației s-
a practicat în urgență iar refacerea articulară și 
osteosinteza sau artroplastia în unele cazuri, în 
timpul 2. 

În cazul fracturilor deschise, s-a practicat 
osteosinteza în urgență la cele cu contaminare 
mică și fixare temporară (tracțiune continuă, 
fixator extern sau broșe) la cele cu risc crescut de 
osteo-artrită septică secundară contaminării. 

 
Tipuri de fracturi-luxații: 
 
Cazuri clinice: 
 

Fractura cominutiva cotil cu luxație posterioară de șold, pacient în vârstă de 17 ani. Reducerea luxației 
în urgență, tracțiune continuă, osteosinteza fracturii de bazin în timpul 2 cu șuruburi. 
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Fractura parcelara cotil și cap femural cu luxație posterioară de șold, pacient tânăr (accident rutier). 

 

Se practică reducerea luxației în urgență, osteosinteză în timpul 2 a arcadei acetabulare cu două 
șuruburi și hemiartroplastie cu proteză bipolară necimentată. 

 

         



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018     

   56    
 

Fractură periprotetica femur (proteză totală necimentată de șold), tip B3 Vancouver, cu luxație 
intraprotetică de șold. 

 
Se practică revizia tijei protetice cu tija lungă cimentată (250 mm). 

 

Fractură cominutivă platou tibial cu luxație posterioară de genunchi 

         
 

Se practică reducere deschisă, reconstrucție articulară și osteosinteza cu plăci și broșe, grefon 
cortico-spongios iliac. 
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Fractură masiv spinos cu luxație posterioară genunchi – reducerea luxației în urgența în alt serviciu 
chirurgical, imobilizare cu atela gipsată. Reducerea fracturii și osteosinteza cu cerclaj metalic pe șurub 
(stabilizarea instabilității anterioare a genunchiului) în timpul 2. 

.  
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Fractura cominutivă supraintercondiliana femur cu luxație externă genunchi deschisă tip 3 A 
Gustilo (strivire, accident de munca). În urgență se practică reducerea luxației, toaleta plăgii și fixator 
extern. În timpul 2 reducerea fracturii și osteosinteza cu placă și șuruburi.  

 

                     

 

După consolidarea fracturii și epitelizarea defectului cutanat (necroza tegumentară fața internă 
genunchi), se practică stabilizarea genunchiului prin ligamentoplastie de colateral intern prin tenodeza 
de semitendinos pe șurub, artrosinteză temporară cu broșa tibio-femurală, orteza mobilă. 

 

                

Sutura de ranforsare în veston a aripii rotuliene interne și ligamentoplastia de colateral intern prin 
tenodeza mușchiului semitendinos fixat cu șurub stabilizează genunchiul în pofida unei subluxații 
externe reziduale. 
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Fractura cominutiva pilon tibial cu luxație tibio astragaliană postero internă. 

  

Reconstrucția suprafeței articulare cu broșe și șuruburi, osteosinteza cu placa de reconstrucție pe 
peroneul distal și placa cu șuruburi blocate pe tibie. 

             

Fractura col astragalian cu luxație astragalo-calcaneeană anterioară (pacienta în vârstă de 21 de ani, 
accident rutier, șofer). 
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Reducere deschisă prin osteotomie de maleola internă, osteosinteza astragalului și maleolei cu 
șuruburi, artrosinteză cu broșă transplantară. 

                        

Fractura bimaleolara cu luxație tibio-astragaliana posterioară-osteosinteză cu placă și șuruburi, 
artrosinteza temporară cu broșa transplantară. 

     

Fractura cominutiva calcaneu cu luxație calcaneo-astragaliana. Osteosinteza cu placă cu șuruburi 
blocate, grefon corticospongios iliac, artrosinteza cu broșe. 
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Fractura cominutiva col metatars 2, 3, 4 cu luxație columnara (scafo-cuneeana internă și metatarso-
cuneeana interna ) – strivire. Reducere și fixare cu broșe. 

                

Fractură extremitate superioară humerus tip Neer 4 cu luxație scapulo-humerală-hemiartroplastie umăr 
cu proteza cervico-cefalică cimentată. 

   

Fractura trohiter cu luxație scapulo-humerala antero-internă. 
Reducere și osteosinteza cu placă și șuruburi. 
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Fractura parcelară de trohiter și cap humeral cu luxație posterioară de umăr 

 

 

 

  

Reducerea luxației și a fracturii, fixare cu șurub. 
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Fractură de paletă humerală cu sau fără olecran, cu luxație de cot 
Osteosinteza cu plăci de reconstrucție ori cu șuruburi blocate și broșe, hobanaj ori șurub 

centromedular pe olecran. 

  

Fractura-luxație Galeazzi, cominutivă, deschisă tip 3 A Gustilo 
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Se practică reducere și osteosinteza cu broșe, placă și șuruburi, șurub de sindesmodeza radio-
ulnară. 

 

Fractura scafoid carpian cu luxație trans-scafo-retro-lunară a carpului. 

      

Reducere și osteosinteza cu șurub Herbert. 
 

          
 
Discuții. 

Fracturile-luxații au mai multe variante de 
tratament chirurgical, indicația de implant și 
tehnica putând fi schimbate uneori și 
intraoperator. 

Reducerea luxației este o urgență. Se afirmă 
ca o luxație nu trebuie să prindă un răsărit sau un 
apus de soare. După reducerea luxației și 
imobilizare (atela gipsată, tracțiune continuă, 
fixator extern, artrosinteza temporara cu broșe), 
reconstrucția suprafeței articulare trebuie făcută 
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cât mai repede, la fel ca mobilizarea pasivă, pentru 
un rezultat funcțional optim.  

Osteosinteza este metoda de primă intenție, 
în special la tineri, chiar în cominuțiile mari. 
Reducerea fracturii trebuie să fie cât mai apropiată 
de cea anatomică. Cu excepția fracturilor diafizare 
ale antebrațului (Monteggia și Galeazzi) și a 
fracturii de trohiter, toate celelalte fracturi-luxații 
necesită reconstrucție articulară.  

La persoanele vârstnice cu fracturi 
cominutive, la care evoluția rapidă spre artroză ori 
necroză este o certitudine, artroplastia poate 
înlocui osteosinteza de la început. 

Artroplastia și artrodeza rămân niște soluții 
tardive, pentru situațiile în care evoluția este către 
artroza ori instabilitate invalidantă, redoare, 
subluxație sau luxație recidivantă. 

Fracturile cu înfundare necesită grefon osos 
cortico-spongios sau sintetic (platou tibial, 
calcaneu). 

Kinetoterapia și balneo-fizio-terapia sunt 
foarte importante în recuperarea medicală a 
pacientului. Mobilizarea pasivă și activă, 
progresive, încep cât mai rapid post-operator. 

Fracturile-luxații sunt de cele mai multe ori 
întâlnite în politraumatisme ori la polifracturați, 
ceea ce face recuperarea funcțională mult mai 
dificilă și mai lungă.  

Controlul în Ambulator se face la una, trei și 
șase luni. 

Concluzii: 

Fracturile-luxații sunt afecțiuni traumatice 
cu risc mare de complicații și deficit funcțional, 
prin complexitatea leziunilor articulare. Aceste 
fracturi necesită o reducere cât mai bună a 
suprafețelor articulare, cât mai precoce, o 
stabilizare capsulo-ligamentară corectă și un 
program recuperator bine condus. 
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Departamentul de Sănătate și Dezvoltare 
Umană se înfiinţează în cadrul Universităţii Ştefan 
cel Mare din Suceava începând cu anul 2011 la 
inițiativa Rectorului universității, Prof. univ. dr. 
ing. Adrian GRAUR și primește autorizare 
provizorie de la ARACIS prin H.G. 966/29.09.2011 
pentru cele două programe de studii în domeniul 
Sănătate: Nutriţie și dietetică și Balneofizio-
kinetoterapie şi recuperare. 

Pentru prima oară în istoria USV, 
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană 
răspunde nevoii de a crea specialişti în prevenirea 
bolilor de nutriţie şi în recuperarea pacienţilor, în 
colaborare cu alte instituţii de sănătate din judeţ. 

Pentru condicerea departamentului și 
implemetarea acestor programe a fost adus din 
strainatate Prof. dr. univ. Mihai Covasa, specialist 
în Nutriție. Profesorul Covasa este sucevean, cu 
studii doctorale în Anglia și SUA și o vastă 
experiență în activitatea didactică și de cercetare 
în SUA și Franta, predând la universități de 
prestigiu ca The Pennsylvania State University, 
SUA, Marie Curie și AgroParisTech, Paris, Franța.  

Cursurile se adresează tuturor categoriilor 
de oameni, iar echipa departamentului aspiră a fi 
cea mai bună în a oferi educaţie performantă 
studenţilor pentru ca, la rândul lor, aceştia să 
aducă o schimbare în bine în viaţa comunității 
locale și naționale.  

Printre obiectivele celor două programe de 
studiu se numără:  

- realizarea unei pregătiri la standarde 
europene în domeniul Sănătate; 

- asigurarea unui echilibru între pregătirea 
teoretică de specialitate şi pregătirea practico-
aplicativă; 

- dezvoltarea unor direcţii ale cercetării 
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ştiinţifice în conexiune cu cerinţele locale și 
naţionale, care să permită studenţilor acumularea 
unor cunoştinţe și abilităţi practice în cadrul 
cercurilor ştiinţifice; 

- iniţierea unor colaborări academice, prin 
intermediul unor proiecte comune de cercetare, 
schimburi de studenţi şi cadre didactice cu 
universităţi din ţară şi din străinătate, prin 
participarea cadrelor didactice și a studenţilor la 
manifestări ştiinţifice în domeniul Sănătate, 
organizate în România sau în străinătate.  

În anul 2012 are loc prima admitere la cele 
două programe de studii în domeniul 
SĂNĂTATE, cu o ofertă de 30 de locuri pentru 
fiecare program. În anul 2015 departamentul își 
premiază prima promoție de absolvenți. De-a 
lungul anilor ce au urmat, Departamentul de 
Sănătate și Dezvoltare Umană a încercat să se 
implice în viața comunității sucevene, inițiind 
campanii de prevenire a bolilor asociate nutriției, 
cu implicarea studenților de la ambele programe 
de studiu.  

Astfel, în anul 2013 a demarat prima 
campanie, denumită Copii sănătoși-viitor sănătos!, 
având ca scop informarea populației muncipiului 
Suceava despre prevenirea obezității și despre 
susținerea unei dezvoltări armonioase și 
sănătoase în rândul copiilor.  

În anul 2014 a avut loc campania Mănâncă 
sănătos, trăiește activ! cu rolul de a atrage atenţia 
asupra importanței adoptării unui stil de viață 
sănătos care să includă o dietă echilibrată și 
activitate fizică regulată.   

În 2018, Ziua mondială a diabetului (14 
noiembrie) a fost marcată prin împărțirea de 
pliante cu rol informativ asupra principiilor de 
bază în diabet, dar și cu scopul de a face cunoscut 
faptul că (auto)controlul glicemiei este parte 
integrantă în tratamentul pacienților diabetici.  

Cu trecerea anilor, departamentul începe să 
se dezvolte și în 2016 apare și primul proiect de 
mare amploare, finanțat prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020, 
denumit „Analiza Interrelației dintre microbiota 
intestinală și gazdă cu aplicații în prevenția și 
controlul diabetului de tip 2” (microDIAB), cu o 
valoare totală de 9.331.538 de lei, din care 

asistența financiară nerambursabilă de 8.377.220 
lei. Scopul proiectului este crearea de produse 
bazate pe probiotice care să contribuie la 
prevenirea și controlul diabetului de tip 2, dar și 
dezvoltarea unui nou laborator de biologie 
moleculară și metagenomică. 

Anul 2018 este anul în care atât programul 
de Balneofiziokinetoterapie și recuperare, cât și cel de 
Nutriție și dietetică primesc acreditarea ARACIS 
prin H.G. 158/ 29.03.2018, cu o capacitate de 
școlarizare de 30 de studenți la Balneofiziokineto-
terapie și recuperare și de 60 de studenți la Nutriție 
și dietetică.  

Urmărind evoluția numărului de candidați 
la admitere din 2012 până în 2018, se observă un 
interes crescut pentru cele două programe de 
studiu, lucru confirmat prin numărul de studenți 
înmatriculați în anul I la începutul fiecărui an 
universitar. Dacă programul de Nutriție și dietetică 
a pornit cu un număr de 30 de studenți școlarizați 
în anul I în 2012, în 2018 se observă o creștere a 
capacității la 64 de studenți în anul I de studiu. 

Studenții celor două programe de studiu 
sunt instruiți pornind de la o curriculă bogată, 
bazată atât pe discipline fundamentale (Anatomie, 
Biofizică, Biochimie, Farmacologie, Igienă), cât și 
discipline de specialitate  (Nutriția omului sănătos, 
Nutriția copilului, Dietoterapie, Recuperare în boli 
cardiovasculare, Pediatrie și recuperarea copilului 
etc.). Stagiile de practică oferite cuprind în medie 
un număr de 16 ore de practică pe an universitar, 
desfășurate atât în campusul universitar 
(Restaurant USV, microcantină), cât și în instituții 
publice sau private în baza unor protocoale de 
colaborare (de exemplu Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Spitalul 
C.F.R., baza de tratament şi recuperare de la Vatra 
Dornei, clinici și laboratoare medicale private 
etc.). 

Recunoașterea absolvenților D.S.D.U. ca și 
profesioniști în domeniul medical este una din 
marile realizări ale departamentului. 70% din 
absolvenții D.S.D.U. sunt angajați în clinici 
private de specialitate din județ, dar și în țară, sau 
au continuat studiile la un program de masterat 
în domeniu. De asemenea, de menționat este 
faptul că avem absolvenți de Nutriție și dietetică 
admiși la programe de masterat sau angajați la 
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spitale de profil în Marea Britanie.  
Toate acestea sunt dovada faptului că 

departamentul depune toate eforturile și reușește 
să pregătească noi specialiști în prevenirea și 
tratarea problemelor de sănătate (diabet, 

obezitate, deficienţe fizice) care să reabiliteze, să 
îmbunătățească sau să consolideze funcţia fizică, 
să prevină și să reducă factorii de risc legați de 
sănătate, în vederea optimizării stării generale de 
sănătate și a condiției fizice. 
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Rezultatul alterării funcției renale este 
acumularea produșilor de dezasimilație. 
Cantitatea acestora poate fi controlată, într-o 
anumită proporție, printr-o dietă adecvată. Cheia 
problemei o constituie restricția aportului de 
proteine, sodiu și apa, potasiu și fosfor. 

 
PROTEINELE 

Acestea sunt transformate în uree. 

 

Nivelul ureei crește constant în boala renală 
cronică, atâta timp cât nu sunt implementate 
protocoalele dietetice. Nivelul creatininei serice 
este mai puțin dependent de aportul proteic. 
Restricția proteinelor alimentare se face și pentru 
a limita simptomele generate de creșterea ureei, 
respectiv grețurile și vărsăturile. Restricția 
proteică are rolul de a încetini/opri progresia bolii 
renale. Odată cu instituirea procedurilor de 
supleere renala, aportul proteic va fi crescut și 
adaptat la necesitățile dictate de fiecare terapie de 
supleere. Pe de altă parte, proteinele sunt 
necesare pentru repararea țesuturilor, dar și în 
perioada de creștere la vârsta copilăriei și a 
adolescenței.  
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Cantitatea lor trebuie menținută într-un 
echilibru, astfel încât să fie păstrate funcțiile vitale 
prin procesele metabolice de baza, dar nici să nu 
se depășească un prag de la care ele să se 
degradeze până la uree și ceilalți produși de 
catabolism. Proteinele acceptate pentru consum 
trebuie să fie de înaltă valoare calitativă, adică de 

origine animală (65-70% din cantitatea totală 
ingerată).   

Cantitatea de proteine obișnuit acceptata 
este de 0,6 g/kg greutate corporala: aceasta se 
refera la greutatea ideala. Rezulta, pentru o 
persoana a cărei greutate ideala este 70 kg, 42 g 
proteine. Iată cum se pot grupa: 
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Există centre care recomandă coborârea 
cantității de proteine, dar prescriu, în 
compensație, amino-acizi esențiali sau 
ketoanalogii lor. Experiența noastră, la Nefrologia 
suceveană, este bună cu acești ketoanalogi, 
bolnavii au o stare îmbunătățită, există și efectul 
psihic, se reușește stabilirea unei bune compliante 
și comprehensiuni între medic și pacient.  

Se foloseau diverse diete: 
- Dieta Giovanetti: ouă și paste, ca 

principală sursă de proteine: conține 
aprox. 18 g proteine 

- Dieta Giovanetti modificată: se 
permit, pe lângă ou și 200 mL lapte, ca 
sursă proteică.  

- Dieta suedeză: se acceptă proteine 
neselectate, dar cu adaos de amino-
acizi sau ketoanalogi 

- Dieta cu ouă și cartofi: 1 ou și 300 g 
cartofi; conține 25 g proteine. 

Aceste diete trebuie avute în vedere în 
stadiul de predializa, sau când pacientul, din 
diverse motive, temporizează procedura de 
supleere. Aportul unui dietetician, pe lângă 
nefrolog, este foarte important. Este important, de 
asemenea, să se cuantifice proteinuria pacientului, 
iar ceea ce se pierde prin urina zilnic, trebuie 
adăugat la dieta. Trebuie, de asemenea, corelat și 
cu albuminemia plasmatică, știută fiind și 
corelația între hipoalbuminemie și retenția de apă. 
 
ENERGIA 

Necesitățile energetice depind de starea de 
nutriție. În caz de malnutriție, ele vor fi mai mari, 
iar în caz de obezitate vor scădea. Câștigul în 
greutate se notează în principal la pacienții cu 
dializă peritoneală, sau după transplant. 
Pierderea în greutate apare în acea dificilă 
perioadă de predializă, cu numeroase simptome 
și restricții alimentare. În perioada de predializă 
este esențială menținerea cât mai aproape de 
greutatea ideală. Se va exclude falsa creștere în 
greutate datorată retenției lichidiene.  

Se știe că energia provine din 
hidrocarbonate, grăsimi și alcool. Sunt 
recomandate, așadar, alimente ce conțin 
carbohidrați și grăsimi, dar cu conținut proteic 

scăzut. Preparatele alimentare care conțin 
zaharuri complexe sunt mai puțin dulci și deci 
mai bine tolerate decât glucoza simplă. Dacă 
aportul de hidrocarbonate și grăsimi, care 
generează energie este prea scăzut, ne găsim în 
situația unei balanțe negative azotate, ducând la 
malnutriție. Dacă organismul este privat de aport 
energetic, ajunge în situația de catabolism al 
țesuturilor proprii, urmată de creșterea ureei și a 
creatininei. Dacă, dimpotrivă, aportul energetic 
este exagerat, se acumulează țesut grasos, ducând 
la dificultăți de abord pentru tehnicile de supleere 
renală.  

Necesitatea standard este 35-50 kcal/kg, 
ceea ce pentru o persoană de 70 kg face 2.450-
2.700 kcal. Din nou fac precizarea că ne referim la 
greutatea ideală a pacientului, calculată din 
tabele, nomograme.  

Ideal este ca hidrocarbonatele să constituie 
50% din furnizorul de energie, iar 40% să provină 
din lipide.  

 
SAREA și APA 

Exprimarea standard pentru sodiu este 
mmol/L. 1 mmol= 23 mg sodiu, iar 1 g de sare =17 
mmol Na. Nivelul de sodiu din sânge este 
controlat de rinichi. Dacă natremia crește, apare 
setea, care prin aportul de apă, diluează nivelul 
crescut al sodiului în sânge. Dacă rinichii nu mai 
pot excreta sodiul, și apa va fi reținută. Există, 
însă, și boli renale cu pierdere de sodiu. În această 
situație, trebuie suplimentat sodiul din 
alimentație. Înlocuirea sodiului în alimentație se 
face de obicei cu adăugare de clorură de potasiu, 
care, însă, cauzează hiperkaliemie, ce poate 
deveni periculoasă, chiar letală.  

Supraîncărcarea lichidiană este și 
neconfortabilă și periculoasă. Edemele se notează 
atât la membrele inferioare, cat și palpebrale, dar 
pot ajunge și la dificultăți respiratorii majore. De 
asemenea, supraîncărcarea lichidiană conduce la 
valori tensionale crescute.  

O dietă fără lichide adăugate, conține 500-
700 mL. În general se adaugă 500-700 mL la 
diureza pacientului, pentru a estima necesarul de 
lichide adaptat la necesitățile bazale.  
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Nu este recomandat să se depășească 1 
mmol (23 mg)/kg, raportat tot la greutatea ideală. 
 
POTASIUL 

Potasiul este de asemenea măsurat în 
mmol/L. 1 mmol= 39 mg potasiu. Concentrația sa 
preponderentă este intracelulară, menținută prin 
gradiente active. Are rol important în 
funcționarea sistemelor nervos și muscular. 
Eliminarea sa se face tot pe cale renală, iar 
deteriorarea funcției renale se însoțește de 
acumularea sa în țesuturi (mai puțin), și în sânge. 
Hiperkaliemia este o complicație redutabilă a 
insuficienței renale, cu efecte musculare, inclusiv 
asupra miocardului. Rolul ECG în depistarea 
variațiilor importante ale kaliemiei este 
fundamental, putând depăși acuratețea dozărilor 
plasmatice, câteodată supuse erorilor (staza, etc).  

Dacă pentru consumul excesiv de proteine, 
sare sau lichide, există semne clinice clare, 
hiperkaliemia nu are aceleași semne 
patognomonice, putând produce efecte chiar 
letale, apărute cu totul neașteptat. Aceeași 
problemă este și cu hipokaliemia, nu are semne 
clare, efectele, însă, pot fi importante.  

Exista alimente, printre care fructe și 
legume, care conțin cantități mari de potasiu. De 
asemenea, carnea, ouăle, peștele, dar și cartofii, 
conțin potasiu, dar se acceptă în cantități limitate. 
Se încearcă tratamentul cu rășini schimbătoare de 
ioni, unele conținătoare de calciu, altele de sodiu; 
se pot administra atât oral, cât și în microclisme, 
în caz de urgente. Evident că în cazul insuficienței 
renale, se vor prefera cele pe bază de calciu; pot fi 
necesare și laxative. 

Nu este recomandabil să se depășească 1 
mmol (39 mg)/kg, raportat tot la greutatea ideală.  
 
CALCIUL și FOSFORUL 

1 mmol Ca conține 40 mg Ca, iar 1 mmol 
fosfor conține 31 mg fosfor. Aceste elemente sunt 
constituenții de bază ai țesutului osos. Rinichii 
sunt implicați și aici, deoarece în rinichi, vitamina 
D este transformată în analogul său activ. 
Lactatele, inclusiv brânza, sunt principalii 
furnizori de Ca și P. Evident că tot rinichii asigură 
și excreția excesului de Ca și P. Unul dintre 

efectele cele mai neplăcute ale bolii renale cronice, 
îl constituie boala osoasă renală; apare 
hiperfosforemia, care, compensator, scade 
calcemia. Aceasta stimulează sinteza de 
parathormon, care crește calcemia prin creșterea 
tourne-over-ului osos. Aceasta fragilizează oasele.  

Aportul alimentar de calciu este și el 
diminuat în mod voit, odată cu restricțiile proteice 
și de fosfor. Produsul Ca x P crescut conduce la 
apariția calcificărilor metastatice (în țesuturi), dar 
și în pereții vaselor de sânge. 
Hiperparatiroidismul susținut duce la hiperplazia 
glandelor paratiroide, ce necesită câteodată cura 
chirurgicală.  

Controlul fosforului se realizează prin 
măsuri dietetice, utilizarea chelatorilor de fosfor; 
aceștia sunt pe baza de hidroxid de aluminiu, sau 
carbonat de calciu. Evident că se naște problema 
că dacă se cere reducerea aportului de fosfor, 
aceasta înseamnă și reducerea aportului proteic, 
dar s-a spus că trebuie crescut la dializați. Atenție 
însă, deoarece chelatorii care conțin aluminiu pot 
determina ei înșiși probleme prin concentrația 
aluminiului, mergând chiar până la boala osoasă 
aluminică! Sunt de preferat, deci, chelatorii pe 
baza de carbonat de calciu.  

Pentru aportul de Ca, se vor respecta dietele 
cu 12,5-25 mmol (500-1000mg)/zi. Sunt 
recomandate suplimentele cu carbonat de calciu 
(chelator de fosfor).  

Pentru aportul de fosfor, a nu se depăși 0,5 
mmol (15 mg)/kg greutate ideală. 

 
MAGNEZIUL 

În boala cronică de rinichi se notează și 
hipermagneziemie. Magneziul poate proveni din 
utilizarea antiacidelor, folosite pentru tulburările 
gastro-intestinale.  

 
FIERUL 

O dietă cu proteine scăzute este întotdeauna 
deficitară și în Fe. Sunt necesare suplimente de Fe, 
în general, 10 mg/zi pentru bărbați, 12 mg/zi 
pentru femei.  
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VITAMINELE 

Trebuie suplimentate și vitaminele 
hidrosolubile, deoarece prin restricția în potasiu, 
se restricționează aportul de vegetale și fructe cu 
conținut mare de potasiu. Acestea vor cuprinde 
tot complexul de vitamine B: 

Vitamina B1 = tiamina: este vitamina 
performanței intelectuale și musculare, inclusiv 
pentru miocard 

Vitamina B2 = riboflavina: intervine în 
procesele enzimatice oxido-reductoare 

Vitamina B3 = niacina, acidul nicotinic, 
vitamina PP (Pellagra Preventer) 

Vitamina B4 = adenina (respiratia celulara) + 
carnitina (transportul acizilor grași în 
mitocondrii) + colina (structura fosfolipidelor din 
membranele celulare) 

Vitamina B5 = acidul pantotenic: intră în 
structura CoA, furnizoare de energie la nivel 
celular 

Vitamina B6 = piridoxina: cofactor în 
metabolismul amino-acizilor, dar și participant al 
reactiei enzimatice de eliberare a glucozei din 
glicogen 

Vitamina B7/B8/H = biotina: cofactor 
enzimatic 

Vitamina B9 = acidul folic, implicată în 
tratamentul anemiei 

 
Exemple de aport zilnic, pentru o persoană 

de 70 kg. 
- Proteine 42 g 
- Energie 2500 kcal 
- Hidrocarbonate 330 g 
- Grăsimi 110 g 
- Sodiu 70 mmol ( 1600 mg) 
- Potasiu 70 mmol (2730 mg) 
- Fosfor 34 mmol ( 1050 mg) 
- Lichide după necesități 
- Suplimente Fe, acid folic și restul 

vitaminelor din grup B 
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Rezumat: Prezentăm cazul unei fetițe de 7 ani la 
care tratamentul cu Ceftriaxona a fost complicat de 
un episod de insuficiență renală acută (IRA) 
obstructivă prin litiaza renală bilaterală. 
Întreruperea administrării de Ceftriaxonă și 
reechilibrarea volemică nu au determinat reluarea 
diurezei. Pacientul a necesitat transfer într-o 
clinică universitară pentru cistoscopie și drenaj 
ureteral bilateral. Evoluția ulterioară a fost 
favorabilă cu remiterea simptomatologiei și 
absența recidivei.      

Cuvinte-cheie: litiaza renală, insuficiența renală 
acută (IRA), ureterohidronefroza, Ceftriaxona, 
apendicita acuta, copil 

Introducere: Ceftriaxona este unul dintre 
antibioticele larg utilizate în pediatrie. Datele din 
literatură susțin posibilitatea ca administrarea 
acesteia la pacienți fără antecedente de infecție sau 
litiaza renală să predispună la apariția calculilor 
renali (de asemenea calculi biliari), în majoritatea 
cazurilor asimptomatici. La unii pacienți poate 
apărea o patologie urinară obstructivă, mergând 
până la insuficiența renală acută (IRA). Întreruperea 
tratamentului cu Ceftriaxonă și hidratarea energică 
a pacientului sunt utilizate ca prima resursă 

terapeutică, dar unele cazuri necesită tratament 
chirurgical prin ureteroscopie și drenaj renal cu 
sonda J- J. Prezentăm cazul unei fetițe în vârstă de 7 
ani, internată cu diagnosticul de apendicită acută, 
care a primit tratament cu Ceftriaxona pe parcursul 
internării. Evoluția clinică a fost complicată de 
apariția unei litiaze renale bilaterale obstructive cu 
IRA secundară. Întrucat tratamentul conservator nu 
a permis reluarea diurezei, pacienta a necesitat 
transfer într-un centru universitar pentru tratament 
chirurgical (ureteroscopie și drenaj renal bilateral 
cu sonda J- J).  

Caz clinic: Pacientă în vârstă de 7 ani, fără 
antecendente de litiază renală sau infecție urinară 
(ITU), se internează cu dureri abdominale și 
vărsături cu evoluție de 2-3 zile. Investigațiile 
paraclinice semnificative la internare: leucocitoza 
cu HLG = 17.200/ mm3, creatinina/ sumar urină – 
normal, echografic fără modificări la nivelul 
aparatului urinar. S-a început tratament de 
reechilibrare volemică, Ceftriaxona (Cefort) 2 gr/ zi 
i.v., NO- SPA, Algocalmin, Paracetamol, regim 
alimentar hidric. Se intervine chirurgical la 24 de 
ore de la internare cu suspiciunea de apendicită 
acută și se practică apendicentomie, lavaj 
peritoneal, visceroliza. Evoluție clinică favorabilă 
în primele 36-48 de ore postoperator, cu diureza 
prezentă, abdomen suplu la palpare, toleranță 
digestivă prezentă pentru lichide. Cultura din 
lichidul peritoneal recoltat intraoperator pozitivă 
pentru infecție cu Escherichia coli fără rezistență la 
antibioticele uzuale.   

Ulterior, pacienta prezintă dureri 
abdominale generalizate și dureri lombare 
bilateral, vărsături repetate și scăderea diurezei 
sub 100 mL/ zi (anurie). Necesită transfer pe secția 
ATI, cu monitorizarea diurezei pe sonda vezicală, 
reechilibrare volemică, tratament simptomatic. Se 
întrerupe tratamentul cu Ceftriaxona și se începe 
administrarea de Ertapenem i.v cu suspiciunea de 
șoc septic sau complicație infecțioasă post-
apendicectomie. Se efectuează explorare 
imagistica prin echografie abdominală și apoi CT 
abdominal nativ (nu s-a putut utiliza substanța de 
contrast i.v. datorită valorilor crescute ale 
creatininei serice – vezi datele din Tabel 1). Se 
evidențiază uretero-hidronefroza (UHN) bilaterală 
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grad II/III și litiaza reno-ureterala bilaterală, cu 
efect obstructiv asupra căilor renale superioare 
(Fig. 1- a, b). Absența modificărilor echografice la 
nivelul aparatului urinar preoperator ridica 
suspiciunea apariției rapide a litiazei renale pe 
parcursul internării în spital, posibil prin 
precipitarea de cristale în căile urinare. Verificarea 
literaturii de specialitate confirmă suspiciunea de 
litiază renală produsă ca efect secundar al 
tratamentului cu Ceftriaxona. 

Evoluția cazului cu anurie persistentă în ciuda 
tratamentului farmacologic aplicat, motiv pentru 
care se decide transferul pacientului la Spitalul de 
Copii „Sf. Maria” din Iași la 4 zile postoperator. S-au 
efectuat cistoscopie, uretero-scopie și drenaj bilateral 
cu sonda Cook cu efect dezobstructiv (tratament 
coordonat de unul dintre autorii articolului – I.C.). 
Evoluție clinică favorabilă, cu reluarea diurezei 
spontane și funcție renală bună. Pacientul menține 
evoluția favorabilă la 3 luni postoperator, fiind 
ulterior monitorizată ambulator. 

Discuții:  
Numeroase clase de medicamente, inclusiv 

antibiotice, au un potențial nefrotoxic recunoscut, 
care poate merge până la producerea de leziune 
renală acută (AKI- Acute Kidney Injury) și IRA (1). 
Dintre factorii favorizanți ai acestei evoluții sunt 
menționați: diabetul zaharat, hipovolemia/ 
deshidratarea, combinațiile medicamentoase 
nefrotoxice. Mecanismele de producere a AKI și 
IRA sunt complexe: necroza tubulară acută; nefrita 
toxică; tulburări hemodinamice la nivelul circulației 
renale; cristalurie cu obstrucție post-renală etc. 
Antibioticele generează frecvent IRA la pacienții 
internați în secțiile ATI, dintre clasele de antibiotic 
mai frecvent implicate fiind citate aminoglicozidele 
Vancomicina și unele cefalosporine (Cefazolin, 
Cefotaxim și Ceftriaxona) (2).  

Implicarea Ceftriaxonei în acest tip de 
patologie a fost studiată de numeroși autori. 
Precipitarea Ceftriaxonei în tubii renali generează 
nefropatie cristalină cu litiază renală secundară (3, 
4). Incidența acestui fenomen merge până la 7-8% 
din totalul copiilor care primesc Ceftriaxona 
pentru diverse forme de infecții (5). Administrarea 
de citrat a permis prevenirea apariției acestui 
fenomen (4). În majoritatea cazurilor, litiaza renală 

este asimptomatică, dar poate persista câteva luni 
după administrarea Ceftriaxonei (5, 6). La unii 
pacienți, consecința o reprezintă obstrucție renala 
secundară și leziuni renale acute- AKI (3, 4).  

În ceea ce privește tratamentul litiazei renale 
secundare administrării de Ceftriaxona, cele mai 
utile date provin din studii multicentrice. Ning Li și 
colaboratorii au analizat 31 cazuri de litiază renală 
cu IRA secundară (PARF- Pediatric Acute Renal 
Failure) diagnosticate între 2003 – 2012 într-un 
centru pediatric terțiar din China (7). Nici un copil 
nu avea antecedente de litiază renală sau ITU. Ei au 
constatat că litiaza renală secundară administrării 
de Ceftriaxona poate apărea la niveluri terapeutice 
de antibiotic. În lotul studiat, 21 de pacienți nu au 
răspuns la tratamentul farmacologic și au necesitat 
intervenție chirurgicală (ureteroscopie retrogradă 
cu drenaj renal). Un singur pacient a necesitat 3 
ședințe de hemodializă datorită drenajului ureteral 
insuficient. În toate cazurile s-a înregistrat o 
evoluție favorabilă, cu reluarea diurezei spontane, 
fără recidive postoperatorii. Rezultate similare au 
fost obținute și de alți autori, atât la copii cât și la 
adulți (8, 9). Unii autori recomandă și analiza 
postoperatorie a compoziției calculilor urinari în 
vederea confirmării etiologiei acestora (cristalurie 
formată prin combinația între Ceftriaxona și calciu).    

Cazul prezentat de noi se înscrie în patologia 
descrisă în mod obișnuit în literatură, respectiv 
copil de 7 ani care a primit Ceftriaxona în doze 
uzuale pentru o patologie acută abdominală 
(apendicită acută). Evoluția clinică postoperatorie 
semnificativă pentru dureri abdominale și anurie, 
iar imagistic se evidențiază uropatie renală 
bilaterală obstructivă care a putut fi corelată cu 
administrarea recentă de Ceftriaxona. Tratamentul 
farmacologic nu a fost eficient, motiv pentru care 
pacientul a necesitat cistoscopie cu ureteroscopie 
bilaterală pentru drenajul căilor urinare. Evoluția 
postoperatorie favorabilă, cu reluarea diurezei și 
absența recidivei sau a complicațiilor la distanță. 

Concluzii:  
Tratamentul cu cefalosporine, în mod 

particular Ceftriaxona, poartă riscul de 
nefrotoxicitate și litiaza obstructivă reno-ureterala 
asociată. Se impune monitorizarea postoperatorie 
a diurezei și funcției renale. Tratamentul 
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medicamentos rapid instalat poate permite 
reluarea funcției renale. În absența răspunsului la 
tratamentul medicamentos, pacientul necesită 
tratament chirurgical (cistoscopie cu ureteroscopie 
și drenaj ureteral). Există șanse bune de evoluție 
favorabilă, dar pacienții necesită monitorizare 
postoperatorie biochimică și echografică.   
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Tabel 1: Evoluția parametrilor de laborator 

Parametru Preoperator (apendicectomie) Postoperator 
Leucocite 17, 21 x 103/ mm3 16, 89 x 103/ mm3 

Creatinina serica 0, 57 mg/ dL 2, 01 mg/ dL  2, 78 mg/ dL  3, 
64 mg/ dL 

Uree serica - 61, 2 mg/ dL  78, 5 mg/ dL  88, 
6 mg/ dL 

  

Fig. 1- a, b: Aspect CT abdomen/ pelvis nativ postoperator (a- ureterohidronefroza grad II- III bilateral; 
b- litiaza renală) 

 
Fig. 1- a 

 
Fig. 1- b 
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Pacientul în vârstă de 52 ani, de sex 

masculin, din mediul urban, din județul Suceava 
se prezintă în Unitatea de Urgență a Spitalului 
Sfântul „Ioan cel Nou”, Suceava pe 26.11.2018 cu 
scăderea moderată a acuității vizuale la nivelul 
ochiului drept, ochiul este roșu și dureros, cu 
exoftalmie axială, ireductibilă. Simptomatologia a 
debutat de aproximativ 7 zile. 

În urma efectuării examenului clinic general 
se evidențiază obezitate gradul doi și TA de 150/90 
mmHg. 

 La examenul clinic local oftalmologic, 
pacientul prezintă la nivelul ochiului drept afectat 
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congestie perioculară și a conjunctivei bulbare, 
vase episclerale dilatate, acuitatea vizuală la ochiul 
drept este de este 0,6 fcnc, iar la ochiul stâng este 
de 1 fcnc, presiunile intraoculare fiind cu valori 
normale la ambii ochi. 

Examenul fundului de ochi relevă papila 
plană, cu inel de atrofie circumpapilară, vase 
moderat spastice și atrofia epiteliului pigmentar 
retinian. 

Pacientul prezintă PCR (proteina C reactivă 
sanguină) crescută și eozinofilie, acestea 
reprezentând investigații biologice specifice 
inflamației orbitare nespecifice. 

Examenul neurologic efectuat pe 26.11.2016 
evidențiază absența abducției și adducției la 
ochiul drept (OD). Al doilea examen neurologic 
efectuat pe 29.11.2016 relevă că nu sunt semne 
neurologice de focar, iar oftalmologic la ochiul 
drept se constată limitarea abducției și a adducției, 
absența diplopiei, OD frustă exoftalmie și prezența 
mișcărilor de verticalitate.   

Ecografia tiroidiană evidențiază nodul la 
nivelul lobului drept și chisturi coloidale la nivelul 
lobului stâng.  

Computerul tomograf cranio-cerebral și 
orbită nativ este în limite normale. 

 

Însă, IRM CRANIO-CEREBRAL cu 
substanță de contrast este în limite normale, iar 
orbitar are aspect de pseudotumoră inflamatorie 
la nivelul grăsimii retro-oculare drepte, cu 
interesarea canalului optic și fisurii orbitare 
superioare, exoftalmie dreaptă minimă. 

 

În urma examenului cardiologic pacientul 
este diagnosticat de novo cu Fibrilație atrială 
cronică, Hipertensiune arterială esențială stadiul 
III, Insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA și 
Insuficiență venoasă profundă. 

 

Coroborând informațiile clinice și 
paraclinice se pune diagnosticul pozitiv de : 

•  OD Pseudotumor rubri 
•  OD Pareză nerv VI 
•  OD Pareză nerv III 
•  OD Exoftalmie axială unilaterală 

ireductibilă 
•  Fibrilație atrială cronică 
•  Hipertensiune arterială esențială gradul III 
•  Insuficiență cardiacă cronică clasa II 

NYHA 
•  Insuficiență venoasă profundă. 

 

Se face diagnosticul diferențial cu boala 
oculară tiroidiană, celulita orbitară, bolile 
limfoproliferative și sarcoidoza. 

 

Pacientul se externează cu următoarele 
diagnostice: 

• OD Pseudotumor rubri 
• OD Pareză nerv VI 
• OD Pareză nerv III 
• OD Exoftalmie axială unilaterală 

ireductibilă 
• Fibrilație atrială cronică 
• Hipertensiune arterială esențială gradul III 
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• Insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA 
• Insuficiență venoasă profundă 

 

Acesta primește tratament general cu 
antiinflamatoare steroidiene în doza descrescândă, 
antiinflamatoare nesteroidiene, pansament gastric, 
timp de o lună de zile, medicația cardio-vasculară 
prescrisă, regim hiposodat, conform scrisorii 
medicale. 

La primul control efectuat la Spitalul 
Județean Suceava pe 03.01.2017, acesta prezintă 
exoftalmie axială dreaptă de 20.5 mm, comparativ 
cu 18 mm la ochiul stâng, nedureroasă, reductibilă 
care s-a remis parțial sub tratamentul prescris. 

Examenul clinic general aduce în lumină o 
reducere a tensiunii arteriale sub medicația 
cardiologică prescrisă (120/ 70 mmHg).    

 
Oftalmologic, la nivelul ochiului drept se 

constată înălțimea fantei palpebrale de 13 mm (cu 
un milimetru mai mare decât la nivelul ochiului 
stâng), distanța dintre reflexul cornean central și 
marginea palpebrală superioară la ochiul drept este 
de 5 mm, iar la ochiul stâng este de 4 mm și funcția 
mușchiului levator este de 17 mm la ambii ochi.  

Vederea la ochiul drept s-a îmbunătățit 
semnificativ de la AVOD de 0,6 la AVOD de 1, cu 
o ușoară limitare a abducției și cu absența 
discromatopsiei. 

       
La examinarea fundului de ochi pacientul 

prezintă un disc optic de dimensiuni medii, contur 
net, colorație normală, OD atrofie peripapilară 
alpha și beta semilunară, parapapilară, temporală, 
OS atrofie peripapilară alpha, OD C/D=0.3, OS 
C/D=0.2, emergența centrală a vaselor retiniene, 
artere îngustate, vene dilatate, maculă fără leziuni, 
atrofie ușoară a epiteliului pigmentar retinian. 

Câmpul vizual Full Field 120º Point 
Suprathreshold test prezintă evidențiază la ochiul 
drept scotom absolut periferic localizat în cadranul 
superonazal și inferonazal, cu scăderea 

generalizată a sensibilității retiniene la ambii ochi, 
iar la ochiul stâng scotom absolut periferic 
localizat în periferia nazală.  

 

 

Explorările paraclinice evidențiază 
normalizarea eozinofiliei. 

Profilul glicemic din sângele periferic capilar 
este în limite normale. 

Radiografia toracică relevă hiluri ușor 
mărite, fără alte modificări. 

   

La a doua examinare RMN cranio-cerebral și 
orbitar cu substanță de contrast se constată 
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dispariția modificărilor inflamatorii descrise la 
examinarea IRM anterioară, restabilirea 
raportului intraorbitar al globului ocular drept. 

  

 

La externare pacientul este diagnosticat cu: 
OD Pseudotumoră inflamatorie 
AO Retinopatie hipertensivă stadiul I 
Fibrilație atrială cronică 
Hipertensiune arterială esențială gradul III 
Insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA    

Insuficiență venoasă profundă. 
 

Se recomandă continuarea tratamentului 
general cu AIS, AINS, pansament gastric, regim 
hiposodat și medicația cardiologică prescrisă. 

La al doilea control efectuat pe 09.01.2017 la 
Spitalul „SF. Ioan cel Nou”, Suceava, pacientul se 
prezintă staționar comparativ cu examinarea 
efectuată pe 3.01.2017. 

 

Câmpul vizual Full Field 120º Point 
Suprathreshold Test evidențiază la OD scotom 
absolut infero- nazal și la AO scăderea 
generalizată a sensibilității retiniene.  

 

 
Se recomandă continuarea tratamentului 

general cu antiinflamatoare steroidiene. Evoluția 
pacientului este lent favorabilă. 

 

Prognosticul vital imediat și tardiv este bun, 
iar funcțional ocular imediat și tardiv este bun. 

Particularitatea cazului este un CT cranio-
cerebral și orbită nativ negativ (în contextul 
prezenței inflamației grăsimii orbitare) și pacient 
nou diagnosticat cu patologie cardio-vasculară. 

 

Inflamația orbitară nespecifică (NSOI) este 
definită ca un proces inflamator benign al orbitei 
caracterizat prin infiltrat limfoid polimorf cu grade 
variate de fibroză, fără o cauză locală sau 
sistemică. 

Acesta este un diagnostic de excludere, 
apelat doar după ce toate cauzele de inflamație 
sistemică au fost infirmate. 

În trecut a fost denumită pseudotumora 
orbitară sau sindromul inflamator orbitar 
idiopatic. Este proces mediat imun care se poate 
asocia cu boala Crohn, lupusul eritematos 
sistemic, artrita reumatoidă, diabetul zaharat, 
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miastenia gravis, spondilita anchilozantă, 
granulomatoza Wegener, sindromul Sjögren, 
inflamație sclerozantă, sarcoidoza. 

Aceasta poate fi acută, cronică sau recurentă, 
cu durere periorbitară brusc instalată (apariția în 
câteva ore este marca de diagnostic). Pacientul 
prezintă diplopie, scăderea acuității vizuale dacă este 
implicat nervul optic sau sclera posterioară, proptoză 
și / sau restricția mușchilor extraoculari, unilaterală. 
Pleoapele sunt eritematoase cu edem moale, 
conjunctiva este congestivă, cu mărirea de volum al 
glandei lacrimale și palparea unei mase orbitare.  

Tabloul cu semne fruste de durere atipică și  
semne inflamatorii limitate este specific inflamației 
orbitare nespecifice sub formă sclerozantă.  

Inflamație orbitară bilaterală, simultană 
apare în vasculită, sarcoidoză, granulomatoza 
Wegener, diseminare neoplazică și limfom.   

În funcție de localizarea anatomică 
inflamația se poate prezenta ca dacrioadenită cu 
lărgirea difuză a glandei lacrimale (confirmată 
CT), miozită cu inflamația mușchilor extraoculari 
unde tendoanele de inserție a mușchilor pot fi 
îngroșate până la 50℅ (CT, IRM, 
ULTRASONOGRAFIE) spre deosebire de TED 
(boala oculară tiroidiană) unde sunt cruțate 
inserțiilor musculare, afectarea sclerei (semnul 
inelului cu îngroșarea sclerei pe 360º), afectarea 
grăsimii orbitare, eroziuni osoase, lezarea 
sinusului cavernos (sindromul Tolosa-Hunt), a 
apexul orbitei, inflamație orbitară difuză, a 
sinusurilor adiacente și a spațiilor intracraniene. 

Se recomandă investigații precum hemo- 

leucogramă cu particularitatea că eozinofilele, 
VSH-ul, CRP-ul și fibrinogenul au un nivel 
crescut, anticorpi antinucleari (lupus eritematos 
sistemic), enzima de conversie a angotensinei și Rx 
toracică pentru depistarea sarcoidozei, cANCA 
pentru granulomatoza Wegener, uree, creatinină, 
glicemie sanguină, pleiocitoza lichidului 
cefalorahidian, mamografie și evaluarea prostatei. 

În general, diagnosticul diferențial al 
inflamației orbitare idiopatice se face cu tumorile 
maligne primare sau metastaze, inflamație atipică 
(sarcoidoză, granulomatoză Wegener, infecții 
fungice, parazitare, depozitele de amiloid și bolile 
limfoproliferative incluzând limfomul). 

Diagnostic diferențial se mai poate face cu 
celulita orbitară și/sau abcesul, boala oculară 
tiroidiană, ruperea unui chist dermoid, 
limfangiomul cu hemoragie acută, hemoragie 
orbitară spontană și melanomul coroidian necrozat. 

Boala oculară tiroidiană este afecțiune 
autoimună cu valori ale T3, T4 crescute, TSH 
scăzut, debut lent progresiv, cu retracție bilaterală 
a pleoapei superioare. Este însoțită de semnul von 
Graeffe (întârzierea excursiei pleoapei superioare 
la privirea în jos), durere, proptoză, diplopie. 
Imagistic se constată expansiunea grăsimii orbitare 
cu lărgirea fusiformă a mușchilor extraoculari 
(MDI>MDM>MDL>MDS) care nu afectează 
tendoanele de inserție. Miozita din NSOI se 
asociază cu edem sau ptoză și poate afecta orice 
porțiune musculară. 

   

Celulita orbitară acută are debutul brusc cu 
durere perioculară. Pacientul poate avea istoric 
pozitiv de sinuzită, afecțiuni dentare sau 
traumatism penetrant. Este prezentă febra, 

leucocitoza și la CT opacifierea sinusurilor (sinusuri 
paranazale transparente în NSOI). Se recomandă 
antibioterapie intravenoasă cu spectru larg.  
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Sarcoidoza este boală sistemică cronică care 
se caracterizează prin inflamație granulomatoasă 
fără cazeificare la nivelul plămânului, pielei, 
ganglionilor limfatici și orbitei. Histologia prezintă 
granulom fără cazeificare.  

Diagnosticul are la bază tabloul clinic lent 
progresiv care implică cel puțin două sisteme de 
organe. 

Implicare orbitară (22%) se regăsește la 
nivelul glandei lacrimale, mușchilor  extraoculari, 
nervului optic, asociată cu proptoză, disconfort, 
ptoză, motilitate extraoculară restricționată. 
Ocazional poate apărea sarcoidoza orbitară izolată 
fără modoficări serologice sau modificări 
pulmonare. ACE (angiotensin converting enzyme) 
este produsă de celulele granulomatoase 
sarcoidozice și au nivel crescut la 66% pacienți. Se 
recomandă imagistica toracică.  

 

Granulomatoza Wegener este o inflamație 
granulomatoasă necrozantă la nivelul tractului 
respirator superior și inferior, a vaselor sangvine 
mici și renal (glomerulonefrită segmentară).  

Pentru confirmarea diagnosticului este 
necesară prezența a cel puțin 2 criterii de 
diagnostic precum inflamația mucoasei nazale 
sau ulcere orale, Rx toracică anormală, hematurie 
sau în urma biopsiei confirmarea inflamației 
granulomatoase.  

Implicare oculară este de 52-61% (la nivelul 
sinusurilor paranazale), dar se poate manifesta ca 
masă inflamatorie solidă, miozită, sclerită 
necrozantă, ulcerație corneană, uveită, vasculită 
retiniană, neuropatie optică, obstrucția ductului 
nazo-lacrimal, granulom conjunctival, 
dacrioadenită, proptoză. În general, afectarea este 
bilaterală, iar radiologic se constată liză osoasă. 
Investigația imagistică RMN (T2) obiectivează că 
leziunile din granulomatoză sunt hipointense 
comparativ cu cele neoplazice și inflamatorii care 
sunt hiperintense. Anticorpii cANCA sunt 
negativi în 32% în cazuri afectării sino-orbitare.  

 

             

Neoplazia primară poate avea origine 
neurogenă, limfoproliferativă și vasculară.  

Rareori debutul este acut cu proptoză, 
congestie orbitară și diplopie.   
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În cazul rabdomiosarcomului simptomato-
logia este rapid progresivă cu proptoză și distopie. 

 

Metastazele orbitare reprezintă 7-10% din 
neoplasmele orbitare (diseminate de la nivelul 
sânului, prostatei, plămânului și rinichiului). 
Debutul este subacut și se asociază cu diplopie, 
limitarea motilității oculare, proptoză sau distopia 
globului ocular. Istoricul de neoplasm impune 
biopsie orbitară. 

 

Inflamația are la bază lezarea celulară cu 
activarea fosfolipazelor, sinteza acidului 
arahidonic cu eliberarea citokinelor 
proinflamatori. Tratamentul constă în 
administrarea Prednisonului 1-1.5 mg/kg corp/ zi 
p.o cu reducerea treptată a dozei, mai lentă sub 40 
mg/zi și foarte lentă sub 20 mg/zi.  Reducerea 
rapidă a steroizilor conduce la recurența semnelor 
și simptomelor inflamatorii. Corticosteroizii 
administrați parenterali sunt recomandați în 
neuropatia optică.  

Urmărirea pacientului impune reevaluare 
la interval de 1-2 zile.  

Pacientul responsiv la tratament necesită 
menținerea dozei de corticosteroid pentru 3-5 zile, 
urmată de reducerea lentă a dozei la 40 mg/zi în 2 
săptămâni, apoi o reducere sub 20 mg/zi, de obicei 
în câteva săptămâni. 

 
 
 
 

Dacă răspunsul terapeutic este incomplet, 
boala este recurentă sau corticoterapia este 
contraindicată, istoricul de neoplasm este pozitiv, 
se impune biopsia orbitară pentru confirmarea 
histologică și excluderea afecțiunilor inflamatorii 
specifice. Dar, există și riscul chirurgical (scăderea 
acuității vizuale, proptoză persistentă, pareza 
mușchilor extraoculari). 

 

 
Radioterapia orbitară se efectuează doar 

după ce biopsia orbitară a exclus alte etiologii. 
Aceasta este recomandată pacienților intoleranți la 
efectele adverse ale corticosterosteroizilor. 

Doza de iradiere este de 1000-2000 cGy 
administrată în 10-15 zile. 

Pot apărea efecte adverse precum dermatită 
de iradiere, cicatrici ale pleoapelor, atrofia glandei 
lacrimale, retinopatie de iradiere, neuropatie 
optică, keretopatie, conjunctivită și cataractă. 

 
Terapia imunomodulatoare constă în 

administrarea antimetaboliților precum 
metotrexatul, azatioprinei, a agenților alchilanți 
sub formă de ciclofosfamidă, clorambucilul, a 
inhibitorilor LyT precum ciclosporină și 
tacrolimus, a agenților imunologici anti TNF 
alpha, având ca reprezentant infliximabul și 
etanerceptul.  

În concluzie, inflamația orbitară nespecifică 
este o afecțiune complexă care impune o 
colaborare interdisciplinară, un tratament general 
administrat prompt și o urmărire pe termen lung.   
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Bacteriile sunt cele mai vechi forme de 
viață de pe Terra. Ele se înmulțesc în cele mai 
variate locuri și practic, nu mai există nici o 
nișă pe care ele să nu o fi cucerit. Aceste 
microorganisme sunt capabile să se adapteze 
la schimbările din mediul lor ambiant și să 
supraviețuiască în condiții ostile. Pentru a face 
față amenințărilor bacteriile au dezvoltat 
diverse „forme de comunicare”, fac schimb de 
informații și pot să transfere sau să 
achiziționeze gene de rezistență. Din acest 
motiv nu trebuie să le subestimăm. Sunt foarte 
multe lucruri pe care nu le cunoaștem despre 
acest „univers microscopic” și noi, oamenii, 
avem multe de învățat de la aceste aparent 
„simple” microorganisme. Viața pe pământ 
nu ar fi fost posibilă fără prezența bacteriilor! 

Este uimitor cum reușesc bacteriile care 
trăiesc la nivelul biofilmelor să schimbe 
semnale electrochimice la distanțe mari, în 
absența unor structuri specializate, așa cum 
sunt axonii de la nivelul sistemului nervos 
central. Natura pare să folosească o serie de 
tipare fin reglate de legile fizicii. Astfel, tehnica 
prin care bacteriile care trăiesc la nivelul 
biofilmelor își transmit semnale electrochimice 
pare să se bazeze pe percolare, conform unui 
studiu recent publicat în Cell System. Întâlnită 
în fizică și în geologie, teoria percolării este 
folosită ca model pentru a explica fenomene 
foarte diferite, de la răspândirea focului în 
pădure la răspândirea bolilor în populație. 

În lumea bacteriană există mecanisme 
care permit schimbul de material genetic de la 
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o bacterie la alta. Acestea sunt: transformarea, 
transducția și conjugarea. Transformarea 
reprezintă transferul de material genetic de la 
o celula donor la una receptor sub forma de 
ADN pur, eliberat fie prin liza celulei donor, 
fie prin extracție chimică (acest fenomen a fost 
observat pentru prima oară la pneumococci de 
către Griffith, în 1928). Transducția reprezintă 
un transfer de gene cromozomiale de la o 
celulă bacteriană la alta, mediat de către 
bacteriofagi. Conjugarea este transferul de 
material genetic de la o bacterie donatoare la 
una receptoare printr-un proces de 
împerechere ce se realizează prin contactul 
direct dintre cele două celule. Prin conjugare 
se pot transmite plasmide precum și gene 
cromozomiale. Transpoziția presupune inte-
grarea într-un genom al unui element genetic 
transpozabil din aceeași moleculă de ADN sau 
din alta prezentă în aceeași celulă. Rezistența 
bacteriană la antibiotice nu poate fi concepută 
astăzi fără fenomenul de transpoziție. 

Istoria descoperirii antibioticelor a fost 
însoțită de cea a evoluției fenomenului de 
rezistență antimicrobiană. Penicilina a fost 
primul antibiotic descoperit în 1928 de către 
Alexander Fleming; 12 ani mai târziu, în 1940 
apar primele date despre rezistența 
stafilococului la penicilină. În 1960 este 
descoperită meticilina dar nu trec decât 2 ani 
și în 1962 sunt publicate date despre tulpini de 
stafilococ rezistente la meticilină. În 1996 
apare levofloxacina și tot în 1996 sunt 
observate tulpini de pneumococ rezistente la 
acest antibiotic. Lista cu exemple ar putea 
continua dar ceea ce se observă e că timpul 
scurs de la descoperirea unui nou antibiotic și 
apariția rezistenței se scurtează și este mult 
mai greu, pentru noi să ținem pasul, în 
condițiile în care ritmul descoperii de noi 
antibiotice a încetinit. Ultimii 20 de ani sunt 
marcați de semnalarea apariției rezistentei 
microbiene și la antibioticele de rezervă: 1998 
– pentru imipenem, 2001 – pentru linezolid, 

2011-pentru ceftarolina. În 2004-2005 sunt 
observate tulpini de Acinetobacter baumannii 
și de Pseudomonas aeruginosa cu rezistență 
extinsă la antibiotice (XDR). 

AMR – antimicrobial resistance – 
reprezintă abilitatea unui microorganism să 
reziste la acțiunea unuia sau a mai multor 
agenți antimicrobieni. Dezvoltarea rezistenței 
antimicrobiene (AMR) este un fenomen 
natural, consecința unor mutații ale genelor 
bacteriene sau unor achiziții exogene de gene 
de rezistență, consecința presiunilor exercitate 
de utilizarea masivă a antibioticelor. Bacteriile 
pot să cumuleze mai multe mecanisme de 
rezistență și să facă față la acțiunea mai multor 
tipuri de antibiotice. Ca să înțelegem 
fenomenul rezistenței bacteriene trebuie să 
privim „populația microbiană” ca pe un 
sistem dinamic. Extrapolând din domeniul 
fizicii, „teoria haosului” se poate aplica și la 
lumea microscopică și așa cum, o „ușoară 
bătaie din aripi a unui fluture” poate să duca 
la apariția unui „uragan” în altă parte a lumii, 
așa și orice mică fluctuație a consumului de 
antibiotice poate avea consecințe importante 
asupra fenomenului de rezistență microbiană. 

EARS-Net (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance Network) publică 
anual datele privind rezistența microbiană, 
centralizând datele din 30 de țări. Pentru 2017 
datele au oferit o imagine heterogenă a 
Europei, existând diferențe între nordul și 
sudul continentului, între est și vest și, în ciuda 
politicelor de bună utilizare a antibioticelor și a 
eforturilor de a limita transmiterea germenilor 
cu rezistența, pentru o serie de bacterii, nivelul 
AMR rămâne ridicat. 

Escherihia coli face parte din flora 
intestinală normală dar poate să dezvolte și 
infecții severe sistemice, digestive, urinare, 
meningite la nou-născuți. Are totodată 
abilitatea să dezvolte rezistență rapidă, prin 
mutații genetice, așa cum s-a observat la 
fluorchinolone sau să achiziționeze gene de 
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rezistență și să devină producătoare de beta-
lactamaze cu spectru extins sau de 
carbapenemaze. În Europa, 58,2% din tulpinile 
de Escherihia coli izolate la pacienții cu infecții 
sistemice, raportate de EARS-Net pentru 2017, 
au fost rezistente la cel puțin un antibiotic 
(aminopeniciline 58,7%, fluorchinolone 25,7%, 
cefalosporine de generația a III-a 14,9%, 
aminoglicozide 11,4%). Rezistența tulpinilor 
de Escherihia coli la carbapeneme este rară 
dar, acele tulpini care au căpătat acest pattern 
de rezistență, apărute în mediu 
intraspitalicesc, pot să se adapteze și să se 
răspândească în comunitate. Pentru a se evita 
acest lucru sunt necesare măsuri de prevenție 
la standarde ridicate și o capacitate sporită a 
laboratoarelor de microbiologie pentru a le 
identifica rapid. 

Klebsiella pneumoniae colonizează 
pacienții spitalizați și se poate găsi în tubul 
digestiv, pe tegumente și în tractul respirator. 
Tulpinile de Klebsiella pneumoniae se pot 
răspândi în mediul intraspitalicesc, prin 
intermediul mâinilor personalului, și pot să 
determine infecții nosocomiale, urinare, 
digestive, respiratorii sau sistemice. Spre 
deosebire de Escherihia coli, Klebsiella 
pneumoniae prezintă rezistență intrinsecă la 
aminopeniciline. La tulpinile cu rezistență 
extinsă la antibiotice (MDR) s-au identificat o 
varietate de beta-lactamaze cu spectru extins, 
motiv pentru care opțiunile terapeutice pentru 
pacienții cu infecții cu astfel de germeni sunt 
limitate. Genele de rezistență răspunzătoare 
de producerea de carbapenemaze sunt 
localizate plasmidic și se pot transmite între 
membrii Enterobacteriaceelor. Conform 
raportului EARS-Net pentru 2017, 1/3 (34,1%) 
dintre tulpinile de Klebsiella pneumoniae 
izolate la pacienți cu infecții sistemice din 
Europa au fost rezistente la cel puțin 1 
antibiotic (fluorchinolone 31,5%, cefalosporine 
de generația a III-a 31,2%, aminoglicozide 
24,1%, carbapeneme 7,2%). 

Pseudomonas aeruginosa (bacterie non-
fermentativă, gram-negativă) e ubicuitară în 
mediul acvatic și în mediul natural. Este un 
agent oportunist și infectează pacienți 
imunodeprimați putând determina VAP 
(ventilator-associated pneumonia), bacteremie, 
sepsis, infecții urinare, infecții cutanate etc. 
Are o rezistență intrinsecă la multe antibiotice. 
Mecanismele implicate în obținerea rezistenței 
sunt variate: modificare de receptori, pompe 
de efflux, reducerea permeabilității, 
producerea de enzime. EARS-Net pentru 
Europa atrăgea atenția că pentru 2017, 30,8% 
dintre tulpinile de Pseudomonas aeruginosa 
izolate la pacienți cu infecții sistemice au fost 
rezistente la cel puțin 1 antibiotic (piperacilina 
+tazobactam 18,3%, fluorchinolone 20,3%, 
ceftazidim 14,7%, aminoglicozide 13,2%, 
carbapeneme 17,4%). Țările din estul și sud-
estul Europei, inclusiv România, au raportat 
date de rezistență mult mari față de media 
europeană. Colistin-ul este un antibiotic de 
rezervă utilizat pentru tratarea infecțiilor date 
de Enterobacteriaceae producătoare de 
carbapenemaze (CRE). Rezistența la Colistin 
poate apărea la cei tratați cu acest antibiotic. 
Mai mult, genele de rezistență pentru colistin 
sunt mediate plasmidic și acest lucru 
facilitează transmiterea lor la alte bacterii. 

Acinetobacter spp. (bacterie non-
fermentativă gram-negativă) este un germene 
cu un pattern de rezistență deosebit de 
agresiv, motiv pentru care merită o discuție 
mai lungă. Se descriu două grupuri: 
Acinetobacter complex (din care fac parte A. 
baumannii, A.pittii, A.nosocomialis) și 
Acinetobacter non-baumannii (specii cu 
patogenitate redusa). Acinetobacter 
baumannii este cel mai important agent din 
această grupa fiind un microorganism 
oportunist asociat frecvent cu infecțiile actului 
medical (IAAM). El poate determina infecții 
de cateter, bacteremie, sepsis, VAP, infecții 
urinare, infecții ale plăgilor etc. Pacienții cu 



 

BUCOVINA MEDICALĂ, an IV, nr. 3-4 (15-16)/ 2018     

   88    
 

multiple comorbidități, cu traume majore, cu 
arsuri extinse, cu manevre invazive, ventilați 
mecanic, cu catetere centrale, bolnavi cu 
antibioterapie prelungită și cu spitalizări 
multiple sunt cei mai expuși la infecții cu 
Acinetobacter baumannii. Această bacterie 
prezintă, pe lângă o rezistență intrinsecă la 
multe antibiotice și o rezistență dobandită, 
consecința mutațiilor de la nivelul 
cromozomilor și achiziției de gene de 
rezistență mediate plasmidic. Este unul dintre 
cei mai rezistenți germeni întâlniți în lumea 
medicală și această faimă și-a câștigat-o grație 
unui impresionant „arsenal”de arme cu care 
luptă ca să învingă acțiunea antibioticelor, 
dezvoltând multiple mecanisme de rezistență. 
Are o permeabilitate redusă a membranei la 
antibiotice datorită numărului mic de porine, 
prezintă pompe de efflux, conține 45 de gene 
de rezistență la nivelul genomului, are 
capacitate crescută de a achiziționa alte gene 
de rezistență de la alte specii bacteriene și 
prezintă abilitatea de-a dezvolta rezistență la 
antibiotice în cursul terapiei. Dincolo de acest 
profil de rezistență, Acinetobacter baumannii 
este un germene problematic pentru că 
persistă în mediul de spital pentru perioade 
foarte lungi de timp și este foarte greu de 
eradicat. EARS-Net 2017 a lansat un semnal de 
alarmă precizând că 55% dintre tulpinile de 
Acinetobacter baumannii izolate în Europa, la 
pacienți cu infecții sistemice, au fost rezistente 
la cel puțin 1 antibiotic. O altă particularitate, 
care face din acest germene o bacterie de 
temut, este rezistența pe care și-a dezvoltat-o 
față de carbapeneme. O multitudine de 
carbapenemaze au fost descrise la 
Acinetobacter baumannii, cele mai frecvent 
întâlnite fiind oxacillinazele. Pe lângă aceste 
enzime se întâlnesc și beta-lactamaze de clasa 
B (metallo-beta- lactamases). Din acest grup o 
atenție specială o merită NDM-1(New-Delhi 
metallo-beta- lactamase 1). Tulpinile de 
Acinetobacter baumannii pot să răspândească 

aceste gene de rezistență bla NDM la 
Enterobacteriaceae. Astfel, Escherihia coli și 
Klebsiella pneumoniae pot să achiziționeze 
aceste gene și să devină rezistente la 
carbapeneme și la multe alte antibiotice, cu 
excepția polimixinelor. 

Din 2008, de la prima identificare a 
acestei enzime (NDM-1) la un pacient suedez 
întors din New Delhi, aceste gene de 
rezistență s-au extins la multe 
Enterobacteriaceae fiind identificate în 70 de 
țări, din toate regiunile. Inițial considerat 
drept consecință a turismului medical, 
actualmente, această răspândire se datorează 
transmisiei locale. Bacteriile NDM-1 pozitive 
pot fi prezente atât în comunitate cât și în 
mediul de spital. 

Pentru tulpinile de Acinetobacter 
baumannii cu rezistență extinsă la antibiotice 
(XDR) s-au încercat diverse strategii 
terapeutice. Administrarea mai multor 
antibiotice pentru evitarea obținerii rezistenței 
la locul infecției duce, în timp, la selecția de 
rezistență pentru fiecare drog în parte 
administrat la nivelul florei pacientului și la 
nivelul florei din mediu și, astfel, paradoxal 
obținem o accelerare a fenomenului de 
rezistență bacteriană. La acest moment nu 
putem ști dacă un regim combinat ne oferă 
avantaje într-o infecție cu Acinetobacter 
baumanii sau dacă, prin presiunea exercitată 
de antibiotice, nu contribuim la selectarea și 
mai rapidă a rezistenței antimicrobiene. Oare 
alte terapii combinate, pentru alte tipuri de 
infecții bacteriene, nu prezintă aceleași 
dezavantaje? Beneficiul obținut pe termen 
scurt poate fi depășit de daunele pe termen 
lung, atunci când vorbim de rezistență 
antimicrobiană (AMR). 

Staphylococcus aureus, coc gram pozitiv, 
colonizează frecvent tegumentele omului 
sănătos dar poate fi și un microorganism 
oportunist și să determine infecții cutanate, de 
părți moi, infecții osoase, endocardite, infecții 
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de cateter, pneumonii, infecții sistemice. 
Rezistența tulpinilor de Staphylococcus 
aureus la betalactamine se datorează genelor 
mec A și mec C care codifică diverse variante 
de PBP2a (penicillin-binding-protein) ce 
prezintă afinitate redusă la antibiotice. 

În 2017, în UE, incidența tulpinilor de 
Staphylococcus aureus rezistente la meticilină 
(MRSA) izolate în infecții sistemice, raportate 
de EARS-Net, a fost de 16,9% (media 
europeană), valorile fiind cuprinse între 1% și 
44,4%, – cea mai mare valoare având-o 
Romania. Multe țări au dezvoltat și 
implementat recomandări și ghiduri naționale 
de prevenție pentru împiedicarea răspândirii 
în populație a tulpinilor de MRSA, măsuri 
care s-au alăturat politicilor de utilizare 
rațională a antibioticelor. 

Infecțiile cu MRSA sunt clasificate în: 
HA-MRSA (Hospital acquired MRSA), CO-
MRSA (Community onset MRSA) și CA-
MRSA (Community acquired MRSA). CO-
MRSA este asociat cu HA-MRSA și indică un 
transfer al clonelor de rezistență în comunitate. 

Enterococii fac parte din microbiota 
intestinală a omului dar pot fi totodată 
implicați într-o varietate de infecții: urinare, 
endocardite, peritonite, abcese intra-
abdominale, sepsis etc. Aceste bacterii 
prezintă rezistența intrinsecă la cefalosporine. 
Rezistența la glicopeptide este legată de două 
fenotipuri: Van A (rezistența înaltă la 
vancomicină și rezistența variabila la 
teicoplanina) și Van B (rezistentă doar la 
vancomicină). Media europeană a rezistenței 
la gentamicină pentru Enterococcus faecalis, 
izolat în infecții sistemice, în 2017, conform 
EARS-Net a fost de 30%. Rezistența la 
vancomicină a tulpinilor de Enterococcus 
faecium izolate în infecții sistemice, în 2017, 
conform aceluiași raport, a fost în creștere, 
media europeană atingând valoarea de 14,9% 
față de 10,4%, în 2014. Cauzele acestei 
escaladări a rezistenței la vancomicină pentru 

tulpinile de Enterococcus faecium, în Europa, 
rămân neclare. Să fie un efect colateral al 
tratamentului cu vancomicină administrat p 
os. pentru infecțiile cu Clostridium Difficile? 

Unde ne situăm noi, la nivel de țară, la 
nivel regional, la nivel de SJUSV? Problemele 
cu care ne confruntăm sunt aceleași cu cele pe 
care le întâmpină multe alte țări, într-o eră a 
globalizării. 

La nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Suceava, punctul de cotitură l-a 
reprezentat 2015. A fost momentul când au 
fost lansate primele inițiative care au avut 
drept scop reducerea consumului de 
antibiotice. După aproximativ 2 ani și 
jumătate, datele locale de rezistență 
microbiană s-au ameliorat și acest fapt s-a 
reflectat, în 2018, în scăderea incidenței MRSA 
și în ameliorarea pattern-lui local de rezistență 
pentru tulpinile de Escherihia coli, Klebsiella 
pneumoniae și Pseudomonas aeruginosa. În 
schimb, pentru tulpinile de Acinetobacter 
baumannii, rezistența antimicrobiană (AMR) a 
rămas în continuare mare, ceea ce ne obligă la 
regândirea strategiilor. Cunoașterea ecologiei 
acestei bacterii reprezintă primul pas pe care 
trebuie să îl facem pentru a fi mai eficienți în 
lupta pe care o ducem cu germenii 
multirezistenți la antibiotice. 

Alături de reducerea consumului de 
antibiotice, standardul pentru măsurile de 
prevenție pentru împiedicarea răspândirii 
intraspitalicești a bacteriilor multirezistente 
trebuie să fie unul ridicat. Acest lucru implică 
o logistică aparte dar nu trebuie să uitam de 
lucrurile simple (igiena mâinilor, purtarea 
mânușilor etc.) care, dacă sunt făcute corect, 
pot să micșoreze semnificativ circulația 
germenilor MDR. 

Rolul medicului epidemiolog și 
screening-ul la internarea în secțiile cu risc, 
pentru depistarea celor colonizați cu bacterii 
rezistente la antibiotice sunt alte două aspecte 
importante care nu pot fi ignorate. 
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Tehnologiile moderne utilizate la nivelul 
laboratorului de microbiologie și identificarea 
rapidă a bacteriilor pot să evite administrarea 
inutilă de antibiotice. 

Puterea de a schimba situația rezistentei 
antimicrobiene în România stă în mâinile 
noastre! 

#AMResistanceFighters 
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O săptămână, pare puţin în curgerea 
timpului terestru dar ea, poate uneori să cuprindă 
întâmplări şi evenimente care mi-au amintit de o 
carte citită acum vreo 30 de ani. „O zi mai lungă 
decât veacul” a scriitorului cirkhiz Cinghiz 
Aitmatov (n. 1928), celebru prin romanul epico – 
liric cu titlul de mai sus. Acolo, într-o singură zi  
s-au petrecut evenimente neaşteptate în care o 
navă cu cosmonauţi tereştri s-au întâlnit cu 
mesageri ai altei civilizaţii în care ziua avea 
durata de 25 zile terestre, iar ei se puteau întâlni 
oricând, oriunde, faţă în faţă, la fel cum noi 
comunicăm prin telefoanele performante; de aici 
şi titlul periplului nostru, extrem de dens într-o 
săptămână doar. 

Noi, cei patru, doi bunici şi doi nepoţi – 
Vlăduţ şi Cristiana, conducători auto de elită, cu o 
maşină performantă, am plecat din Suceava, prin 
Herculane, Porţile de Fier şi Dunărea la Cazane, o 
veche dorinţă a soţiei mele, ajungând la Belgrad şi 
retur, cu oprire la Alba Iulia, într-o săptămână de 
unde şi parafraza după Aitmatov. 

 

Herculane – statuia lui Hercules 

Prima oprire a fost la HERCULANE, pe 
urmele amintirilor din excursia de studii în 
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specialitatea balneologică a anilor 1967-1968. 
Descoperită de romani acum cca. 2000 de ani şi 
valorificată mai târziu de habsburgi, staţiunea a 
devenit celebră în Europa dar din ce a fost a 
rămas doar „patronul” mitologic Hercules, eroul 
grec, fiul lui Zeus şi al muritoarei Alcmena. Am 
regăsit arborele milenar „Giganteea 
Welingtonia”, relicva biologică a staţiunii.  

Ape clorurosodice, bicarbonatate, slab 
sulfuroase (şapte izvoare calde, Izvorul Scorilo6) 
au o mineralizare de 0,5 – 2,6 g /l, Tₒ - 38 – 53 şi 
sunt uşor radioactive şi constituie baza 
terapeutică naturistă la Herculane. 

Aceste ape au o concentraţie importantă de 
hidrogen sulfurat. Instalaţii hoteliere sunt la Hotel 
Ferdinand, Hotel Elite, Hotel Sara, Hotel Dacia, 
Hotel Domogled, Hotel Roman, Hotel Minerva, 
Hotel Diana, Hotel Afrodita, Hotel Hercules. 
Atracţii turistice: Băile Imperiale Romane, Băile 
Imperiale Habsburgice7, Statuia lui Hercules, 
Parcul Staţiunii, Cazinoul, muzeul şi excursii pe 
Dunăre la Cazane. 

    

În centrul staţiunii este izbitor contrastul 
între epoca clasică în stânga (dacă stai cu faţa spre 
statuia lui Hercules) unde băile imperiale sunt în 
paragină iar în dreapta se remarcă cele câteva 
hoteluri moderne, zvelte, cu alură de zgârie nori 
frumos construite, cu balcoane „în alveolă” sau în 
„cuiburi de rândunică”. Nu am avut timp să 

                                                 
6 Scorilo – rege geto-dac (în vremea lui Octavian (27 
î.Hr. – 14 d.Hr.), predecesor al lui Duras Durpaneus 
(85-87 d.Hr.), tatăl lui Decebal. 
7 Împăratul habsburgic Franz Joseph (1848-1916) 
spunea că Staţiunea Herculane este cea mai importantă 
iar Sisi, împărăteasa, îşi construise la Herculane o mică 
reşedinţă. 

căutăm viperele celebre în biologia staţiunii. 
Această staţiune celebră în istoria daco-

română a fost folosită încă de armatele 
împăratului Traian care-şi tratau răniţii în noua 
termă de la Băile Herculane (castrul Ad. Mediam, 
cu izvoarele sale numite „Ad aquas Herculi sacras 
– Băile sfinte ale lui Hercule”). Romanii „nu au 
cunoscut timp de 600 de ani alt tratament decât băile 
termale” preciza Plinius8. Romanii au preluat 
concepţia naturistă de la Grecia Antică unde 
Herodot a stabilit acum 2500 de ani durata unei 
cure balneare la 21 zile, durată argumentată 
ştiinţific de balneologii germani în sec. XX. 

 

În urmă cu 40-50 de ani Clinica de 
balneologie de la Spitalul Brâncovenesc din 
Bucureşti (prof. Traian Dinculescu, prof. Ion 
Opreanu, prof. Nicolae Teleky ş.a.) a medicalizat 
staţiunile balneare unde bolnavii erau trataţi în 
manieră sanatorială (cca. 20% din paturi), restul 
revenind turismului balnear. După 1990, totul s-a 
destrămat, mafia luând locul organizării medicale 
moderne a utilizării factorilor naturali. Prof. Ion 
Opreanu care mi-a fost conducătorul tezei de 
doctorat, în anii 1976 – 78, utiliza cu succes apa 
sulfuroasă de Herculane în injecţii (izvorul de la 
Gătejeşti) în ateroscleroza asociată reumatismului 
cronic degenerativ. După 1990 comercianţii care 
au cumpărat staţiunea credeau că pacienţii străini, 
care apreciau virtuţile terapiei de la Herculesbad, 
vor veni în continuare şi fără asigurarea laturii 
medicale, voind chiar să renunţe la încadrarea cu 
personal medical. 

                                                 
8 Plinius sau Pliniu cel Bătrân, (în latină : Gaius Plinius 
Secundus, sau Plinius Maior), s-a născut în anul 23 
d.Hr. la Novum Comum (Como, Italia) și a murit la 24 
august 79 în Stabies (în latină: Stabiæ). A fost un 
important și renumit erudit al Imperiului Roman, 
autor al Istoriei naturale în 37 de volume. 
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Gloria termelor romane apusese în Evul 
mediu invadat de epidemii pustiitoare favorizate 
de aglomerările din staţiunile balneare. Au rămas 
de interes pur istoric, „vizitele de cură” făcute la 
Herculane de familia imperială de la Viena 
(împăratul Franz Joseph I, vine aici în 1898 dar şi 
alte capete încoronate). 

Din Herculane, spre sud, în 20 de minute 
eram la Porţile de Fier I, parte componentă a celui 
mai îndrăzneţ sistem hidroenergetic româno-
iugoslav inaugurat la 16 mai 1972. 

Am vizitat şi muzeul, deschis în 1976, 
prezentând caracteristicile generale ale Dunării, 
datele hidrologice, mărturii materiale ale 
aşezărilor umane din zonă. Cele două jumătăţi ale 
Complexului hidroenergetic sunt simetrice şi 
identice, cu două centrale hidroelectrice 
despărţite de barajul deversor cu o lungime de 
441 m şi 14 guri deversoare, înălţimea barajului 
fiind de 74 m. 

Lacul de acumulare are o lungime de 120 
km. Două ecluze simetrice permit trecerea 
vapoarelor, diferenţa de nivel a apei fiind de 30 m 
şi o suprafaţă de 700 kmp. Adâncimea lacului de 
acumulare este de 50 – 30 m.  

Romanii au construit un drum în piatră pe 
malul sudic (azi sârbesc) şi o bază de atac asupra 
dacilor; o flotă militară romană ocupa Dunărea în 
acele vremuri. Vizavi de statuia lui Decebal, în 
malul sârbesc o inscripţie romană „Tabula 
Traiana” consemnează drumul roman pe unde 
Traian a adus armatele în Dacia. 

 

Herculane – Băile imperiale Franz Joseph  

Imperiul Habsburgic şi cel Otoman şi-au 
disputat zona mai târziu. Austriecii au construit 
în insula Ada-Kaleh o fortificaţie, dar insula a 
revenit turcilor care au cerut ca ea să revină 
românilor. Populaţia micuţei insule se ocupa cu 

turismul, cele mai căutate produse fiind dulceaţa 
de trandafir şi smochine, rahatul turcesc şi 
ţigaretele. După formarea lacului, 7 localităţi au 
fost strămutate pe malul sârbesc şi 10 pe cel 
românesc (Orşova, Ada-Kaleh, Ogradena, 
Vîrciorova ş.a.). 

În sala principală impresionează prin aspect 
şi destinaţie cele 6 turbine Kaplan cu putere 
instalată fiecare de cca. 200 MW. Debitul necesar 
fiecărei turbine este de 800 m/sec. Hidrocentrala 
de la Porţile de Fier I e cea mai mare din România, 
producând 50% din hidroenergia ţării. 

 

Porţile de Fier I 

„Cazane” e defileul Dunării la trecere prin 
Munţii Carpaţi pe o lungime de 9 km, între 
Dubova şi Ogradina rezultă Cazanele Mici şi 
Cazanele Mari. Explicaţia numelui de Cazane este 
aceea că apa fluviului Dunărea, parcurgând 
drumul strâmt între munţi şi traversând multe 
stânci ascuţite creează vârtejuri care realizează o 
fierbere ca în cazane. 

Prin anii ’70 milionarul român stabilit în Italia 
a iniţiat realizarea unui basorelief cu chipul Regelui 
Decebal, sculptat în stânca unui munte din malul 
românesc la Cazane. Şase sculptori au lucrat câţiva 
ani, lucrarea fiind împlinită în 2004. Sculptura în 
piatra muntelui are înălţimea de 40 metri, fiind cea 
mai înaltă operă de acest fel din Europa. 

Am dorit mult să ajungem la Cazane pentru 
a admira opera imaginată de scriitorul şi patriotul 
român Iosif Constantin Drăgan9 care a plătit cu un 

                                                 
9 Iosif Constantin Drăgan – a fost un istoric al 
mareşalului Ion Antonescu despre care a scris câteva 
cărţi între care: „Mareşalul Antonescu şi războaiele de 
reîntregire”(1996), s-a afirmat şi a scris despre originea 
tracică a românilor, a militat pentru unificarea 
bisericilor creştine: catolice şi ortodoxe, din 1980 a fost 
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milion de euro sau dolari pentru această originală 
sculptură şi ne-am împlinit acest vis, urcând cu 
un vaporaş pe Dunăre câţiva kilometri într-o zi de 
vară rătăcită în luna octombrie.  

 

Decebal rege dac (87 – 106 d.Hr.). 
Sub basorelief scrie Rex Decebal. Drăgan facit 

Decebal rege dac (87-106 d.Hr.) a condus 
două războaie de apărare contra romanilor. Învins 
de Domiţian în 89, la Tapae, probabil sub teritoriul 
Porţilor de Fier, a încheiat o pace avantajoasă cu 
romanii; a întărit cetăţile şi armata sperând să 
reziste dar în războaiele din 101-102 şi 105-106 a 
fost învins iar Dacia ocupată. S-a sinucis, altfel ar fi 
fost purtat în lanţuri ca pradă la ceremonia 
victoriei la Roma. Istoria epocii este importantă: 
Deceneu, mare preot geto-dac în sec. I  î.Hr., 
sfetnic a lui Burebista, precursorul lui Decebal ar fi 
distrus viţa de vie. Burebista ca rege dac (82-44 
î.Hr.) i-a unit pe geţi şi daci creând un stat 
puternic de la Munţii Slovaciei la Marea Neagră, o 
putere de temut pentru romani şi nu numai. 

Viaţa, obiceiurile şi credinţele dacilor a 
preocupat pe mulţi dintre învăţaţii antichităţii 
între care Herodot10 şi Strabon11. Ei au lăsat scris 
că dacii se socoteau nemuritori şi se considerau 

                                                                                   
profesor asociat la Universitatea din Timişoara, a 
sprijinit financiar – ca cel mai bogat român din Italia – 
revista „România Mare”, pe Vadim Tudor şi Eugen 
Barbu. A murit în 2008 în Palma de Mallorca lăsând 
Editura Nagard şi Euro Nova din Lugoj. 
10 Herodot (481-425 î.Hr.) – istoric grec din Halicarnas 
supranumit „părintele fondator al istoriei”, cele nouă 
volume al operei sale „Istorii” sunt consacrate luptei 
dintre greci şi barbari. 
11 Strabon (63-19 î.Hr.) – geograf şi istoric grec, originar 
din Pont, autor al celei mai importante opere 
geografice a antichităţii „Geografia” în 17 cărţi este o 
importantă sursă de informaţii despre geto-daci.  

urmaşi ai fiilor lui Hercule; erau apreciaţi ca mari 
războinici.  

Strabon susţinea că numele vechi al dacilor 
era DAJ sau DAV adică lup sau cel care se 
aseamănă cu lupii crezând că se trag din lup. De 
aici vine şi credinţa în victorii şi nemurire a geto-
dacilor care credeau în zeul cerului şi al nemuririi 
– Zamolxis al cărui chip era veşnic învăluit în nori 
şi mister, veşnic nevăzut ca şi Dumnezeul 
creştinilor pe care dacii l-au acceptat cu uşurinţă. 
Iosif Constantin Drăgan ar fi încântat să constate 
curentul intelectualilor şi istoricilor spre dacizare, 
care încearcă să reactiveze trăsături dacice într-o 
lume de azi debusolată. 

Dacii au adus divinitatea alături de ei sub 
forma unui balaur zburător căruia i-au pus un cap 
de lup. Astfel legătura simbolică între daci şi 
protectorul lor se făcea printr-un stindard 
reprezentat de acest cap de lup zburător, un 
balaur, folosit mai ales în luptă. 

 

 

Steagul misterios al dacilor: balaurul cu cap de lup şi 
trup de şarpe ce îi proteja în luptă pe strămoşii noştri 

A. D. Xenopol12 spunea: „capul acestuia era 
din bronz sau argint şi figura pe acel al unui lup cu 
                                                 
12 Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920) a fost un 
istoric, filosof, economist, pedagog, sociolog și scriitor 
român. Este autorul primei mari sinteze a istoriei 
românilor. S-a distins și ca un filosof al istoriei de talie 
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gura căscată în care se vedeau dinţii şi limba. Corpul 
balaurului era încovoiat, luând forma unui şarpe în 
mişcare”. Cohorta Dacorum (Miliaria) era din 1000 
ostaşi şi era destinată apărării hotarului nordic, 
spre scoţieni, lung de 120 km, fiind de fapt „zidul 
lui Hadrian” la care am ajuns în iulie 2018.  

Gaius Galerius Valerius Maximianus, 
împărat roman (305-311 d.Hr.) a avut „balaurul” 
în fruntea cavalerilor împotriva perşilor. El, 
Galerius, reafirma originea dacică a Romei şi voia 
schimbarea numelui imperiului roman în 
imperiul dacic. Dacii liberi militau pentru 
refacerea Daciei. La creştini dragonul ca simbol 
evoluează la imaginea Sfântului Gheorghe. La 
anul 311 d. Hr. Galerius emite un edict de 
toleranţă pentru creştini, deci înainte de 
împăratul Constantin cel Mare. Galerius şi-a 
glorificat mama dacică într-un palat pe Valea 
Timocului, la sud de Dunărea la Cazane, Timocul 
este un afluent sudic al Dunării; el era antiroman. 

L-am cunoscut pe acest minunat om, patriot 
român, scriitor preocupat de originile noastre 
tracice, fondator al Editurii literare Nagard din 
Lugoj care în 1980, a tipărit Istoria literaturii 
române de la începuturi până azi reluare în 1980 a 
primei ediţii din 1941; mi-a oferit cu dedicaţie 
volumul său Mileniul imperial al Daciei. 

C. Drăgan era cu 
siguranţă convins că „ce face 
omul pentru el, se duce odată cu 
el pe când ceea ce face pentru 
obşte, rămâne”. 

A fost apreciat prin 
numeroase distincţii. 
Însoţindu-l prin Bucovina 
împreună cu prietenul Mihai 
Iacobescu, istoricul de elită al 

Bucovinei, am aflat că milita pentru unirea celor 
două mari biserici, arătându-ne un album al 
demersurilor sale în acest sens, ca demnitar al 
unei comisii mixte catolică şi ortodoxă de 
unificare, cu sediul la Istanbul. Pe plan 
internaţional a fost onorat de importante distincţii 
iar despre soţia sa, Teresa, poetă italiană. Ne-a 
rămas părerea ei de pe un volum de versuri Să mă 
                                                                                   
mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici 
români, alături de elevul său, Nicolae Iorga. 

întorc la pământul de acasă (1961), copleşită de 
nostalgia locurilor natale, citindu-şi sufletul şi 
conştiinţa cu fidelitate şi sinceritate. Din Postume 
am reţinut doar meditaţia finală din Epitaf: 
„Trebuie să existe zone de linişte, unde să reînnozi 
firele timpului”. 

Vizavi de „Stânca lui Decebal” pe malul 
sârbesc al Dunării se află „Tabula Traiana” 
inscripţie latină pe o stâncă, în defileul Cazanelor, 
consemnând construirea drumului roman pe 
malul Dunării în timpul lui Traian (86-117 d.Hr.).  

Alegerea locului pentru cele două lucrări nu 
e deloc întâmplătoare şi putem spune că Decebal 
„este la el acasă” şi stă faţă în faţă cu romanii care 
mai în aval, între Cladova şi Turnu Severin au 
realizat Podul peste Dunăre, opera arhitectului 
inginer grec, Apollodor din Damasc (60-129 d.Hr.) 
cel care a construit şi Forumul lui Traian din 
Roma în anul 109, elogiindu-l pe împărat dar 
scriind istoria războaielor romanilor cu dacii în 
piatră, pe Columnă, o sursă inegalabilă de 
informaţii. Din podul peste Dunăre pe care au 
trecut în Dacia legiunile romane, a mai rămas un 
picior de pod, în aval spre Turnu Severin. 

Trecând pe şoseaua barajului lungă de 
aproape jumătate de kilometri, ne-am înscris pe 
malul sudic al lacului de acumulare şi după 120 
km am luat-o spre sud, către capitala Serbiei unde 
am ajuns spre seară. Situat avantajos la confluenţa 
celor două fluvii, Dunărea şi Sava, Belgradul 
(Beograd) are o istorie tumultuoasă; mai întâi 
aşezare celtică, apoi romană, este cucerit de turci 
în 1521, ulterior trecând în stăpânirea 
habsburgilor după ce fusese apărat de Iancu de 
Hunedoara13 eliberându-l de turci în 1456. 

Din 1918 capitala regatului sârbilor, în 1941 
este ocupat de Hitler, în 1944 este eliberat de 
armata sârbă condusă de Josip Broz Tito, ajutată 
de sovietici. În secolul XIX în Serbia se instaurează 
dinastia sârbească a lui Milos Obrenovici obţine 
recunoaşterea la „Pacea de la Berlin” în 1878, când 

                                                 
13 Iancu de Hunedoara, nobil român din Transilvania, 
mare comandant de oşti. Fiu al cneazului Voicu de 
Hunedoara; voievod de Transilvania şi regent al 
Ungariei. Înfrânt la Varna (1444), l-a învins pe 
Mahomed al II-lea în 1456, eliberând Belgradul. A 
murit de ciumă în 1456. 
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şi România a primit Dobrogea, deci ieşirea la 
Marea Neagră. Pe un deal am admirat stema 
Yugoslaviei sub care, tot cu pietre colorate era 
vizibil numele unificatorului celor şase state care 
au alcătuit uniunea de temut a Yugoslaviei şi 
sârbii de azi nu se tem să-l venereze. 

Străzi largi pietonale, dalate şi purtând 
numele istorice ale englezilor şi regilor Serbiei: 
Mihai Obrenovici ş.a. favorizează plimbări 
relaxante ale tuturor vârstelor, oameni îmbrăcaţi 
elegant, veseli, înalţi, supli şi n-am remarcat vre-
un om cu obezitate şi nici cerşetori. Spre seară am 
ajuns la Casa muzeu Nikolas Tesla. 

 

Cazarea la Belgrad a fost elegantă, 
confortabilă şi accesibilă ca preţ. Apartamentul 
dotat cu de toate pe lângă cele două dormitoare, 
în „sufrageria – salon” ne-a oferit surpriza unui 
tablou care, ocupa un perete întreg, tema fiind 
generoasă: două femei tinere, frumoase, 
costumate ca în Roma Antică, ilustrau „Justiţia şi 
pacea”, cele două dorinţe ale umanităţii, niciodată 
împlinite dar încredinţate celor două distinse şi 
tinere femei. Admirând imaginea mi-am amintit 
de aserţiunea „dacă vrei pace, încredinţează 
Pământul femeilor, mamelor”. 

 

Tabloul „Justiţia şi pacea” de Corrado Giaquinto 

Autorul este Corrado Giaquinto (1703-1766) 
şi a realizat tabloul în anii 1753 – 1754; originalul 
se află în Indianopolis, capitala statului Indiana 
(SUA). Tabloul face referire la Ferdinand al VI-
lea14, la domnia sa caracterizată prin pace şi 
corectitudine: „Pacea” vine cu o ramură de măslin 
iar „Justiţia” stă deasupra unei săbii. În 1753 
pictorul este chemat la curtea Spaniei ca pictor de 
Curte şi director al Academiei de arte din Madrid. 
Comparativ cu tablouri de duzină întâlnite de 
obicei în hoteluri, acest tablou onorează pe cei 
care l-au ales şi plasat într-un spaţiu care-l 
favorizează. Am plecat apoi în „cucerirea” marelui 
oraş. Privit de sus, de pe colina Kalemegdan ai 
imaginea unui oraş portuar, cu multe vapoare, căi 
ferate şi poduri mai vechi şi mai noi. De la 
fortăreaţa de pe colină, prin parcul cu statui ale 
celebrităţilor sârbe, am ajuns la Catedrala Sfântul 
Sava cu o arhitectură modernă şi interesantă prin 
plasarea sub nava centrala de la parter a altui 
naos, la demisol sau subsol. Pictura şi mozaicurile 
ilustrează frumos istoria sfântului Sava, trăitor în 
sec. al XII – XIII – lea. De aici am ajuns uşor la 
„Casa muzeu” în care Nikolas Tesla (1856-1943) 
este „la el acasă”, inventator american de origine 
sârbă. Muzeul a fost fondat în 1952 şi îi este 
dedicat integral. Este celebru prin invenţii în 
electrotehnică şi tensiuni înalte. În radiotehnică, 
motorul electric asincron îi poartă numele iar 
generatorul de frecvenţă înaltă, sistemele de 
radiocomunicaţii, prin unele demonstraţii la care 
am asistat şi pe care le-am urmărit şi pe un film 
de 15 minute m-au convins că majoritatea 
aparaturii casnice se bazează pe „efectele Tesla”. 
Nikolas Tesla a proiectat şi Centrala electrică de 
pe Niagara, la limita SUA cu Canada. 

 

 

                                                 
14 Ferdinand al VI-lea  a pus bazele unificării Spaniei, a 
fost protectorul lui Cristofor Columb care în 1492 a 
descoperit America încurajând-o pe soţia sa, Isabela de 
Castilia să-l sprijine moral şi material pe Cristofor 
Columb în pregătirea expediţiei sale. Isabela, ascultând 
pledoaria patetică a navigatorului în final i-a spus: „du-
te spre lumile care crezi că există şi dac acestea nu vor fi sub 
soare, Dumnezeu le va crea pentru tine” . 
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Din colecția Dr. Doina Elena Ganea și Sergiu Ganea  
 

 

TROMBOFLEBITA SINUSURILOR CRANIENE 
(Studiu anatomic, clinic şi terapeutic) 

 
 

Dr. E. CORNELEAC, Chirurg primar-Alexandria 
 
 

 
 

Studiul legiunilor de tromboză venoasă 
craniană, a fost mult timp ignorat, el fiind înglobat 
în grupul septico«pioemiilor otogene, de cele mai 
deseori cu desnodământul letal. Abia în cursul 
ultimilor decenii ale secolului trecut, i s’a putut 
preciza cadrul anatomo-clinic. 

Bircher (1893), Laurens G. (1895), Macewen 
(1898), Alexander (1907), Hinsley (1907), Kornor 
(1908) Marum (1911), Oppenheimer (1910), 
Tavernier (1909), Unhoff (1909) Thomson (1911), 
Chizolm şi Watkins (1920), Kuttner (1926), Morelli 
(1929), Magiore L. (1929), Terrien şi Cousin (1924), 
I. Hachem (1930), Terracol I. (1936), Lannois şi 
Mounier (1928), H. Roger şi I. Poursines (I938), 
Uffenorde (1942), J. M. Vernes, Laffitte şi Suire, 
Terracol şi Fabre, Truffert au evidenţiat gravitatea 
terapeuticei acestui sindrom infecţios al neuro-
craniului, în comunicările făcute la Acad.de 
Chirurgie, iar Patel şi Moirond au prezentat un 
raport la Congresul  Francez de Chirurgie din 1938 
asupra tromboflebitei sinusurilor cavernoase. 

Zaufal (1880), face prima ligatură a venei 
jugulare interne,pentru izolarea procesului septic 
al sinusului lateral, iar Heine şi Hayman 
demostreazâ pericolul acestei ligaturi prin crearea 
stazei venoase encefaliee. Lucrările lui Hinsberger 
şi Brintzer (1915) au atras atentia asupra 
complicatiilor oculare consecutive stazei post 
ligaturale. 

Intervenţiunile directe asupra sinusului 
cavernos, au fost preconizate de (Bircher, 
Robineau, Lexer, Voss, Streissler, Braun, Rantzi, 
Kuttner). 

Pe lângă grupul tromboflebitelor septice - 
singurele ce prezintă un interes chirurgical - 

clinica cunoaşte, o serie de leziuni tromboflebitice, 
denumite tromboze autohtone complicând faza 
terminală a evoluţiei boalelor infecţioase (tifus 
exantematic, scarlatină etc.) afecţiuni caşectizante 
(tbc., cancer), senilitate (tromboze marantice), 
cloroza (Holff), meningita hemoragică a copiilor 
(Rozemberg). Din literatura românească este de 
menţionat capitolul septicemiilor auriculare, 
însoţite de tromboflebita sinusurilor din 
„Elemente de Otologie“ de Prof. Buzoianu (1937) 
şi publicaţii de cazuri izolate V. Brătescu şi V. 
Racoveanu (1934), Gheorghe I. şi Demetrescu 
(1937), Căpruciu şi Dragnea (1939), Buzoianu şi 
Popovici (1943), Tempea şi Arteniei (1943), 
Buzoianu şi Russu (1943), Mirescu şi I. Meţeanu 
(1943) Racoveanu (1943). 

 
ANATOMIE 

În patogenia tromboflebitelor craniene 
predominând factorul infecţiunilor prin relaţiuni 
vasculare, credem necesar să menţionăm pe scurt 
câteva date anatomice asupra vascularizaţiei 
venoase şi limfatice ale craniului (după Anatomia 
Gray*Popa). 

Sângele venos al encefalului este colectat de 
nişte formaţiuni venoase, de constituţie aparte, 
denumite sinusuri. Sinusurile se găsesc aşezate în 
dedublarea durei*mater (dura sinusală-Popa) şi 
sunt căptuşite de endoteliul ce se continuă cu cel al 
venelor exocraniene. Sinusurile nu au valvule şi 
sunt lipsite de ţesutul muscular. Pereţii sinusurilor 
sunt rigizi, lumenul lor nefiind modificat de agenţi 
externi (nu cedează la presiune, nu pot fi lărgite). 
Factorii regulatori ai circulaţiei sinusale, sunt: 
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dinamica actului res* pirator, presiune arterială, 
oscilaţiile circulaţiei creierului, acţiunea gravităţii 
în poziţie verticală. Sângele sinusal este animat de 
pulsaţii (Poirier), provocate prin presiunea pe care 
o exercită creierul asupra venelor superficiale 
(Popa). Respiraţia frequentă cât mai ales expiraţia 
profundă, provoacă stază în circulaţia sinusurilor, 
de aceia în timpul actului operator pe aceste 
organe, este de recomandat ca bolnavul să respire 
liniştit. 

Din p. d. v. topografic, sinusurile se împart 
în două grupuri: 

a) Sinusuri postero superioare (Gray): 
Sinusul sagital superior, 
Sinusul sagital inferior, 
Sinusul drept, 
Sinusul lateral (transvers), 
Sinusul occipital. 
b) Sinusuri anţero inferiodre (Gray). 
Sinusurile cavernoase, 
Sinusurile coronare, 
Sinusul pietros superior, 
Sinusul pietros inferior. 
Această clasificare are o importanţă practică, 

întrucât primul grup de sinusuri denumit şi 
grupul superficial sau descoperit (Testut-Latarget) 
se infectează mai ales, dela procesele supurate 
otogene şi ale calotei, fiind în acelaş timp foarte 
frequent lezate în fracturile craniene, pe câtă 
vreme, al doilea grup denumit şi grupul 
sinusurilor acoperite (Testub-Latarget) se 
contaminează în special dela infecţiunile septice 
ale feţii. 

Sinusul sagital superior ocupă marginea 
convexă a coasei creierului, fiind cuprins între 
apofiza crista gali şi protuberanţa occipitală 
internă, de unde se continuă cu sinusul lateral 
drept, mai rar participă la formarea confluentului 
venos Herophile. El primeşte următoarele vene 
colaterale: venele cerebrale, venele subcutanate ale 
pielii capului (vena emisară Santorini), venele 
diploice, venele meningiale, venele pituitare. Prin 
aceste vene emisare, sinusul sagital sup. se poate 
infecta dela procesele septice de vecinătate. 
Stromeyer descrie sub denumirea de sinus 
pericranic reţeaua abundentă venoasă ce se găseşte 
sub tegumentele pielii capului. 

Sinusul sagital inferior ocupă marginea 
concavă a coasei creierului, de unde se continuă cu 
sinusul drept ce se găseşte aşezat la intersecţia 
coasei cu cortul cerebelului. Sinusul drept 
contribuie la formarea teascului lui Herophile, 
împreună cu sinusul lateral stg şi sinusul occipital, 
care se găseşte aşezat în coasa cerebelului. 

Sinusul lateral se întinde déla protuberanta 
oocipitală internă, lateral şi înainte, apoi se îndoaie 
medial, pentru a se continua cu vena jugulară 
internă, părăsind craniul prin gaura ruptă 
posterioară (orificiul jugular). Autorii francezi îi 
descriu trei porţiuni: 

a) Porţiunea orizontală (occipitală), 
b) Porţiunea verticală (mastoidiană), 
c) Porţiunea transversală (pietroasă). 
Primele două porţiuni sunt cunoscute în 

terminologia internaţională sub denumirea de 
sinus transvers, iar ultima porţiune, este 
menţionată sub denumirea de sinus sigmoid. 
Sinusul longitudinal primeşte următoarele vene 
emisare: venele rachidiene, vena condiliană şi 
vena mastoidiană. Aceste vene emisare constituie 
calea de derivaţie sanguină, în ligatura venelor 
jugulare, fiind în acelaş timp calea de infecţie a 
sinusurilor, dela procesele septice ale cefei şi retro 
auriculare. 

Sinusul cavernos se găseşte aşezat pe laturile 
corpului sfenoid, între fisura orbitară şi vârful 
porţiunii pietroase a osului temporar. Fiind aşezat 
în dedublarea durei-mater a groapei craniene 
mijlocii; care participă în special la formarea 
peretului său superior şi extern, sinusul cavernos 
este complectat în jos de periostul osului sfenoid, 
iar medial are o construcţie foarte fină, formată 
aproape numai din celule endoteliale (Popa). Prin 
interiorul sinusului, trec următoarele elementé : 
artera carotidă internă, în* conjurată de plexul 
simpatic şi nervul motor ocular extern. Peretele 
său extern conţine următoarele elemente 
anatomice, mergând de sus în jos: nervul motor 
ocular comun, nervul patetic, ramura oftalmică şi 
maxilară superioară a nervului trigemen. Acest 
raport de strânsă vecinătate explică participarea 
fenomenelor nervoase în procesele supurative ale 
sinusului cavernos. 

Sinusurile cavernoase sunt legate între ele 
prin două sinusuri coronare anterior şi posterior, 
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conţinute în cortul ipofizar, constituind astfel un 
cerc închis în jurul ipofizei (sinus circular, sinus 
Ridley). 

Sinusul cavernos strânge sângele dela o 
întreagă serie de vene tributare (vene aferente) şi îl 
varsă în golful venos, prin intermediul sinusurilor 
pietroase. 

Venele aferente sunt: 
a) Venele oftalmice, în număr de două: 

superioară şi inferioară, care leagă sinusul 
cavernos cu venele superficiale ale feţei (vena, 
supra orbitară şi vena facială). 

b) Venele găurii ovale, ce se anastomozează 
cu plexul venos perifaringian. 

c) Venele găurii rupte anterioare, provenind 
dela faringe. 

d) Venele găurii rotunde mari. 
e) Venele meningee. 

Prin aceste vene, procesele septice ale feţii 
invadează sinusul cavernos. 

Sinusul pietros superior este aşezat în 
marginea aderentă a cortului cerebelului. El leagă 
sinusul cavernos cu sinusul lateral deasupra 
golfului venos. 

Sinusul pietros inferior, venind dinspre 
sinusul cavernos primeşte vena auditivă internă, 
venele bulbului rachidian, venele cerebeloase 
inferioare şi vena faringiană ascendentă şi se varsă 
în bulbul venos. 

Prin aceste sinusuri, procesul septic cavernos 
invadează sinusul lateral, sau invers.  

Golful venos, constituie un element 
important în patologia trombozelor craniene. Prin 
această denumire se înţelege acea porţiune din 
sinusul lateral, ce trece prin gaura ruptă 
posterioară, devenind vena jugulară internă. 
Golful venos are următoarele raporturi: sinusul 
pietros inferior şi artera faringiană ascendentă 
medial, iar posterior, nervii gloso-faringian, 
pneumogastric şi spinal. Acest raport explică 
participarea fenomenelor nervoase în 
tromboflebita golfului venos. 

Limfaticele craniului legând spaţiul sub-
arachnoidian cu regiunile exo-craniene, constituie 
o cale de propagare a proceselor septice. 
Limfangitele supurate, pot provoca procese 
tromboflebitice sinusale, fără contaminarea reţelii 

venoase emisare. Se cunosc următoarele grupe 
limfatice (Key, Retzius, Rauber Kopsch): 

Limfaticele adventiţiale (peri-vasculare), care 
leagă apaţiul sub arachnoidian cu ganglionii 
cervicali profunzi. 

Limfaticele epi cerebrale. 
Limfaticele interpiale.  
Limfaticele sub arachnoidale. 

 
CLINICA SEMIOTICĂ 

 
Aspectul clinic al tromboflebitelor craniene, 

este acela al unei septice pioemii, de cele mai 
adeseori extrem de gravă, complicând procesele 
supurative ale splanhno-craniului. Ceiace carac* 
terizează faza de organizare a leziunilor 
tromboflebitice, este apariţia turburărilor mecanice 
în circulaţia venoasă a craniului, însoţită de 
modificări hidro-dinamice ale 1. c. r. 

Infecţiile primare ale sinusurilor, sunt 
extrem de rare (Kuttner). Mult mai frequent, ele 
sunt secundare proceselor supurative cranio 
faciale. In special diferitele leziuni septice, 
localizate în jurul ori- ficiului bucal, a nasului şi ale 
cavităţilor sinusale, se asociază cu tromboflebita 
supurată, a venei faciale (vena angulară), prin 
intermediul căreia contaminează sinusurile 
cavernoase. 

Procesele supurative ale pielii capului, se pot 
transmite prin vena emisară a lui Santorini, la 
sinusul sagital superior; iar colecţiunile purulente 
ale cefii, invadează sinusul lateral, prin 
intermediul venelor emisare, condiliană şi 
mastoidiană. Procesele septice auriculare participă 
în 2/3 din trombozele craniene. 

Din p.d.v. anatomo-patologic, leziunile 
venoase îmbracă două aspecte : tromboză 
obliterantă şi tromboflebită septică (peri şi endo-
flebită septică). 

Tromboză obliteranta se manifestă mai ales 
prin sindromul circulator. Tabloul clinic al acestui 
sindrom, variază după localizarea pe unul din 
sinusurile craniene. Astfel, în obliterarea sinusului 
cavernos, sindromul circulator se caracterizează 
prin ex-oftalmie, chemosis şi staza papilară. In 
tromboză izolată a sinusului lateral (transvers), se 
observă apariţia unui edem dur retro-mastoidian 
(staza venei emisare mastoidiene) cu miosită 
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inflamatorie dureroasă a cefii, provocată de 
procesul inflamator al venei condi- liene. 
Circulaţia venoasă subcutanată a feţii şi gâtului, 
este mai evidentă de partea bolnavă. 

Exploatarea hidrodinamicei l. c. r. prin 
compresiunea venelor jugulare (proba 
Queckenstedt), constituie un preţios mijloc de 
diagnostic pentru precizarea obliterării circulaţiei 
venoase endocraniene (Kindler). Astfel, în 
tromboflebita sinu-jugulară, proba lui 
Queckensted-Kindler este negativă de partea 
leziunii venoase. Uffenorde atrage atenţia asupra 
necesităţii fixării conductului laringo-tracheal în 
timpul probei, ca nu cumva prin deplasarea lui, să 
provocăm compresiunea venei jugulare de partea 
opusă.  

Tromboftebitete septice ale sinusurilor, se 
caracterizează în special prin două sindroame: 

Sindrom septicemic. 
Sindrom de iritaţie meningo-encefalică, la 

care se adaugă mai şters, sindromul circulator al 
stazei venoase.  

Tobloul clinic, în această formă, este 
predominat de o stare septicemică gravă. 

În ceiace priveşte corelaţia între starea 
septicemică şi leziunile venoase locale, s’au emis 
două teorii. 

1. Teoria unicista, susţine că nu există 
septicemie fără tromboză. Deci procesul local ar fi 
o manifestare a unui fenomen general septic. 

Teoria dualistă susţine că leziunea venoasă 
ar constitui o primă fază în generalizarea 
procesului septic, pornită dela infecţia de focar. 
Procesul septicemic însă, ar putea invada torentul 
circulator, fără să fie provocat de evoluţia 
procesului tromboflebitic. 

Participarea fenomenelor meningo-
encefalice în evoluţia proceselor septice ale 
capului, este destul de frequentă, ele putând fi 
provocate pe cale directă, dela leziunea de focar 
(afecţiuni auriculare), mai rar pot complica 
evoluţia trombo-flebitelor supurate. 

Korner, pe 115 autopsii pentru decese prin 
leziuni septice otogene, a găsit următoarele 
complicaţii endo-craniene: 

Tromboză supurată a sinusurilor    41 cazuri 
Abcese cerebrale .............    43 cazuri 
Meningite septice…….     31 cazuri 
Profesorul Iacobovici şi Porumbaru, pe 63 procese inflamatorii, cranio-faciale, înregistrează 

următoarele complicaţii endocraniene: 
Denumirea afecţiunii: Complicaţii endocraniene 
Pioreee alveolară   1 caz 
Erizipel al feţei                 2 caz 
Furuncul al buzei super.  2 cazuri   1 caz de tromboflebită a sinusului cavernos; deces prin 

septicemie. 
Labirintită    1 caz       1 caz de abces al creierului; deces prin septico-pioemie 
Mastoidită    14 cazuri 1 caz de septicemie; deces. 

  1 caz de tromboflebită a sinusului lateral; deces prin 
septico – pioemie. 

Mastoidita cronica                            20 cazuri 
Mastoidita cronica cu flegmon cervical 1 caz 
Noma a obrazului dr.   1 caz 
Osteomielita a mandibulei  4 cazuri       1 caz septicemie, deces. 
Otita medie supurata   6 cazuri 
Osteo periostita malara   1 caz 
Sinusita frontal    2 cazuri 
Sinusita fronto-maxilara  1 caz 
Sinusita frontala cu otomastoidita 1 caz 
Sinusita maxilară   5 cazuri 
Sinusita maxilară cu flegmon periorbitar 1 caz  1 caz tromboflebita; deces prin septicemie 
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Hemocaltură. Oppenheimer, din 50 cazuri 

de tromboze septice, a obţinut hemocultură 
pozitivă în 42 cazuri. 

S-au identificat următoarele specii 
microbiene: 

Streptococ (Haslancr). 
Pneumococ (Brieger, Richter). 
Bacilul proteus vulgar (Kummel). 
Leucocitoza este obişnuit crescută 

(1C.30.000), cu poli-nucleoză. În regresiunea 
proceselor tromboflebitice, s-a observat odata cu 
scaderea leucocitozei, o oarecare creştere a 
eozinofilelor. 

Examinarea lichidului cefalo-rachidian 
furnizează elemente preţioase de diagnostic 
pozitiv. Astfel în procesele tromboflebitice 
necomplicate, 1.c.r. apare limpede prezentand o 
usoara crestere a elementelor limfocitare, iar 
tensiunea lichidului este nemodificata. Absenţa 
elementelor microbiene. In procesele supra-
adaugate, l.c.r. devine turbure, leucocitoza creste 
cu polinucleoza, inregistrandu-se elemente 
microbiene (streptococ, stafilococ). Aceste 
aspectesunt caracteristice pentru meningita 
supurata. In abcesele cerebrale, l.c.r. este steril; 
prezenta albuminelor (reactia Pandy, Nonne-
Appelt). 

Din p.d.v.al varstei, tromboflebita 
sinusurilor afecteaza in special varstele tinere. 
Astfel Hessler, pe 389 diverse tromboflebite 
craniene, a gasit urmatoarea frequenta pe varste: 

0-10 ani  54 cazuri 
 10-20 ani 132 cazuri 
 20-30 ani 119 cazuri 
 30-4C ani  49 cazuri 
 40-50 ani  25 cazuri 
 50-60 ani   8 cazuri 
 70-80 ani  20 cazuri 

În statistica lui Korner, pe 39 cazuri, se poate 
observa mai bine predilecţia pentru vârste mai 
tinere. 

1-10     ani            12 cazuri 
11-20   ani             12 cazuri 

21-30   ani               9 cazuri    
31-40   ani               3 cazuri   
41-50   ani               2 cazuri      
51-80   ani               1 cazuri 

Oppenheimer, menţioneză frequenţă acestei 
afecţiuni, între 1-3 ani. 

H. Richter, pe 42 cazuri de tromboză a 
sinusului lateral, gaseşte frequenţa mai mare, în 
jurul a 16 ani la fete şi 30 ani la barbaţi, cu oarecare 
creştere a procentului de repartiţie la vârste 
înaintate (60 ani), din cauza otitelor pneumococice. 

Repartizat pe sexe, se găseşte o oarecare 
predilecţie pentru sexul bărbătesc: 

Hessler 386 cazuri ; 226 bărbaţi şi 120 femei 
Fóseles 138 cazuri ;    98 bărbați și  40 femei 
Prognostícul este în general rezervat, din 

cauza complicaţiilor septice, care pot surveni în 
cursul evoluţiei clinice. 

Tromboză sinusului sagital superior. 
Leziunile tromboflebitice izolate ale acestui sinus 
sunt rare, ele complică mai ales fracturile deschise 
supurate ale calotei, osteomielită, erizipelui şi 
procesele flegmonoase ale pielii capului. 
Propagarea infecţiunii se face pe calea venelor 
emisare parietale. Semnele clinice sunt manifestate 
prin edem dur al pielii capului, cu ectazia venelor 
Iocale (Lermoyez, Gradenigo). Edemul poate 
cuprinde fruntea şi ploapele. Bolnavul acuză 
cefalee intensă, cu o stare de somnolenţă. Procesul 
septic, rar rămâne izolat, având tendinţă de 
invadare a sinusului lateral drept (vezi anatomia). 

Cazuri clinice: Obs. 1. (Dr. E. Corneleac) 
soldatul A. P. rănit prin schijă Brandt, in regiunea 
occipitală, este operat (Iunie 1945) fâcându-i-se 
eschilectomie şi sutura durei mater. In luna 
August 1945 este lăsat la vatră de spitalul Z. I. 351, 
cu plaga pe cale de cicatrizare, La examen, se 
constată lipsa de substanţă osoasa, la nivelul 
protuberantei occipitale externe cu proces osteiîic. 
Pielea capului prezintă un edem dur, bolnavul 
acuzând cefalee surdă. In această stare, urmează 
pansamente neregulate, în serviciul nostru. 

În luna Octombrie starea bolnavului se 
înrăutăţeşte, devine somnolent, cefaleea se 
accentuiază. Moare subit, cu fenomene de embolie. 

Tromboza sinusului cavernos. Localizarea 
izolată a procesului septic pe sinusurile 
cavernoase, complică in special procesele 
supurative ale feţei, mai rar, ea poate surveni în 
cursul afecţiunilor septice auriculare. 
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Astfel, Chisolm şi Watkins, pe 12 cazuri, au 
găsit următoarea repartiţie pe afecţiuni: 

Afecţiuni nasale şi alveolare 3   cazuri 
Procese supurative ale feţei 2 cazuri 
Amigdalectomie  1 caz 
Natura neprecisă  2 cazuri 
Afecţiuni auriculare  4 cazuri 

Lannois şi Mounier, pe 52 cazuri de 
localizări tromboflebitice ale sinusului cavernos, 
găseşte de 18 ori, originea procesului septic în 
procesele supurative ale cavităţii nasale, restul de 
cazuri fiind de natură otogena. 

Iacobovici-Porumbaru, în două cazuri de 
tromboflebită suparată a sinusului cavernos, 
înregistrează următoarele leziuni de focar. 

Furuncul al buzei super.            1 caz. 
Sinusitâ maxilară super.          1 caz. 
Furunculul nasului a fost acuzat foarte des 

ca provocator de procese tromboflebitice craniene 
maligne, (Clairmont) Căpruciu Dragnea (Rev. 
Chir. 1943) şi I. Gheorghe-Demetrescu (Mişc. Med. 
Rom. 1937) publică câte un caz similar. 

Printre procesele flebogene se poate 
menţiona şi dacriocistită supurată (obs. XIV), 
furuncul antracoid al bărbiei (obs. VII). 

Tabloul clinic este predominat de edem al 
feţei şi al pleoapelor (sindromul circulator) pe un 
fond de septicemie gravă (sindromul infecţios), la 
care se adaugă semne de iritaţie 
meningoencefalică (sindromul neurologic). 

Sindromul circular este provocat de procesul 
trombozant al sinusului cavernos, prin 
intermediul venelor oftalmice. Din cauza acestei 
jene circulatorii, regiunea pleoapelor este intens 
edemaţiată. Exoftalmia, după Eagleton, s’ar datori 
unui blocaj inflamator al vaselor limfatice. După 
părerea noastră ar fi vorba mai degrabă, de un 
sindrom simpatic, identic cu ceiace se întâmplă in 
guşa Basedow, provocat prin iritaţia inflamatorie a 
plexului simpatic ce înconjoară artera carotidă 
internă, în trecerea ei prin sinusul cavernos. 
Ocular, este de menţionat staza papilară cu 
turburări vizuale, care duc până la pierderea 
vederii (obs. XV). Chemosisul însoţeşte exoftalmia. 

Sindromul neurologic este provocat de 
iritaţia inflamatorie a nervilor cranieni, ce prezintă 
raporturi strânse cu sinusul cavernos (III, IV, V, 
VI, - strabism, oftalnoplegie, nevralgie facială). 

Sindromul infectios este predominant. 
Temperatura foarte crescută, este însoţită de 
frison. Procesul tromboflebitic se generalizează 
foarte repede (48 ore după Chisolm şi Watkins), 
prin intermediul sinusurilor coronare şi pietroase, 
ducând de cele mai adeseori la sfârşit letal, fie prin 
progresul stării septicemice, fie prin meningită sau 
în urma emboliilor. După Chisolm şi Watkins, 
mortslitatea în aceste afecţiuni este de 93% în 
cazuri tratate simptomatic, fiind mult mai ridicată 
în cazurile tratate operator. 

Statisticele cazurilor vindecate sunt foarte 
reduse. Terracol, menţionează din literatura 
franceză, numai 10 cazuri vindecate, Riter, culege 
9 cazuri din literatura germană, iar Ukerman 
(Oslo) publică două cazuri. Lournier, în teza sa, 
culege 20 cazuri, cunoscute ca vindecate. La noi, 
Căpruciu şi Dragnea, publică un caz de 
tromboflebită cu evoluţie atenuată, vindecat prin 
tratament conservator. 

Tratamentul de urmat vizează trei elemente: 
procesul supurativ local flebogen, starea séptico-
pioemică şi complicaţiile meningo-encefalice. 

Tratamentul local se îndreaptă asupra 
procesului supurativ local flebogen (incizie, 
excizie, sechestrectomie). In faza iniţială a 
procesului tromboflebitic, se va lega vena 
angulară, pentru inter- ceptarea propagării 
procesului septic exo-cranian către sinusul 
cavernos (H. Soest-Deutsche Zt. f. Chir. 1936). 

Odată sinusul cavernos prins, posibilităţile 
terapeutice se reduc, aproape exclusiv, la 
tratament antiseptic general (sulfamide,] sero-
terapie, auto-vaccin, trasfuzii sanguine, tonice 
cardiace, perfuzii de ser fiziologic, penicilina). 

Puncţia lombară, este indicată, atât ca 
element decompresiv cât şi ca mijloc de diagnostic 
al flegmoanelor septice supra adăugate (vezi 
semiologie generală). 

Intervenţiunile chirurgicale directe asupra 
sinusului cavernos, constituie, în faza actuală, 
încercări ce nu au ieşit încă din domeniul teoretic. 
Intrucât sinusul cavernos prezintă raporturi de 
strânsă vecinătate cu ipofiza, căile de acces vor fi 
deci identice. Ca principiu general ce trebuie avut 
în vedere, este necesitatea efectuării actului 
operator cu mare prudenţă, pentru a nu se 
provoca generalizarea procesului septic prin 
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leziunile durei-mater. Cu alte cuvinte, actul 
operator trebuie efectuat pe cale extra durală. 

Calea transfenoidală urmăreşte drenarea 
procesului septic cavernos prin sinusul sfenoidal. 
Streiissler, într’un studiu critic pe care îl face 
asupra întrebuinţării acestei căi, îi găseşte 
avantagiul în a constitui cel mai ideal drenaj al 
colecţiilor flebitice inira=craniene. Procedeiele 
întrebuinţate derivă dela cele ale chirurgiei 
ipofizare: 

a) Procedeul endonasal a fost întrebuinţat de 
Schlaffer şij de V. Eiselberg.    

b) Procedeul trans-maxilar abordează 
sinusul sfenoidal traversând sinusul maxilar. El 
constituie un avantaj asupra primului procedeu, 
întrucât fereşte cavitatea nasală de complicaţiile 
septice post operatorii. Incercări izolate au fost 
făcute de Luc, Kronlein, etc. 

c) Procedeul trans-orbitar asociat cu 
sacrificarea globului ocular, ar da, după Robineau, 
Streissler, etc. cele mai bune rezultate în 
tromboflebitele supurate anterioare ale sinusului 
cavernos ce însoţesc afecţiunile septice ale feţei. 

Calea trans craniană, întrebuinţând 
trepanaţia sub temporală (Kronlein, Cushing), a 
fost practicată de Kuttner într’un caz de 
tromboflebită supurată a sinusului cavernos, 
bolnavul sucomband 25 zile după operaţie, cu 
fenomene de abces pulmonar. Technica de urmat, 
este de execuţie uşoară, întrucât dura-mater In 
acest nivel este decolabilă. Ajungând în 
profunzime, dăm de cavum Meckeli, în care se 
găseşte ganglionul lui Gasser, cu cele trei ramuri 
ale sale. Cu ajutorul unui ecartor, special construit, 
ridicând ganglionul, putem deschide peretele 
extern al sinusului cu un vârf bont de pensă 
hemostatică. Această cale a fost întrebuinţată de 
Krause, Dwight, etc. 

Calea sfeno-temporală întrebuinţată pentru 
descoperirea ganglionului Gasser, în tratamentul 
nevralgiilor faciale rebele (Lexer, Cushing), a fost 
încercată pentru extragerea corpilor streini (schije, 
gloanţe) dela nivelul sinusului cavernos (Streissler, 
Braun, Ranzi). Prin trepanaţia găurii ovale şi a 
găurii rotunde mari, se creiază o cale suficientă de 
acces, asupra peretului extern al sinusului 
cavernos. 

În formele otogene ale trombozei sinusului 
cavernos, s’a încercat drenarea procesului septic 
prin trepanaţie largă petro-mastoidiană, cu sau 
fără sacrificarea masivului pietros. Prin această 
cale, drenajul s’ar face prin intermediul sinusurilor 
pietroase. 

Ligatura venei jugulare interne întrebuinţată 
de noi într’un caz de tromboflebită supra acută, a 
dus repede la sfârşit letal, prin şocul stazei post 
ligaturale (Obs. VII). 

Dăm mai jos rezumativ, cazurile clinice 
găsite în literatura avută la dispoziţie şi cazurile 
înregistrate de noi: 

Obs. II. Iacobovici-Porumbaru (Date 
statistice 1938) Tromboflebita sinusului cavernos, 
consecutiv unui furuncul al buzei superioare, la un 
bărbat de 29 ani. Tratament conservator. Deces 
prin septicemie. 

Obs. III. Idem. Un caz de tromboflebită a 
sinusului cavernos, consecutiv unei sinusite 
maxilare super, cu flegmon consecutiv. Tratament 
local şi simptomatic. Deces prin septicemie. 

Obs. IV. I. Gheorghe, L. Demetrescu (Mişc. 
Med, Rom. 1937). Un caz de tromboflebită a sinus 
cav. formă meningială, consecutiv unui furuncul 
endonasal. Deces. 

Bărbat de 30 ani, se internează pentru 
furuncul endonasal recidivant. După 4-5 zile de 
evoluţie, apar fenomene de tromboflebită 
cavernoasă bilaterală. 

Obs. V. Capruciu-Dragnea (Rev. Chir. 1939) 
Tromboflebita sinusului cavernos, formă atenuată. 
Vindecare. 

Soldatul C. I, se internează pentru furuncul 
orbito-nasal drept. La 5 zile dela debut, se 
instalează starea septicemică. (Temp. 39°, Edem al 
feţei şi palpebral Exoftalmie uşoară. 6-8 tabl. 
zilnic). Evoluţia clinică a durat aproximativ o lună. 
Vindecarea complectă. 

Obs. VI Spitalul Z. O. 622, M. Pătrăşcanu. 
Tromboflebita sinusului cav. consecutiv unei 
dacreo-cistite supurate. Tratament conservator. 
Deces. 

Soldat 32 ani, internat pentru stare septică, 
consecutiv unui proces supurativ oculonosal 
drept. Edem palpebral exofialmie accentuată. Cu 
diagnosticul de dacrio-cistită supurată, se 
intervine operator. Sulfamido-terapie pentru 
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starea septicemica. Bolnavul sucomba după câteva 
zile. La autopsie se constată leziuni de endoflebită 
supurată cavernoasă, congestie encefalică. 

Obs. VII.E. Corneleac, Gh. Constantinescu. 
Tromboflebită a sin. cavernos consecutiv unui 
furuncul antracoid mentonier. Operaţia Grunert, 
cu ligatura venelor jugulare şi ligatura venelor 
angulare. Deces. 

Sold. U.R.S.S. de 22 ani este internat pentru 
stare septicemică gravă, edem al feţei şi palpebral 
exoftalmie dreaptă, consecutiv unui furuncul 
antracoid al bărbiei. Medicul unităţii care îl 
însoţeşte, declară că afecţiunea datează de 10 zile. 

Starea prezentă. Bolnavul este în stare de 
prostaţie. Temp. 40°. Nimic din partea aparatelor 
pulmonare, digestiv, cardio-vascular, renal. 
Faciesul caracteristic pentru tromboflebita sin. cav. 
cu exofra- mie foarte accentuată în dreapta, 
incipientă in stânga. Chemosis accentuat în 
dreapta. Oftalmoplegie, cu pierderea vederii, 
bilateral. Starea de meningism. Puncţia lombară 1. 
c.r. limpede proba Queckenstedt negativă, 
limfocitoză uşor crescută in ziua de 9 XII incizie 
cruciformă a procesului septic mentonter. Ligatura 
ambe’or vene angulare, ce apar trombozate, mai 
ales în dreapta. Incizii submentoniere, pentru 
flegmon lemnos consecutiv. Transfuzie sanguină 
250 gr, ser anti-stafilococic 200 cm. c. prontosil 3 
gr. gombardol 5 gr. Pe ziua de 10 XIl, starea 
generala uşor ameliorată; exoftalmia din dreapta 
tinde spre regresare. Bolnavul îşi recapătă vederea 
parţial, Dureri retromastodiene in dreapta, la 
nivelul sinusului lateral. Se practică craniectomie 
temporomastoidiana, pentru descoperirea 
sinusului lateral, ce apare nemodificat. La punctie 
se scoate sânge de culoare mult închisă. Dura-
mater, cu aspect gelatinos infiltrat. Procedăm Ia 
descoperirea golfului venos, după technica 
Grunert. Operaţia se face sub narcoză cu Evipan-
sodic. Se continue cu tratamentul anti-iniecţios. L, 
c. r., limpede. Pe ziua de 11-XII starea generală 
aceiași. Temperatura 39°. Frisoane repetate. Fiind 
în faţa unei septicemii, practicam ligatura venei 
jugulare interne. Bolnavul a decedat la 4 ore după 
interventie, cu fenomene de stază venoasă post 
ligaturală. 

Obs. VIII. E. Corneleac. Tromboflebită a 
sinusurilor cavernoase, consecutiv unui erizipel al 

feţii, tratată cu penicillină. Vindecare. D. M. 11 mi, 
se internează in ziua de 9 VIl 1946 pentru erizipel 
al feţii, frisoane, oftalmoplegie mai pronunţată în 
stg., chemozis conjunctival şi ambliopie. 

După 4 zile de tratament intens cu sulfamide 
şi seroterapie antistreptococica, fără a se obţine 
vreo ameliorare, se trece la administrarea 
penicillinei o (100000 U.I.). Starea febrilă care 
oscila înainte între 38-39°, scade brusc la 36,5 cu 
amendarea fenomenelor locale. Vindecare. 

Obs. XI. (Barrat-Raport Triffert Acad. Chir. 
27-III-1943). Tromboflebita a sinusului cavernos 
stg. consecutiv unui furuncul nazal. Tratament 
bacteriostatic (iod cu sulfamide), orbitomie internă 
pentru drenaj. Vindecare. 

Bărbat, 30 ani, se internează Ia 6-XI-1943, 
pentru furuncul al nasului, cu oftalmoplegie stg. 
chemozis şi ambliopie. Temp, 37,5, puls 90'. Se 
pune diagnosticul de tromboză cavernoasă, stg. 
Orbitomie internă, fără a se da de puroi. 
Hemocultură pozitivă. Tratament iodo sulfamidat 
(Septoplix 12 gr.—iodură de sodiu 4 gr.). 
Vindecare după două luni de tratament intens 
bacteriostatic, bolnavul rămânând cu vederea 
diminuată la ochiul stg. Este de remarcat, că 
bolnavul a luat 122 gr. de Septolix iar în timpul 
tratamentului a facut un accident de iodism foarte 
accentuat, care a necesitat înlocuirea iodului 
metalic cu iod coloidal (leviodix). 

Tromboflebita sinusului lateral. Sinusul 
lateral este cel mai expus la leziunile 
tromboflebitice, din cauza raporturilor sale stranse 
cu urechea. După Koner, 2/3 din tromboflebitele 
sinusului lateral, se datoresc mastoiditelor acute. 
Hessler, din contra, pe o statistică de 130 cazuri, 
găseşte participarea mai frequentă a Ieziunilor 
auriculare cronice redeşteptate în patogenia 
acestei afecţiuni.    

Pe lângă grupul tromflebitelor otogene, 
există grupul trombozelor prin contaminarea 
sinusului lateral, prin intermediul venelor emisare 
dela procesele supurative ale cefei. 

Kummel a individualizat aspectul anatomo-
clinic al trombozei golfului venos, ca o afecţiune 
primară otogena, mai rar putand fi provocată prin 
generalizarea procesului. septic cavernos. 

Clinic. Afectiunea începe prin accentuarea 
stării febrile, cu apariţia de frison violet. In formele 
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supra acute, se poate observa apariţia de abcese 
metastatice (splina, ficat, articulaţie), care duc 
repede la sfârşit letal. Formele obliterative se 
manifestă printr’un complex de sindrome 
vasculare, provocate prin jena circulaţiei locale. 
Astfel se menţionează edem dur retro-mastoidian 
(semnul lui Griesinger); miozită infiltrativa vă 
dureroasă a muşchilor cefei, prin iena circulatorie 
a venei condiliene (Körner, Laurens). Vena 
jugulară externă de partea bolnavă, apare mai 
dilatată, din cauza circulaţiei de supleare a v. j. i. 
(semnul Gerhard) Laurens, notează o durere vie 
pe traectul sinusului lateral. Kümmel a precizat 
sindromul neurologic provocat prin compresiunea 
ce o exercită tromboza sinu-jugulară asupra 
nervilor cranieni IX,-X-XI. Astfel se citează 
torticolis nevralgic (nervul spinal) : dispnee, 
bradicardie (n. vag); paralizie faringiană (n. glaso-
faringian) care se accentuiază prin compresiunea 
nervului hipoglos, consecutiv trombozei venei 
condiliene. Din p. d. v. al evoluţiei clinice, se 
descriu următoarele forme: 

a) Forma meningială, caracterizată prin 
predominarea simptomatologiei meningo-
encefalice (semnul lui Kernig, pozitiv 1. c. 
r. turbure). Infecţia meningială poate fi 
provocată direct dela procesul septic 
auricular, mai rar ea se poate propaga 
dela procesul trombo-flebitic. 

b) Forma tifoidă se caracterizează prin stare 
de prostraţie provocată de febră ridicată. 
Semnele locale prin diagnosticul pozitiv. 

c) Forma piemică, manifestată prin apariţia 
de complicaţii septice la distanţă (abcese 
metastatice). 

Tratament. Conduită terapeutică nu a ieşit 
încă din domeniul contraverselor teoretice. 
Subiectul discuţiunilor constituie însuşi actul 
esenţial terapeutic, adică trebuie sau nu trebuie să 
se izoleze procesul septic, de economia 
organismului prin ligatura v. j.i. 

Zaufal (1884), Lane (1889), Körner (1900), au 
practicat primele ligaturi ale v. j. i. în procesele 
tromboflebitice uni sau bilaterale; iar Heine şi 
Haimann au atras atenţia asupra complicaţiilor pe 
care le provoacă ligatura acestei vene. Astfel, după 
autorii americani, frequenţa acestor complicaţii ar 
fi de 66%, iar după! Uhthoff, numai de 25%. Din 

cauza greutăţii restabilirii circulaţiei de supleare în 
procesele tromboflebitice acute, staza 
postligaturala ar putea duce la sfârşit letal, prin 
intensitatea şocului postoperator, iar posibilitatea 
generalizării procesului septic prin circulatia de 
supulerare nu asigură izolare perfectă a focarului 
septic (negligaturiştii). 

Din contra, alţi chirurgi sunt pentru. ligatura 
v. j. i.. ori de cate ori suntem în faţa unui proces 
trombozant septic (ligaturiştii). 

Din experienţa cazurilor noastre, putem 
conclude că atitudinea noastră trebuie să fie de 
mare prudenţă. Astfel în Obs. VII ligatura v. j, i. 
aplicată de noi într’un caz de trumboflebită a 
sinusului cavernos a dus repede la sfârşit letal, pe 
câtă vreme tratamentul conservator şi simptomatic 
al cazului de tromboflebită septicemică 
generalizată (Obs. XV) a dat rezultat favorabil. 

Atitudinea ce pare a întruni toate sufragiile, 
este de trombectomie prin deschiderea largă a 
sinusului lateral şi ligatura asociată a v. j. i. 

Descoperirea sinusului lateral se face prin 
craniectomie ocipito-mastoidiană, incizia 
reproducând traiectul anatomic al acestui sinus 
(incizia Uffenorde). In cazul periflebitelor otogene, 
această intervenţie este suficientă. Explorarea 
sinusului se face prin puncţie.  

Când acul seringei nu scoate sânge, 
înseamnă că lumenul vasului este obliterat. In 
acest caz, este de recomandat trombectomie prin 
incizia sinusului. Extragerea trombosului trebuie 
să fie complectă, pentru a se putea realiza 
sângerarea capătului său superior. După 
desobstrucţia astfel realizată, capătul superior se 
va tampona hemostatic cu meşe iodoformate, 
pentru prevenirea emboliilor aeriene. Meşa se va 
suprima după 7-8 zile. Uffenorde a inregistrat un 
caz de embolie aeriană, consecutiv suprimării 
drenajului hemostatic, cu evoluţie dramatică 
(cianoză, agitaţie, crize epileptiforme urmate de 
stare comatoasă, foarte greu reductibilă). 

În ceiace priveşte tratamentul venei jugulare 
interne după drenajul sinusului, majoritatea 
chirurgilor recomandă ligatura acestei vene, 
deasupra trunchiului venos tiro-linguo facial, 
pentru a se putea asigura circulaţia venoasă de 
derivare. In cazul când insa leziunile 
tromboflebitice interesează şi v. j. i. se va proceda 
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la rezecţia ei, parţială sau totală (vezi Obs. IX, X, 
XII). Se înţelege că în aceste cazuri evoluţia lentă a 
proceselor trombotice, obliterative, a favorizat 
desvoltarea circulaţiei colaterale, permiţând 
restabilirea fluxului venos (vezi anatomia). 

Grunert a preconizat tehnica descoperirii 
sinusului venos prin mastoidectomie totală, cu 
ablaţia marginei externe din gaura ruptă 
posterioară, prin care trece această venă. Punctele, 
de reper operator, sunt apofiza stiloidă pentru 
nervul facial, apofiza transversa a atlasului, pentru 
nervii spinali şi ipoglos şi artera occipitală. Aceasta 
intervenţie destul de dificilă de executat, este 
indicată în cazuri de tromboză sinu-jugulară, ce 
necesită rezecţia cât mai sus posibil, a venei 
jugulare interne (Buzoianu). 

Acţiunea chirurgicală trebuie susţinută cu 
un tratament medicamentos foarte energic, pentru 
jugularea factorului, septicemic. Mortalitatea post-
operatorie este încă foarte ridicată : 

Hessler 41% 
Richter 40% 
Kórner 37% 
Küttner 33%. 

Observaţiuni clinice 

Obs. X. Buzoianu Popovici (Rev. O.R.L. 
1943). Tromboflebita sinusului lateral drept, 
consecutiv unei mastoidite. Trombectomie cu 
ligatura v. j. i. Vindecare. 

Băiat, de 9 ani, se internează pentru dureri 
acute mastoidiene in dreapta, cu stare febrilă (38® 
frison). Trepanatie petro-mastoidiană; la 
descoperirea sinusului se constată acces peri-
sinusal cu leziuni trombo-flebitice. Deschiderea 
sinusului, trombectomie, ligatura v. j. i. Tratament 
antiseptic energic (transfuzie sanguină, sulfamide). 
Vindecare.  

Obs. XI. Racoveanu (Rev. O.R.L. 1943), 
Tromboflebita sinu-jugulară, consecutiv unei oto-
mastoidite stg. cu meningită şi septicemie 
stafilococica. Trombectomieie, rezecţie totală a v. j. 
I. cu ligatura capătului restant- Vindecare.  

Obs. XII. Tempea-Artenie (Rev. O.R.L. 
1943). Endoflebita sinusului lateral consecutiv unei 
oto-maistoidite acute, Rezecţia parţială a v. j, i. 
evacuarea trombusului prin curetaj. Vindecare. 

Bărbat de 49 ani, se operează Ia 15-XI-1942, 
pentru mastoidită acută. La controlul sinusului, nu 
se constată leziuni venoase. După operaţie, 
temperatura scade timp de aproape două 
săptămâni, după care, starea septicemică revine 
(temp. 40°, leucocitoză 10.200. hemocultură-
streptococ. Se reintervine după o lună, dela prima 
operaţie, găsindu-se leziuni de flebită a v. j. i. 
Rezectia v. j. i, până aproape de golf; curetajul 
golfului jugular pentru trombectomie; ligatura 
capătului restant al venei. Tratament antiseptic 
general. Vindecare. 

Obs. XIII. Buzoianu-Rusu (Rev. O.R.L. 
1943). Tromboflebita golfului venos si meningita 
otică. Operaţia Grünert, Vindecare. 

Bărbat 21 ani, se operează pentru mastoidită 
cronică reîncălzită, cu stare meningiala. Trepanaţie 
mastoidiană întinsă. Sinusul lateral este prins. 
Deschiderea sinusului. Tamponaj hemostatic, 
ligatura v. j. i. Starea generală continuand a fi 
gravă, se bănueşte organizarea unei tromboze 
septice a golfului. Operaţia Grunert, făcută la 2 zile 
după prima intervenţie, duce la vindecare. 

Obs. XIV. Mirescu-Romaşcanu (Rev. O.R.L. 
1943) Tromboflebita, sin. lat. stg, consecutiv unei 
oto-mastoidite. nereducând starea septicemică,se 
procedează la rezecţia parţială a v. j. i., cu ligatura 
capătului restant. Vindecare. 

Obs. XV. Lăzeanu-Antonlu (Rev. O. R, L. 
1943). Periflebită supurată a sin. lat. consecutiv 
unui corp străin, metalic, restant postoperator 
după mastoidectomie anterioară. Vindecare după 
extragerea corpului strein. 

Obs. XVI. E. Corneleac. Tromboflebita a 
sinusului lateral drept, generalizată, consecutiv 
unui furuncul antracoid al cefei. Septicemie gravă. 
Tratament conservator şi simptomatic. Vindecare 
cu pierderea vederii o. d.  

Bărbat, 28 ani, se internează în luna 
Noembrie 1941, pentru furnncul antracoid, 
interesând jumătatea dreaptă a regiunii cefei ; 
stare febrilă (38°): Se practică excizia largă a 
procesului supurativ, urmată de terocauterizare. 
Dupa o evoluţie subfebrllă, ce a durat câteva zile, 
procesul septicemie se reaprinde (temp. 40°. 
frison).  

Local tendinţa spre flegmon. Se lărgeşte 
incizia, in acelaş timp se administrează un 
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tratament antiseptic, energic (sulfamide roşii 4 gr. 
zilnic electralgol, urotropină, ser anti-stafilococic 
masiv). Starea generală a bolnavului devine din ce 
în ce mai gravă: temperatura cu oscilaţii mari 37°-
40, frisoane repetate. Leucocitoză 20500 elemente 
pe mmc., cu polinucleoză. Cu tratamentul 
antiseptic aplicat, starea bolnavului devine 
exasperată. Se instaleaza fenomene meningo 
encefalice: este agitat, cu tendinţă la starea de 
prostratie: semnul lui Kerning pozitiv. Puncţie 
lombară; 1. c. r. limpede; semnul lui Queckenstedt 
negativ: citologie, o uşoară limfocitoză. In acelaş 
timp apare exoftalmie bilaterală, mai pronunţată 
în dreapta cu chemosis şi oftalmoplegie. Pupilele 
sunt dilatate, cu dispariţia reflexelor; pierderea 
vederii la ambii ochi. Starea generală fiind foarte 
gravă, la insistenta familiei, este evacuat la 
domiciliu. După două luni revine, cu următoarea 
stare somatică: pierderea definitivă a vederii o. d., 
iar ochiul stg. cu vizibilitatea normală. 

Bolnavul acuză dureri surde la nivelul 
regiunii sacrate, ce se datoresc probabil, unei 
osteite consecutiv escarelor, cicatrizate în prezent. 
Intelectul nemodificat. Nici un sindrom nevralgic 
cranian. 

Din relatările familiei, este de retinut faptul 
că starea septicemică s’a amendat fără nici un 
tratament medicamentos. 

În concluzie, evoluţia acestui caz este 
interesantă pentru următoarele considerațiuni: 

a) Leziunile tromboflebitice ale sinusului 
lateral, consecutiv unor procese septice 
cervicale, sunt rare. Contaminarea 
sinusului lateral, în aceste cazuri, se face 
pe calea venelor emisare. (v. mastoidiană 
şi v. occipitală). 

b) Tabloul clinic a evoluat la început, timp 
de aproximativ două săptămâni, cu 
aspect septicemic, pentru ca ulterior, să 
fie dominat de apariţia tromboflebitei 
sinusului lateral drept, cu generalizarea 
procesului septic, cuprinzând şi ambele 
sinusuri cavernoase. Participarea 
fenomenelor oculare, în cazul nostru, a 
dus la pierderea vederii ochiului drept. 

c) Vindecarea spontană a cazului nostru, 
pledează în favoarea unui eclectism, 
foarte prudent în alegerea tratamentului 
chirurgical, de aplicat. 
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BESICA 
 
 

 
 

Besica (lat. vesica, grec. aystis). – Besica este 
organul în care se adună urina (udul), care vine 
picătură cu picatura si neîntrerupt din rinichi, prin 
canalele numite uretere, iar după ce se umple de 
urină ea o da afară, la intervale mai mult sau mai 
puţin departate, prin canalul udului, numit 
uretera. Dimensiunile şi forma beşicii sunt foarte 
variabile. Este aşezată în bazinul cel mic, unde este 
ţinută de niste ligamente foarte slabe. Beşica goala 
nu este mai mare de 3 cmc. si este cu totul ascunsă 
în dosul osului pubian (pubis); când este plina 
poate sa se întindă până aproape de buric. Peretele 
ei dinapoi răspunde, la barbat la maţul şezutului 
(rect), iar la femeie la vagin şi la o parte a mitrei. 
Beşica este căptuşită pe dinauntru cu o mucoasă, 
care, când este stransa, formează nişte încreţituri 
cari pier cand besica se umple cu ud si se întinde. 
Adeseori se mai văd, tot pe dinăuntru, nişte 
ridicături, produse de muşchii, cari se află sub 
mucoasă şi între cari se pot adăposti pietre 
(calculi). In afară de mucoasă se află straturi de 
muşchi, unele longitudinale şi altele transversale; 
muşchii aceştia sunt formaţi de fibre netede, 
asupra cărora voinţa n’are putere. Beşica are vase 
numeroase, mai ales o reţea bogată de vine.—
Boalele beşicii. Aprinderea, sau inflamaţiunea 
beşicii, care se numeşte cistitâ, se vede foarte des şi 
este de 2 feluri: acută şi cronică. Cistita acuta poate 
fi produsă de o lovitură, sau de o plagă în partea 
de jos a pântecelui, sau de o inflamaţie a celorlalte 
organe, prin care trece urina, de o răceală bruscă. 
Mai poate fi produsă de abuzul băuturilor 
alcoolice, de excesele veneriene, de oprirea 
regulelor, de blenoragie, de o sondare cu 
instrumente necurate, etc. Semnele acestei boale 
sunt: durere în partea de jos a pântecelui, care se 
întinde spre stinghii, perineu şi anus (şezut), cu 
trebuinţe dese şi mari de a urina (de a face udul), 
iar când iese udul bolnavul simte că-i trece un fier 
roşu prin canalul udului (uretră). Urina lasă un 
depozit de mucozităţi şi de puroiu amestecat cu 

sânge, care poate fi dat afară şi sub forma de 
chiaguri. De mute ori bolnavul are trebuinţe dese 
de a merge la scaun. Afară de acestea bolnavul 
este agitat şi poate sa aibă greaţă, vărsături, sughiţ; 
febra variează, uneori este mică, alteori poate fi aşa 
de mare încât bolnavul să aiureze. Cistita cronică 
se mai numeşte şi catar de beşica: ea este cele mai 
adeseori urmarea cistitei acute, care a fost 
neglijata, ne căutată bine. Semnele ei sunt: o 
durere mai mică decât în cistita acută, care de 
multe ori constă numai într’o greutate pe care o 
simte bolnavul în partea de jos a pântecelui, dar 
care se poate însoţi de trebuinţe dese de a face 
udul. Această durere este mărită de frig, de 
umezeală, de excesele veneriene, sau de abuzul de 
băuturi alcoolice—Urina este turbure lăptoasă, 
miroase urât şi se deşeartă cu greutate; este 
alcalină, conţine puroiu, flocoane mucoase şi 
uneori sânge şi urati. Turburarile generale variaza 
cu durata boalei si cauzele ei (stricturi uretrale, 
calculi, prostatita si ipertrofia prostatei). 
Tratamentul în cistita acută, la început: repaus în 
pat, regim de lapte mai multe zile în rând, în care 
se pot pune 2 gr. de bicarbonat de sodă, la litru; se 
vor evita mâncările iuţi, cafeaua, licorurile, vinul 
curat; se va da ceaiu, foarte slab, tăiat cu lapte, 
băuturi răcoritoare. Se vor prescrie alcalinele 
(bicarbonat de sodă, 3-8 gr. pe zi, salol 4 gr. pe zi), 
acid benzoic, benzoat de sodă, sau de litină. In caz 
de febră se va da chinină, antipirină, fenacetină, 
singure, sau asociate cu salol. Pentru dureri se vor 
face oblojeli calde, în partea de jos a pântecelui şi 
la perineu, clisme cu laudan (20 picături la 50 gr. 
apă călduţă), sau cu cloral (2—3 gr. la o clismă 
compusă dintr’un pahar de lapte şi de un gălbenuş 
de ou, pentru a o emulsiona), sau supozitoare cu 
morfină (de câte 2 ctgr. unul), sau cu extract de 
opiu, de câte 5 ctgr. (2 pe zi), la trebuinţă se va face 
o injecţiune sub piele, cu morfină, sau se vor face 
instilaţiuni cu nitrat de argint (30 picături dintr'o 
soluţie de 1 la 50, după câteva zile dintr'o soluţie 
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de 1 la 40 şi 1 la 20). Pentru retenţiunea urinii se 
vor face sondaje de 2-4 ori pe zi. In cistita cronică 
acelaşi regim, aceleaşi regule ca şi în cistita acută. 
In contra transformării alcaline a urinii se 
recomandă : acid benzoic (1-6 gr.) cu cantitate 
egală de glicerină într'o poţiune, cataplazme cu 
muştar în partea de jos a pântecelui, deşertarea 
regulată a beşicii (de 2-4 ori pe zi), la nevoe cu 
sonda, injecţiuni calde, în beşică, făcute încet şi în 
doze mici, cu soluţiune de nitrat de argint (1 la 
500), acid boric 2 la 100, tanin 1 la 100 (aceasta 
când urina are sânge), instilaţiuni cu nitrat de 
argint (1-4 la 100). — Paralizia beşicii, uneori 
atinge pereţii ei şi în acest caz avem mai întâiu 
retenţiunea urinii, apoi incontinenţa prin 
regurgitare, (prea plinul beşicii se scurge în mod 
involuntar prin picături; alteori este paralizat 
numai muşchiul dela gâtul beşicii (sfincterul), care 
închide beşica, şi în acest caz omul nu-şi poate ţine 
de loc udul (are incontenenţa urinii), care curge 
involuntar şi incontinuu.Paralizia beşicii se poate 
arata la orice etate, in cursul unei boale grave 
(febră tifoidă, o febra eruptivă), în urma unei 
emoragii cerebrale, a unei răniri, sau a unei boale 
de şira spinării, la nebuni, la paralizie generala 
progresiva, etc. Calculi, sau pietri în beşică se arată 
de obiceiu la bătrâni, mai rar la femei. Între cauze 
avem: o hrană prea îmbelşugata gravela (v. acest 
cuvânt), sau nisipul, o piedecă la facerea udului 
(stricturi sau strâmtorarea uretrei, ipertrofia 
prostatei), urina alcalină sau prea acidă, chiaguri 
de sânge venite din rinichi din uretere, din beşică 
şi cari servesc de sâmburi în jurul cărora se depun 
şi se încrustează sărurile. De obiceiu se formează 
la copii numai o piatra în beşică, iar la adulţi se pot 

forma până la 3-4 şi mai multe (într-un caz s-au 
găsit 300). Cu cât sunt mai multe pietre cu atât ele 
sunt mai mici, când sunt puţine, sau când este 
numai una, mărimea lor poate să fie de 3-4 ctm. de 
diametru, în caz excepţional s’a scos un calcul de 
1500 gr., de formă ovală, turtită, netedă sau cu 
ridicături şi adâncituri mai mult sau mai puţin 
mari. Unele au coloarea roşietică, cum sunt cele 
formate din acid uric, altele sunt cenuşii (urate de 
amoniac), altele brune (oxalat de calce) şi altele 
albe (fosfat şi carbonat de calce si de ammoniac). 
Pietrile de acid uric si de oxalat de calce vin din 
rinichi celelalte se formeaza in besica. Semnele 
sunt: o greutate in partea de jos a pantecelui, urina 
este rosie si cate odata iese cu greutate, alteori se 
opreste repede de a mai curge si se porneste din 
nou dupa multe sfortari si schimbari de pozitie; 
dureri variate mai ales la sfarsitul urinarii, cand 
piatra apasa pe gatul besicii. Prin radiografie se 
poate vedea foarte bine piatra, a carei prezenta se 
poate constata prin sondare cu o sonda metalica. 
Tratamentul consta in operatiunea numita talie 
ipogastrica prin ajutorul careia se deschide, besica 
si se scoate piatra. 

Besica cea rea – V. Pustula maligna. 
Besici, besicute —V. Flictene.  
Besicute. – V. Vezicule. 
Beteag. – V.Infirmitate. 
Betesug. – V. Boala. 
Betie – V. Alcoolism. 
Betol (Saliciat de naftol B). – Praf alb, 

cristalin, fara miros si fara gust. Lucreaza ca 
dezinfectant intestinal, se da in reumatismul 
articular, in inflamatiile besicii: 1-2 gr. pe zi în 
buline, in prafuri, sau într-o potiune. 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.1 — Piatră în beşica udului 
 

1 piatră  5 osul pubisului 
2 beşica udului  6 clitorisul 
5 ureterul  7 canalul urinar 
4 vaginul 
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HAPURI PENTRU BUNA DISPOZIȚIE 
 
 

 
 
Bietul om 
 
Soția.  - Ei, Alecule, ce ţi-a prescris doctorul? 
Sotul.  - M-a găsit că am sistemul nervos 
sdruncinat — că am nevoie de linişte, odihnă şi că 
ar fi bine să iau un concediu de o lună dela birou. 
Sotia.  - Şi tu ce ai făcut? 
Sotul.  - I-am spus că nu-mi iau concediu deoarece 
tot am mai multă linişte la birou, decât acasă. 

                                                                                                                                                                 
Într-o librărie 
 
Vânzătorul – Domnule doctor, a apărut o carte 

nouă: Primele ajutoare de dat bolnavilor 
până la sosirea medicului. 

Medicul (fără clientelă). – Eu aş dori o altă carte. 
Vânzătorul. – Care? 
Medicul. – O carte să arate: Primele ajutoare de dat 

medicului până la sosirea unui client. 
                                                                                                                                                              

Foarte galant 
 

Doamna.— Să ştiu că mor, şi nu mă las să mă las 
să mă operați! 
Chirurgul —. Da, bine, doamnă, puteţi face şi una 
şi alta, în acelaşi timp! 

                                                                                                                                   
Mai deştept ca ceilalţi 
 

Medicul şef al unui ospiciu de nebuni arată 
unui vizitator cum nebunii sunt întrebuinţaţi la 
diferite lucrări, săpături, căratul pietrelor, 
cărămizilor. Numai unul face toate pe dos, ţine 
lopata pe dos şi aşa mai departe, aşa că e lăsat în 
pace, nefiind bun de nimic. 

– E un nebun incurabil, condamnat, caz 
foarte grav, zice cu convingere medicul şef. 

Profitând de o clipă, vizitatorul întreabă pe 
nebun. 

- De ce nu ţii bine căruciorul ca ceilalţi? 
- Da ce? Sunt nebun? Dacă oi face ca ceilalţi, 

voi trebui să muncesc toată ziua şi atunci  
într-adevăr aş fi nebun! 
 
Singur, singurel 
 

Un om a murit. Cineva vine să condoleze pe 
soţia mortului şi o întrebă, care medic l-a căutat. 

- Bietul meu bărbat — săracul — a murit 
singur, fără de ajutorul vreunui medic. 
 
Tratament homeopathic 
 

Un bolnav bogat consultă un medic 
homeopat pentru o boală oarecare. Medicul scoate 
o sticluţă şi recomandă bolnavului să miroasă de 
mai multe ori din sticlă. Bolnavul execută. 

- La fel veţi urma zece vizite, venind de zece 
ori la mine şi după a zecea vizită veţi fi vindecat... 

- Prea bine, domnule doctor! Şi cât vă 
datorez? 

- 500 lei de vizită. 
Bolnavul scoate din buzunar o hârtie de 500 

lei, o pune înaintea nasului doctorului şi îi spune: 
Vă rog, mirosiţi hârtia, şi apoi băgă hârtia la loc în 
buzunar. 

- La fiecare vizită vă voi da şi eu să mirosiţi o 
hârtie de 500 lei, aşa că veţi fi şi dv. achitat. 
 
Se vede 
 

La ora 3 după miezul nopţii, portarul unui 
ospiciu de nebuni e trezit din somn, de cineva care 
bate furios în poartă şi trage clopotul cu 
vehemență. Desbrăcat cum era, portarul dă fuga la 
poartă. 

- Ce baţi aşa dom’le? 
- Vreau să mă primiţi în ospiciu, răspunde 

cel de afară. 
- Acum? La ora 3 după miezul nopţii? Se 

vede că eşti nebun, zice portarul supărat şi închide 
la loc poarta ospiciului. 
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Pe alese 
 

Mama a născut doi gemeni şi micului frăţior 
mai mare Mişu (de 5 anişori) i se arată cei doi noi 
veniţi — unul blond şi altul cu părul negru. 

Mişu îi priveşte cu atenţie, apoi zice: 
- Tată, oprim numai pe ăsta cu păr negru, pe 

ăstălaltul să-l dai îndărăt de unde l-ai luat... 
 
Curioasa 
 

- Mămito, de unde vin copiii? 
- Părinţii îi cumpără, drăguţo. 
- Nu cred. 
- Cum nu crezi? 
- Fiindcă nu e adevărat. 

- Cum nu e adevărat? 
- Dacă e aşa, pentru ce oamenii bogaţi au atât 

de puţini şi oamenii săraci atât de mulţi copii? 
 
Şi ele de aceiaşi părere 
 

- Am cunoscut pe primul d-v soţ — ce om 
bun era — Păcat că a murit aşa tânăr. 

- Şi soţul meu actual e de aceiaşi părere. 
 
Pe Dunăre 
 

Un călător. 200 lei îmi ceri să mă treci dincolo 
— dar dacă mă înec? 

Barcagiul. Vă dau banii înapoi. 

 
 

 
 
 
 

TUSEA 
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