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EDITORIAL
Prima strategie de comunicare în domeniul sãnãtãþii
Importanþa comunicãrii capãtã cu totul alt aspect în sistemul
sãnãtãþii în ultimii ani. Cu paºi mici, dar siguri activitãþile de
comunicare sunt extinse ºi se bucurã de o atenþie sporitã ºi mai
mult respect din partea specialiºtilor sistemului ºi a reprezentanþilor mass-media. De la activitãþi restrânse, precum ar fi
instituirea biroului de presã al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale în anul 2000, am ajuns astãzi la reglementarea activitãþilor
de comunicare în domeniul sãnãtãþii. Primul domeniu pentru care
a fost elaborat cadrul strategic de comunicare este HIV/SIDA ºi
BTS. Necesitatea reglementãrii activitãþilor de comunicare s-a
nãscut, desigur, dupã o serie de activitãþi în domeniu considerate
puþin reuºite ºi haotice, cu un impact aproape nul.
Necesitatea desfãºurãrii unei activitãþi de comunicare
reglementate ºi coordonate este un subiect actual ºi foarte mult
discutat de toþi partenerii activi în domeniul HIV/SIDA pe parcursul
ultimilor doi ani. O datã ce existã mai multe organizaþii care se
lanseazã în activitãþile de comunicare în domeniul HIV/SIDA, având
diferit grad de experienþã ºi profesionalism, este necesar ca aceste
activitãþi sã se încadreze în anumite reguli, tehnici de comunicare,
acceptate internaþional ºi naþional de specialiºtii în domeniul de
comunicare, în primul rând, de cei care sunt responsabili de
activitãþile de supraveghere ºi control al HIV/SIDA în þarã,
activitatea cãrora în profilaxiea infecþiei este susþinutã ºi fortificatã
de activitãþile de comunicare. Inexistenþa unui cadru strategic de
comunicare în domeniul HIV/SIDA se resimte în lansarea mesajelor
strãine publicului local, confuze, neconvingãtoare, care abundã de
cuvinte strãine, ce produc spaimã, ineficiente din puncte de vedere
al schimbãrii comportamentului, lipsite de prealabilã testare, fãrã
evaluarea impactului etc.
Pânã acum au existat câteva încercãri de a elabora un cadru
strategic în comun cu toþi partenerii care lucreazã în domeniul
HIV/SIDA. O bunã parte a celor care au fost implicaþi în activitatea
de elaborare a cadrului strategic au urmat douã cursuri scurte de
instruire în comunicare. Aceste activitãþi, desfãºurate pe parcursul
a doi ani, au avut un efect benefic ºi au permis gãsirea unui numitor
comun ºi dezvoltarea unui cadru strategic actual care reflectã
necesitãþile de comunicare de bazã în domeniu.
Proiectul Cadrului Strategic pentru Comunicare în
Domeniul HIV/SIDA a fost elaborat de grupul de lucru sub
conducerea viceministrului Sãnãtãþii Ion Bahnarel ºi cu
participarea tuturor partenerilor care sunt activi în domeniu:
instituþiile specializate ale sistemului sãnãtãþii, Ministerul
Educaþiei, Organizaþiile internaþionale ºi Agenþiile bilaterale
interesate, reprezentanþii ONG etc, în total 37 de persoane,
aceastã activitate fiind facilitatã de Fundaþia SIDA Est-Vest.
Lucrul asupra proiectului Cadrului Strategic s-a desfãºurat
în câteva etape: Primele întâlniri au avut loc pe data de 15 ºi 16
decembrie 2004 cu participarea tuturor instituþiilor menþionate
mai sus. În cadrul acestor ºedinþe toþi cei prezenþi s-au pronunþat
unanim pentru elaborarea unui cadru strategic pentru comunicare
în domeniul HIV/SIDA ºi în perspectivã  elaborarea Strategiei
Naþionale de Comunicare în Domeniul Sãnãtãþii. În cadrul

aceloraºi întâlniri, s-a menþionat cã rolul de lider în elaborarea
acestui document trebuie sã-l deþinã Ministerul Sãnãtãþii ºi
Protecþiei Sociale, iniþiativa cãruia, de a începe elaborarea acestui
document, a fost salutatã.
Prima varianta a proiectului Cadrului Strategic era
discutatã de specialiºtii din sistemul sãnãtãþii (specializaþi în
domeniu) la începutul lunii ianuarie ºi a fost transmisã tuturor
partenerilor pentru consultare ºi expedierea recomandãrilor,
comentariilor. Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale a
beneficiat de comentariile detaliate ºi foarte utile pentru
completarea ºi perfecþionarea documentului. Dupã includerea
schimbãrilor ºi completãrilor în document, acesta a fost expediat
înapoi tuturor partenerilor. Pe data de 9 martie a fost convocatã
la Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, sub conducerea
viceministrului Ion Bahnarel, ºedinþa cu participarea tuturor
partenerilor, în cadrul cãreia au fost propuse încã unele
modificãri ºi au fost fãcute propuneri referitor la conþinutul
urmãtoarelor documente ce urmeazã a fi elaborate în baza
Cadrului Strategic aprobat. S-a propus, în cadrul aceleiaºi
ºedinþe, ca proiectul Cadrului Strategic pentru Comunicare în
Domeniul HIV/SIDA sã fie înaintat pentru discutare ºi aprobare
la ªedinþa Colegiului Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale.
În Cadrul Strategic pentru Comunicare în Domeniul HIV/
SIDA, sunt trecute cele mai importante prevederi care trebuie
sã fie respectate de fiecare instituþie care implementeazã
activitãþile de comunicare în domeniul HIV/SIDA.
Comunicarea în domeniul HIV/SIDA reprezintã o strategie
importantã a Programului Naþional de Profilaxie ºi Combatere a
Infecþiei HIV ºi ITS. Aceasta constã în dezvoltarea de mesaje
specifice ºi transmiterea lor prin canalele respective de
comunicare, în scopul obþinerii unor comportamente sigure ºi
inofensive, promovãrii ºi menþinerii lor la persoane, în comunitãþi
ºi în societate. Efortul de comunicare vine sã sprijine, sã favorizeze
crearea mediului ce susþine schimbarea de comportament ºi
menþinerea comportamentului sigur ºi inofensiv, precum ºi sã
încurajeze adresarea dupã tratament, prevenþie, îngrijire ºi suport.
Cadrul Strategic pentru Comunicare în Domeniul HIV/
SIDA este un document de bazã pentru cei care implementeazã
activitãþile de comunicare în domeniul HIV/SIDA, strategiile ºi
planurile de comunicare.
Elaborarea Strategiei Naþionale de Comunicare în
Domeniul Sãnãtãþii deja este un subiect discutat în cadrul
Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale ºi sperãm cã în viitorul
apropiat acest document va ajuta sã dea activitãþilor de
comunicare întreprinse mai mult sens ºi o mai buna organizare
ºi structurare a lor, va face ca activitãþile de comunicare sã aibã
un impact substanþial asupra sãnãtãþii populaþiei ºi adoptãrii
practicilor ºi stilului sãnãtos de viaþã.
Olga Osadcii
Manager de proiect
Fundaþia SIDA East-West
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Gastroduodenostomia în rezecþia gastricã Billroth-I
în ulcerele gigante penetrante hemoragice ale peretelui duodenal posterior
E. Guþu
Catedra Chirurgie Nr.1 Nicolae Anestiadi, USMF Nicolae Testemiþanu
Gastroduodenostomy in Billroth-I Gastric Resection for Giant Penetrated Bleeding Ulcer of the Posterior Duodenal Wall
Volume of urgent surgical procedure in peptic ulcer bleeding depends on patient health status, site and diameter of the ulcer. Gastric
resection for posterior callous bleeding duodenal ulcer allows to achieve a definitive hemostasis and is associated with fewer late postoperative
disturbances. However, method of gastrointestinal continuity reconstruction after gastric resection for duodenal ulcer remains controversial.
Duodenal stump closure is complicated by suture dehiscence in 13%-15% and serve as one of the main causes of mortality. Difficult duodenal
stump dehiscence could be avoided by performing Billroth-I procedure, instead of its closure. An original method of gastroduodenostomy in
giant penetrated posterior duodenal ulcer was developed and accepted in general surgical practice. The following advantages of this procedure
were noticed: pancreatic tissue damage avoidance, high security of the anastomotic line sutures, stable hemostasis. Application of proposed
method was associated with lower rate of postoperative complications and length of hospital stay.
Key words: duodenal ulcer, bleeding, gastroduodenostomy
Ãàñòðîäóîäåíîñòîìèÿ ïðè ðåçåêöèè æåëóäêà ïî Áèëüðîò-I ïðè ãèãàíòñêèõ ïåíåòðèðóþùèõ êðîâîòî÷àùèõ ÿçâàõ
çàäíåé ñòåíêè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè
Âûáîð ìåòîäà ýêñòðåííîé è ñðî÷íîé îïåðàöèè ïðè ÿçâåííîì ãàñòðîäóîäåíàëüíîì êðîâîòå÷åíèè îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì áîëüíîãî, à
òàêæå ëîêàëèçàöèåé è ðàçìåðàìè ÿçâåííîãî äåôåêòà. Ðåçåêöèÿ æåëóäêà ïðè êàëåçíîé êðîâîòî÷àùåé ÿçâå çàäíåé ñòåíêè äâåíàäöàòèïåðñòíîé
êèøêè ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ íàäåæíîãî ãåìîñòàçà è ñîïðîâîæäàåòñÿ ìåíüøèì ÷èñëîì îòäàëåííûõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ðàññòðîéñòâ. Îäíàêî,
âûáîð ñïîñîáà âîññòàíîâëåíèÿ öåëîñòíîñòè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà ïîñëå ðåçåêöèè æåëóäêà ïðè ÿçâå äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè
îñòàåòñÿ ñïîðíûì. Çàêðûòèå äóîäåíàëüíîé êóëüòè îñëîæíÿåòñÿ íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ øâîâ â 13%-15% íàáëþäåíèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
îñíîâíûõ ïðè÷èí ëåòàëüíîñòè. Ïðåäîòâðàùåíèå íåñîñòîÿòåëüíîñòè òðóäíîé êóëüòè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî
îòêàçîì îò åå óøèâàíèÿ â ïîëüçó îêîí÷àíèÿ îïåðàöèè ïî Áèëüðîò-I. Íàìè ðàçðàáîòàí è àïðîáèðîâàí îðèãèíàëüíûé ñïîñîá íàëîæåíèÿ
ãàñòðîäóîäåíîàíàñòîìîçà ïðè ãèãàíòñêèõ ïåíåòðèðóþùèõ çàäíèõ äóîäåíàëüíûõ ÿçâàõ, ïðåèìóùåñòâàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ: ïðåäîòâðàùåíèå ïîâðåæäåíèÿ òêàíè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, âûñîêàÿ íàäåæíîñòü øâîâ àíàñòîìîçà, äîñòèæåíèå ñòàáèëüíîãî ãåìîñòàçà. Èñïîëüçîâàíèå ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà ñîïðîâîæäàëîñü ñíèæåíèåì ÷èñëà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé è äëèòåëüíîñòè ãîñïèòàëèçàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äóîäåíàëüíàÿ ÿçâà, êðîâîòå÷åíèå, ãàñòðîäóîäåíîàíàñòîìîç

Introducere

Materiale ºi metode

Opþiunea procedeului operator de urgenþã în hemoragia
ulceroasã gastroduodenalã, în mare mãsurã, este condiþionatã de
localizarea ºi dimensiunile ulcerului, starea pacientului, preferinþele
ºi experienþa chirurgului [1, 2]. Particularitãþile anatomice ale
ulcerului peretelui duodenal posterior (caracter preponderent calos,
diametru mare, penetraþie în capul pancreasului, implicare în
procesul ulceros a vaselor mari arteriale subiacente) îl fac sã difere
radical de ulcerul semicircumferinþei anterioare a duodenului ºi
prezintã dificultãþi esenþiale în tratamentul chirurgical. Rezecþia
gastricã în ulcerul hemoragic calos al peretelui duodenal posterior
prezintã avantaje evidente faþã de operaþiile organomenajante, care
asigurã o hemostazã adecvatã în ulcer [3, 4].
Rãmâne discutabilã problema elecþiei metodei de restabilire a
continuitãþii tractului digestiv în cadrul rezecþiei gastrice pentru ulcer
duodenal. Închiderea bontului duodenal este însoþitã de dehiscenþa
suturilor în 13%-15% din cazuri [4, 5]. Însã, bontul duodenal dificil
poate fi evitat prin aplicarea anastomozei gastroduodenale, precum
a fost demonstrat într-un ºir de studii [3, 6].
Am elaborat o metodã originalã de aplicare a anastomozei
gastroduodenale în cazul rezecþiei gastrice tip Billroth-I pentru
ulcere duodenale gigante penetrante posterioare, în condiþiile
lipsei peretelui duodenal posterior liber.

Tehnicã operatorie. Dupã efectuarea rezecþiei gastrice,
se aplicã sutura în 8 sau în U pe vasul sângerând al ulcerului
peretelui duodenal posterior (fig.1).
Apoi se mobilizeazã larg porþiunea descendentã a
duodenului dupã Kocher, completatã prin disecarea aderenþelor
periulceroase pe peretele medial al duodenului. Bontul duodenal
se elibereazã maximal prin secþionare ºi exerezã a þesuturilor
cicatriciale, în regiunea marginii distale a ulcerului, preponderent
din partea externã. Se secþioneazã longitudinal peretele anterior
al duodenului pe o lungime de 3  4 cm, pânã la coincidenþa
dimensiunilor lumenului duodenal ºi al bontului gastric.
Prezintã o importanþã deosebitã modul aplicãrii primei
suturi superioare pe planul posterior al anastomozei
gastroduodenale. Sutura implicã tunica seroasã pãstratã a
peretelui medial în apropiere maximalã de marginea ulcerului.
Ulterior acul se conduce transversal faþã de axul duodenal,
nepenetrând în lumenul intestinului, dar trecând prin grosimea
bazei ulcerului în regiunea marginii distale. Ieºirea acului se
face prin seroasa peretelui lateral. Þesuturile cicatriciale din
regiunea ulcerului permit trecerea acului destul de superficial,
evitând lezarea parenchimului pancreatic, însã, totodatã, sigur
utilizând în acest scop þesuturile indurate ale cicatricei ulceroase.
#
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Etapele operaþiei:
A. Prelucrarea hemostaticã a ulcerului peretelui duodenal
posterior prin suturarea vasului hemoragic în 8.
B. Secþionarea longitudinalã a peretelui duodenal anterior pe
distanþa de 3-4 cm.
C. Aplicarea primei suturi a anastomozei gastroduodenale,
ce implicã în plan transversal tunica seroasã a ambilor
pereþi ai duodenului ºi þesuturilor cicatriciale ale bazei
ulcerului.
D. Rotaþia duodenului la 45o, contra acelor de ceasornic, ºi
aplicarea suturilor planului posterior al anastomozei
gastroduodenale cu transformarea peretelui medial în
posterior.
E. Finisarea planului posterior al anastomozei gastroduodenale.
F.
Sunt aplicate ºi ligaturate suturile planului anterior al
anastomozei gastroduodenale. Finisarea etapei operaþiei.
Fig.1. Metoda aplicãrii anastomozei gastroduodenale
în cazul ulcerului gigant hemoragic penetrant al peretelui duodenal posterior

Ulterior se plasau firele planului posterior al anastomozei
gastroduodenale, utilizând pentru aceasta peretele duodenal medial
rotat contra acelor de ceasornic, aproximativ la 45 o ,
transformându-l în posterior. Planul anterior al anastomozei
gastroduodenale se forma începând cu marginea ei superioarã, fãrã
implicarea þesuturilor ulceroase. Suturile sero-seroase brutale
permit gofrarea suplimentarã, cu tamponarea unghiului superior al
anastomozei gastroduodenale, în scopul protecþiei suplimentare a
acestuia. La finisarea aplicãrii anastomozei gastroduodenale ulcerul
rãmâne exteriorizat din lumenul tractului digestiv.
Pacienþii. În perioada aa. 1993-2003, în Clinica Chirurgie
Nr.1 N.Anestiadi, rezecþia gastricã de urgenþã a fost efectuatã
la 110 bolnavi cu ulcer duodenal posterior hemoragic. Majoritatea
au fost bãrbaþi  97, femei  13. Vârsta pacienþilor a variat de la
20 de pânã la 88 de ani ºi a constituit în medie 47,5 ani. Drept
indicaþii cãtre operaþie au servit: hemoragia activã refractarã la
tratamentul conservativ ºi endoscopic (11), recidiva hemoragiei
(30) ºi riscul major al acesteia, evaluat în baza analizei complexe
a factorilor semnificativi clinici, endoscopici ºi de laborator (69).
Procedeul de gastroduodenostomie prezentat a fost aplicat la 49
de bolnavi, iar la 14  s-a efectuat rezecþia gastricã Billroth-INakayama. La 47 de bolnavi intervenþia s-a finisat cu restabilirea
integritãþii tractului digestiv prin procedeul Billroth-II.
Drept criterii de evaluare a rezultatelor intervenþiei
chirurgicale au fost: durata operaþiei, rata ºi structura compli-

caþiilor postoperatorii, durata de spitalizare a pacienþilor
vindecaþi ºi nivelul letalitãþii.
Datele sunt prezentate ca valoarea M±m. Pentru aprecierea
veridicitãþii statistice a valorilor comparate, a fost utilizat testul t
Student. S-au considerat semnificative datele cu valoarea p< 0,05.
Rezultate
Rezultatele comparative ale rezecþiilor gastrice de urgenþã
tip Billroth-I ºi Billroth-II în hemoragia din ulcerul duodenal
posterior sunt prezentate în tabelul 1.
Durata rezecþiei gastrice tip Billroth-II a constituit în medie
183,3±8,1 min ºi a fost veridic mai mare decât în rezecþia tip
Billroth-I (161,1±4,3 min, P = 0,01).
Numãrul complicaþiilor postoperatorii dupã rezecþia tip
Billroth-II a fost mai mare decât dupã Billroth-I (46,80% versus
20,63%, respectiv, P = 0,004). Dintre cele 22 de complicaþii
postoperatorii dupã rezecþia gastricã de urgenþã tip Billroth-II,
10 au fost intraabdominale. Tipicã s-a dovedit a fi dehiscenþa
bontului duodenal, diagnosticatã veridic în 7 (14,89%) cazuri.
În acelaºi timp, la 3 bolnavi evoluþia clinicã a acestei complicaþii
a necesitat relaparotomie ºi a fost ulterior cauza decesului.
Ceilalþi 4 pacienþi au fãcut forma fistularã a dehiscenþei bontului
duodenal cu eliminarea conþinutului duodenal prin drenurile
cavitãþii abdominale, fãrã generalizarea peritonitei. Cu toate cã
s-a observat o evoluþie relativ favorabilã a complicaþiei la aceºti
Tabelul 1

Rezultatele comparative ale rezecþiei gastrice de urgenþã, tip Billroth-I ºi Billroth-II,
pentru hemoragia din ulcerul duodenal posterior
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pacienþi ºi lipsa deceselor, persistenþa îndelungatã a fuziunii
duodenale în hipocondrul drept, nu întotdeauna drenatã adecvat,
a avut drept consecinþã declanºarea hemoragiilor arozive ºi a
necesitat relaparotomie cu hemostazã la 2 bolnavi ºi redrenare
a colecþiei infectate  la un bolnav. În afarã de aceasta, evoluþia
postoperatorie la 3 bolnavi s-a complicat cu pancreatitã cefalicã
severã, ce a necesitat medicaþie postoperatorie de duratã.
În lotul pacienþilor cu rezecþie gastricã Billroth-I (63),
inclusiv 49 de bolnavi cu procedeul de gastroduodenostomie
propus, nu am constatat dehiscenþã a suturilor anastomozei.
Decesul unui pacient a fost cauzat de dehiscenþa carinei bontului
gastric. Abcesele subfrenice, diagnosticate la doi bolnavi, au
fost rezolvate prin laparotomie subcostalã.
În cazul rezecþiei gastrice tip Billroth-II, durata spitalizãrii
la pacienþii vindecaþi a constituit în medie 20,9±2,4 zile, depãºind
semnificativ durata tratamentului în caz de rezecþie gastricã tip
Billroth-I  15,2±0,7 zile (P = 0,03).
Dupã rezecþia gastricã Billroth-II, au urmat 4 decese în
rezultatul complicaþiilor postoperatorii sistemice: insuficienþã
cardiovascularã acutã (2), insuficienþã respiratorie acutã (1),
insuficienþã hepaticã acutã (1). Pentru comparaþie, la bolnavii
cu rezecþie gastricã tip Billroth-I s-au observat doar 2 decese
postoperatorii, cauzate de complicaþii sistemice: insuficienþã
cardio-vascularã acutã (1) ºi insuficienþã respiratorie acutã (1).
Diferenþa dintre nivelul letalitãþii, dupã rezecþia gastricã
Billroth-II ºi Billroth-I, nu a fost statistic semnificativã ºi a
constituit 14,89% ºi 4,76%, respectiv (P = 0,07).

duodenal. Deºi existã un ºir de comunicãri despre avantajele
metodei Billroth-II, totuºi dehiscenþa suturilor bontului duodenal
are loc în 13%-15% din cazuri [4, 5]. În acest aspect, rolul
duodenostomiei decompresive, în soluþionarea problemei
bontului duodenal dificil, este controversat [4, 6]. În prezentul
studiu rata dehiscenþei bontului duodenal a fost de 14,89%.
În toate 7 cazuri de dehiscenþã a bontului duodenal,
dimensiunile ulcerul hemoragic posterior a depãºit 1,5 cm, iar
în 5 cazuri  2,0 cm. Prin urmare, dehiscenþa bontului duodenal,
precum ºi pancreatita acutã postoperatorie, au fost condiþionate
de dificultãþile tehnice în suturarea bontului în ulcerul duodenal
gigant posterior, cu lezarea inevitabilã ºi imprevizibilã a þesutului
pancreatic.
Durata rezecþiei gastrice tip Billroth-II a fost veridic mai
mare decât în rezecþia tip Billroth-I. Ar fi logic sã presupunem cã,
aflarea mai îndelungatã a bolnavului în sala de operaþie reflectã
nu numai dificultãþile tehnice a procedeului, dar ºi traumaticitatea
mai mare a intervenþiei chirurgicale în rezecþia gastricã tip BillrothII. Ca consecinþã, letalitatea dupã rezecþiile gastrice tip BillrothII a depãºit de trei ori indicele dat, în cazul procedeului BillrothI, cu toate cã datele sunt la limita veridicitãþii statistice. Letalitatea
a fost determinatã atât de complicaþiile postoperatorii
intraabdominale, cât ºi de cele sistemice, condiþionate de
traumaticitatea ºi durata mare a intervenþiei chirurgicale.
Un argument în plus în favoarea procedeului Billroth-I este
numãrul scãzut al dereglãrilor funcþionale în perioada postoperatorie
la distanþã, comparativ cu rezecþia Billroth-II [11, 12].
Una din soluþiile în preîntâmpinarea dehiscenþei bontului
duodenal dificil este evitarea închiderii acestuia prin aplicarea
anastomozei gastroduodenale în rezecþia gastricã Billroth-I. În
acest context, în ulcerul duodenal posterior penetrant, au fost
propuse metode de aplicare a anastomozei gastroduodenale în
douã planuri [3] sau într-un singur plan [6], implicând în sutura
adâncã peretele posterior al duodenului ºi marginea fibroasã a
ulcerului.
Am elaborat o metodã originalã de aplicare a anastomozei
gastroduodenale, în cazul rezecþiei gastrice tip Billroth-I, pentru
ulcere duodenale gigante penetrante posterioare, avantajele
cãreia sunt: 1) prevenirea lezãrii þesutului pancreatic ºi profilaxia
pancreatitei postoperatorii; 2) siguranþa înaltã a suturilor
anastomozei prin peretele medial intact al duodenului, rotat
contra acelor de ceasornic, transformându-l în posterior; 3)
obþinerea hemostazei sigure prin suturarea tehnic mai accesibilã
a vasului sângerând în ulcer ºi prin exteriorizarea craterului
ulceros din lumenul duodenului cu izolarea lui de factorii agresivi
ai sucului gastric în perioada postoperatorie.
Aºadar, procedeul de gastroduodenostomie, propus în
rezecþia gastricã Billroth-I în ulcerul gigant penetrant duodenal
posterior hemoragic, permite reducerea ratei complicaþiilor
postoperatorii intraabdominale ºi sistemice ºi micºorarea duratei
de spitalizare.

Discuþii
Este indiscutabil faptul cã, la alegerea procedeului operator
în ulcerul hemoragic gastroduodenal, trebuie sã se acorde preferinþã
metodelor însoþite de o letalitate minimã ºi o ratã redusã a
suferinþelor postoperatorii tardive [7]. Cu toate acestea, amploarea
operaþiei în mare mãsurã este determinatã, de asemenea, de
localizarea ºi de dimensiunile defectului ulceros [1, 2].
În studiul prezentat procedeele chirurgicale rezecþionale,
în cazul operaþiei de urgenþã pentru ulcerul hemoragic al peretelui
duodenal posterior, au predominat semnificativ asupra celor
organomenajante (110 versus 30, respectiv). Acest fapt poate fi
obiectivizat prin:
1. preferinþa tradiþional adoptatã în clinicã în favoarea
rezecþiei gastrice versus operaþiei organomenajante, în
tratamentul complicaþiilor maladiei ulceroase;
2. rezecþia gastricã, spre deosebire de operaþia organomenajantã, asigurã o hemostazã mai stabilã în ulcer, reduce
rata hemoragiilor postoperatorii, condiþionate de ulcerul
lãsat în lumenul duodenului [4];
3. în mai multe cazuri rezecþia gastricã a purtat un caracter
impus, fiind condiþionatã de dimensiunile mari sau gigante
ale ulcerului calos al peretelui duodenal posterior cu
penetraþie în pancreas ºi subþierea peretelui duodenal;
4. rezultatele la distanþã consecutive procedeelor rezecþionale
sunt semnificativ mai favorabile, decât dupã operaþiile
organomenajante [8, 9, 10].
Aºadar, rezecþia gastricã rãmâne a fi metoda de bazã a
tratamentului chirurgical al bolii ulceroase [10]. Însã, rãmâne
discutabilã problema elecþiei metodei de restabilire a continuitãþii
tractului digestiv, în cadrul rezecþiei gastrice pentru ulcer
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Indicele cardiac ºi presiunea venoasã centralã: identificarea ºi validarea valorilor de
referinþã pentru luarea deciziei de tratament intensiv postoperator în chirurgia cardiacã
A. Belîi
Catedra Anesteziologie ºi Reanimatologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Cardiac Index and Central Venous Pressure: Identification and Validation of Key Values for Decision Making Strategy in
Cardiosurgical Intensive Care Unit
The creation of decisional trees and treatment protocols, integrated in the H. Kehlets fast-track concept, require pertinent data, acquired
from hemodynamic monitoring. Certain values of hemodynamic parameters represents decisional knots, that prove a specific treatment
option. There were established and validated thresholds for CI and CVP (CI vs D(a-v) O2, r2=0,29, p<10-3; SvO2 vs D(a-v)O2, r2 =0,58, p<10-4; CVP
vs PAWP, r2=0,59, p<10-4) by the mean of linear regression; compare two decisional trees: Swan-Gantz vs CVC.
Key-words: fast-track, decision-making strategy, Swan-Gantz
Ñåðäå÷íûé èíäåêñ è öåíòðàëüíîå âåíîçíîå äàâëåíèå: âûÿâëåíèå è ïîäòâåðæäåíèå êëþ÷åâûõ çíà÷åíèé äëÿ
ñòðàòåãèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â èíòåíñèâíîé òåðàïèè êàðäèîõèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ
Ñîñòàâëåíèå àëãîðèòìîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è ïðîòîêîëîâ ëå÷åíèÿ, âêëþ÷¸ííûå â ñòðàòåãèþ fast-track, ïðåäëîæåííóþ H. Kehlet,
òðåáóåò òî÷íûå äàííûå ìîíèòîðèíãà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé äåÿòåëüíîñòè. Îïðåäåë¸ííûå äàííûå ãåìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ äèêòóþò äàëüíåéøèå âîçìîæíîñòè ñïåöèôè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Âñëåäñòâèå êëèíè÷åñêîãî àíàëèçà óäàëîñü âûÿâèòü è ïîäòâåðäèòü êëþ÷åâûå
çíà÷åíèÿ (ñåðäå÷íîãî èíäåêñà) è (öåíòðàëüíîãî âåíîçíîãî äàâëåíèÿ) ìåòîäîì ëèíåéíîé ðåãðåññèè è ñðàâíèòü äâà âàðèàíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ, îñíîâàííûå íà ïàðàìåòðàõ ïðè èñïîëüçîâàíèå (öåíòðàëüíîãî âåíîçíîãî êàòåòåðà) è êàòåòåðà Swan  Gantz.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: fast-track , ñòðàòåãèÿ ðåøåíèé, Øâàí-Ãàíö

Introducere
Chirurgia modernã este, deocamdatã, acompaniatã de o
incidenþã destul de înaltã a complicaþiilor postoperatorii. Chiar
dacã survenirea lor nu angajeazã inevitabil pronosticul vital,
acestea întârzie recuperarea postoperatorie. Apare, deci,
întrebarea fireascã, de ce o intervenþie chirurgicalã, reuºitã din
punct de vedere tehnic, poate deveni nefavorabilã pentru
pacient? Rãspunsul se gãseºte în modul de conduitã
postoperatorie, care are scopul optimizãrii rezultatului
intervenþiei chirurgicale prin crearea unui mediu postoperator
adaptat. Este vorba de depãºirea conceptului unui act
chirurgical, care poate tot! (sau deseori nimic!) ºi orientarea
spre altul, global, perioperator-multidisciplinar, în care fiecare
participant este responsabil de tot!. Una din cele mai bune
soluþii s-a dovedit a fi conceptul de fast-track, elaborat de echipa

lui Henrick Kehlet din Danemarca[1,2]. Elementele fast-trackului sunt: inducþia psihoemoþionalã, analgezia, mobilizarea
precoce, kinetoterapia activã, ablaþia rapidã a drenajelor ºi a
sondei gastrice, nutriþia enteralã precoce, oxigenoterapia ºi, în
final, reducerea voluntarã a duratei de spitalizare[3]. Unite întrun singur ºi riguros protocol de conduitã, acest concept a permis
externarea la domiciliu în 48 de ore postoperator a pacienþilor,
supuºi intervenþiei Hartman[4].
Strategia fast-track este deosebit de utilã în chirurgia
cardiacã [5]. Una din particularitãþile tratamentului intensiv
postoperator cardiac este utilizarea obligatorie a monitorizãrii
hemodinamice, încã extrem de invazive, integrate în aºa-numita
strategie de luare a deciziilor (eng: decision-making strategy).
Principalii parametri hemodinamici, achiziþionaþi de la
monitoare, sunt incluºi în protocoale de evaluare ºi de tratament,
&
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deosebit de riguroase. Aceastã rigurozitate este argumentatã de
o populaþie, care beneficiazã de asistenþã chirurgicalã cardiacã,
din ce în ce mai în etate, de rezerva biologicã diminuatã a acestui
contingent de pacienþi ºi, nu în ultimul rând, de faptul, cã rata
complicaþiilor ºi durata sejurului în spital este direct
proporþionalã de corectitudinea ºi promtitudinea luãrii unei
decizii de tratament. Strategia de luare a deciziilor necesitã, însã,
date precise, aºa-numitele valori-prag (sau noduri decizionale),
pentru construcþia unui arbore decizional ºi unui protocol de
tratament sigur, uºor ºi eficient.
Paradoxal, aceste valori-prag pentru indicele cardiac (IC)
ºi presiunea venoasã centralã (PVC)  cei mai accesibili ºi
comuni parametri, încã nu au fost stabilite ºi validate pentru
pacienþii unitãþilor de tratament intensiv chirurgical cardiac.
Alt aspect, care se cere a fi considerat, este gãsirea celei
mai bune asocieri de variabile, folosite pentru elaborarea
strategiei optimale de tratament hemodinamic pentru un pacient
dat. Pentru a fi validatã, asocierea de variabile ar trebui sã
conducã la aceeaºi decizie de tratament, luatã în baza unei
metode de referinþã.

1.
2.
3.

Drept sarcini, au fost propuse:
Efectuarea analizei de regresie liniarã pentru IC vs D(a-v)O2,
PICP vs PVC ºi SvO2 vs D(a-v)O2.
Controlul pertinenþei valorilor-prag, obþinute pentru IC ºi
PVC în cadrul strategiei de luare a deciziei de tratament.
Compararea datelor obþinute cu cele descrise în literaturã
ºi validarea rezultatelor.

Material ºi metode
Cercetarea a fost efectuatã în Serviciul Reanimare
Chirurgicalã B, Centrul Spitalier Universitar Angers, Franþa. Cu
acordul Comitetului de Eticã, au fost incluºi 85 de pacienþi
consecutivi, supuºi intervenþiilor pe cord. IC, PICP ºi PVC au
fost achiziþionate cu ajutorul unui cateter Swan-Gantz cu debit
continuu (Edwards® CCO cu monitorul Vigilance®, Edwards
Lifescience), utilizat de rutinã în perioada postoperatorie.
Zero-ul de referinþã al traductoarelor de presiune (Edwards®
TruWave) a fost setat la nivelul punctului izohidrostatic (pe
linia axilarã medie). Eºantioanele de sânge arterial ºi venos central
au fost colectate concomitent din artera radialã ºi din artera
pulmonarã. Gazometria sângelui ºi calculul D (a-v)O2 au fost
efectuate cu ajutorul analizatorului de gaze ºi co-oximetrului (ABL
505®, OSM 3®, Radiometer Copenhagen). Valorile variabilelor
achiziþionate au fost tabulate (Excel®, Microsoft) ºi exprimte sub
formã de medie. Relaþiile dintre variabile au fost analizate prin

Scopul ºi sarcinile lucrãrii
Identificarea ºi validarea valorilor de referinþã pentru IC
ºi PVC, care vor fi utilizate în strategia de luare a deciziei de
tratament intensiv postoperator, în chirurgia cardiacã.

Legendã:
1A: IC = -0,23 × D(a-v)O2 + 3,39; r2=0,29, p<0, 0001.
1B: SvO2 = -4,7 × D(a-v)O 2 + 92,5; r2=0,58, p<0, 00001.
1C: PVC = 0, 65 × PICP + 2,73; r2=0,59, p<0, 00001.
IC= indice cardiac;
DAV ºi Da-vO2= diferenþa arterio-venoasã de O2;
SvO2 = saturaþia cu oxigen a sîngelui venos;
PVC= presiunea venoasã centralã;
PICP= presiunea de inclavare a capilarului pulmonar.

Fig. 1. Regresia liniarã dintre unele variabile hemodinamice importante

'
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Fig. 2. Diagnosticul hemodinamic, Swan-Gantz vs cateter venos central, în funcþie de PVC ºi, respectiv, IC

metoda regresiei liniare. Drept valori de referinþã pentru PICP
(18 mmHg) ºi D(a-v)O2 (5mL/100mL) au fost utilizate datele,
validate în literaturã pentru pacienþii supuºi chirurgiei cardiace.

cardiacã. Valoarea de 18 mm Hg, pentru PICP este acceptatã, în
consensus drept prag pentru edem pulmonar în ARDS, conform
echipelor lui Murray J.[9] ºi Pinsky M.[10] Valoarea de 5 mL/100
pentru D(a-v)O2 se aflã în limita fiziologicã (4,0-5,5 mL/100),
stabilitã de echipa lui Shoemaker W. [11] Conform liniei de
regresie, ea corespunde unui SvO2 de 69%, practic, identic cu
rezultatele lui Gattinoni L (70%)[12]. Svedjeholm R. a demonstrat,
cã pacienþii cu un SvO2<55% au o mortalitate brusc crescutã[13].
Pacienþii noºtri, care au avut un D (a-v) O 2 de 7,0 mL/100,
corespund, conform liniei de regresie, valorii S vO2 de 55%.
Pragul de 5,0 mL/100, utilizat de noi, reflectã o tranziþie de la
normalitate spre anormalitate ºi nu o stare de disfuncþie de organ,
care sporeºte mortalitatea; astfel, în cazul nostru, decizia pentru
un tratament necesar este luatã înainte de instaurarea unei stãri
a priori periculoase.
Valoarea IC de 2,1 L/min/m2 defineºte cel mai bine
pacienþii cu relaþia perfuzie tisularã/ratã metabolicã scãzutã, în
concordanþã cu D(a-v)O2. Fapt notoriu, valoarea noastrã a IC de
2,1 L/min/m 2 este foarte apropiatã de cea de 2,2 L/min/m2 a lui
Forrester, utilizatã ca valoare-prag în tratamentul pacienþilor cu
infarct miocardic acut[14].
Valoarea de <15 mm Hg a PVC creºte instantaneu
discrepanþa dintre decizii, luate în baza cateterului Swan-Gantz
sau al celui venos central. Concluzia este cã PVC este utilã în
diagnosticul hipovolemiei, dar nu ºi al hipervolemiei. Totuºi,
hipovolemia este un fenomen mult mai des întâlnit în chirurgie
decât hipervolemia, ceea ce permite plasarea PVC în rândul
parametrilor indispensabili pentru monitorizare. Datele noastre
corespund celor raportate de Isaacson ºi colaboratorii, în baza
pacienþilor supuºi intervenþiilor majore pe aortã [15].

Rezultate
Lotul de pacienþi reprezintã populaþia clasicã, supusã
intervenþiilor pe cord: 60B/25F; vârsta medie - 71 de ani (33-89);
chirurgie valvularã: n=47; by-pass aortocoronar: n=25; mixt:
n= 8; alte: n=5. EuroScorul: 6 (0-11). Rezultatele analizei, prin
regresie liniarã a parametrilor cercetaþi. sunt indicate în figura 1.
Rezultatele concordanþei diagnosticului hemodinamic, efectuat
în baza datelor survenite de la un cateter venos central, referite la
metoda clasicã, cu Swan-Gantz, sunt indicate în figura 2.
Discuþii
Dupã chirurgia cardiacã, rezultatele noastre demonstreazã,
cã valoarea-prag a IC, care indicã cu precizie un debit cardiac scãzut,
este de 2,1 L/min/m2. În paralel, o PVC de 15 mm Hg indicã o
abilitate mai micã de a identifica pacienþii cu hipervolemie, în
comparaþie cu PICP la o valoare-prag de 18 mm Hg.
Noi am analizat relaþia dintre SvO2 ºi D(a-v) O2 . Valoarea
SvO2 este obþinutã din eºantionul de sânge, extras din artera
pulmonarã  posibilitate limitatã doar în cazul prezenþei unei
sonde Swan-Gantz. În acest context, date foarte precise se pot
obþine ºi în condiþii mai puþin invazive  de exemplu, din sângele
venos, extras din locul de confluenþã a venelor cave (ScO2);
fapt demonstrat în lucrãrile echipei lui K. Reinhart.[6] Deciziile
de tratament, luate dupã substituirea D(a-v)O2 (5 mL/100) cu SvO2
(70%) indicã corespunderea rezultatelor noastre cu cele ale
echipei lui Polonen[7] ºi Rivers[8], validate pentru pacienþii
cardiaci ºi, respectiv, cu ºoc septic.
Analiza regresiei liniare, utilizate pentru a determina
valorile-prag ale IC ºi PVC, în funcþie de valorile-prag ale D(aO (5 mL/100) ºi, respectiv, PICP (18 mm Hg) poate fi
v) 2
consideratã o metodã superficialã. Privite, însã, prin prisma celor
reflectate în literaturã, valorile-prag ale IC (2,1 L/min/m2) ºi
PVC (15 mm Hg), determinate de noi, sunt corecte, ceea ce
permite validarea lor în cadrul strategiei de luare a deciziei de
conduitã ºi de tratament intensiv a pacientului dupã chirurgie

1.
2.



Concluzii
Valorile de referinþã, care stau la baza luãrii deciziei de
tratament intensiv postoperator dupã chirurgia cardiacã pentru
IC ºi PVC, sunt, respectiv, de 2,1 L/min/m2 ºi 15 mm Hg.
SvO2 coreleazã cu D(a-v)O2 (r2=0,58, p<0,00001), ceea
ce permite utilizarea primului parametru, în locul celui
de-al doilea, mult mai dificil de obþinut, în luarea deciziei
de tratament, cu o marjã de eroare identicã.

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
3.

4.

PVC coreleazã cu PICP (r2=0,59, p<0,00001), ceea ce permite
utilizarea primului parametru pentru aprecierea hipovolemiei
cu aceeaºi eficienþa, ca ºi în cazul utilizãrii PICP. PICP rãmâne
indispensabil aprecierii hipervolemiei. Oricum, mortalitatea
postoperatorie este identicã în cazul utilizãrii izolate a PVC
sau a PICP, în calitate de element de decizie.
Rezultatele cercetãrii noastre corespund cu cele raportate
în datele de literaturã.
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Atitudini de abordare a hemostazei în amigdalectomie
A. Sandul, S. Gãinã
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Approach to the Hemostatic Assesment in Tonsillectomy
Hemostasis is essential in every surgical technique. Hemorrhage may be difficult to control in some ENT-operations when open wounds
result with the exposition of connective tissue like in the case of tonsillecomy. The authors analyse literature data on local haemostatics undergoing
tonsillectomy utilization opportunity. It is necessary to peform an adecvate screening of surgical patients.
Key words: tonsillectomy, hemostasis
Ãåìîñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû ïðè òîíçèëëýêòîìèè
Ãåìîñòàç ÿâëÿåòñÿ åñåíöèàëüíûì ýòàïîì â êàæäîì õèðóðãè÷åñêîì âìåøàòåëüñòâå. Îñòàíîâêà êðîâîòå÷åíèÿ ìîæåò áûòü çàòðóäíåíà â òå÷åíèå íåêîòîðûõ îòîðèíîëàðèíãîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ îòêðûòàÿ ðàíà ñ ýêñïîçèöèåé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè,
êàê â ÷àñíîñòè ïðè òîíçèëëýêòîìèè. Â ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ î ìåñòíîì ïðèìåíåíèè ãåìîñòàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ ïîñëå òîíçèëëýêòîìèè. Îáîñíîâàíà çíà÷èìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñêðèíèíãà õèðóðãè÷åñêèõ áîëüíûõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òîíçèëëýêòîìèÿ, ãåìîñòàç

Hemoragia în afecþiunile ORL se întâlneºte destul de
frecvent. Manifestãrile hemoragice pot complica efectuarea
intervenþiilor chirurgicale ORL, perioada postoperatorie, de
asemenea, se pot localiza în organele ORL în cazul multor
afecþiuni ale diferitelor sisteme ale organismului. Nu chiar atât
de rar pot avea o gravitate deosebitã. Pentru tratamentul lor
eficient este necesar un diagnostic concretizat, deoarece
tratamentul simptomatic, nediferenþiat se poate dovedi

nerezultativ. Mai mult decât atât, o astfel de abordare poate
agrava evoluþia bolii, uneori chiar generând un sfârºit letal [4].
Hemoragia este complicaþia cea mai frecventã dupã
amigdalectomie. Conform diferitor autori, rata hemoragiei
postamigdalectomie este de 3,9  9,5% (în patologia sistemului
cardiovascular, hemoragia postoperatorie are o incidenþã de 15,5%,
iar în afecþiuni metatonzilare se întîlneºte cu o frecvenþã de pânã la
32,08%) [1,2] cu o mortalitate de 1 la 40000 de bolnavi [3].
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Shain Schley (2002) raporteazã despre 4 cazuri în care a
fost necesarã hemotransfuzia din cele 2661 de tonsilectomii
practicate într-o perioadã de 10 ani. Totuºi, i se oferã pacientului
dreptul de a decide, dacã sã doneze sânge preoperator în
eventualitatea necesitãþii efectuãrii unei autohemotransfuzii.
Termenul de hemostazã cuprinde un ansamblu de
fenomene care au loc drept rãspuns la leziunea unui vas ºi care
au drept efect oprirea sângerãrii. La om ºi, în general, la toate
animalele homeoterme, sângele circulã prin vase la o presiune
relativ ridicatã ºi din acest motiv oprirea hemoragiei solicitã
intervenþia unor mecanisme hemostatice deosebit de eficiente.
Hemostaza fiziologicã are douã atribute specifice: este
efectivã numai in vivo ºi nu este implicatã decât în hemoragiile
vaselor foarte mici, neavând contiguitate cu hemostaza
chirurgicalã [6].
În desfãºurarea cronologicã a oricãrui proces hemostatic,
se disting douã perioade principale de timp ºi, anume: timpul
vasculoplachetar (primar, provizoriu sau parietal) ºi timpul
plasmatic (secundar, definitiv, coagularea).
Timpul vasculoplachetar reprezintã un ansamblu de reacþii
prompte, al cãror efect clinic este oprirea provizorie a sângerãrii;
din punct de vedere biologic, el permite realizarea condiþiilor
necesare formãrii cheagului cruoric, în timpul plasmatic.
Aceastã fazã are în contextul sãu douã momente, care se succed:
1) Timpul vascular, în care se realizeazã o vasoconstricþie
reflexã în teritoriul afectat.
2) Timpul plachetar, în care se realizeazã formarea
trombusului plachetar, care colmateazã breºa vascularã.
Rãspunsul hemostatic la leziune este debutul iniþial al fazei
de inflamaþie, care, în procesul de regenerare, este urmatã de
proliferare ºi de remodelare. Retracþia vascularã activã ºi
contracþia dureazã aproximativ 5  10 minute dupã leziune,
urmatã de vasodilatare mediatã de prostaglandine. O datã vasele
dilatate, celulele endoteliale se retractã, pierzându-ºi ataºamentul
faþã de membrana bazalã vascularã ºi expulzând colagenul,
fibronectina ºi laminina. Plãcuþele aderã la colagen prin receptori
celulari specifici ºi agregã unele cu altele, formând un dop
hemostatic. Un anumit numãr de mediatori biologic activi sunt
eliberaþi din granulele intracelulare, inclusiv: ADP, factorul de
creºtere de origine plachetarã, factorul de creºtere transformator,
factori ai coagulãrii ºi substanþe vasoactive, aºa ca 5-hidroxitriptamina, tromboxanul ºi histamina.
Timpul plasmatic reprezintã continuarea ºi amplificarea
acþiunilor începute în timpul anterior. Hemostaza primarã având
un caracter provizoriu, nu ar fi niciodatã capabilã sã rezolve
singurã o hemoragie, dacã nu ar fi urmatã de hemostaza
secundarã, cea definitivã, realizatã în cadrul timpului plasmatic,
în care are loc coagularea, etapa cea mai importantã, în care se
construieºte cheagul sangvin. Aceasta are în contextul ei douã
cãi de acþiune (extrinsecã ºi intrinsecã) ºi se desfãºoarã în patru
momente, a cãror succesiune este urmãtoarea:
1) generarea protrombinazei;
2) generarea trombinei;
3) transformarea fibrinogenului în fibrinã cu stabilizarea
fibrinei;
4) sinereza ºi retracþia cheagului.
Evaluarea unui pacient poate fi necesarã în caz de hemoragie
acutã, primarã sau în cazul unui istoric prezent de sângerare. De
asemenea, poate fi efectuatã evaluarea unui pacient care va necesita

o intervenþie chirurgicalã pentru determinarea potenþialului de
sângerare. Când pacientul prezintã o afectiune care se manifestã
prin sângerare severã, este, de obicei, uºor de stabilit diagnosticul,
spre deosebire de cazurile de diateze hemoragice, cu un nivel de
intensitate mediu. Defectele de formare a cheagului sau activitatea
crescutã a fibrinolizei pot conduce la afecþiuni hemoragice.
Aprecierea corectã ºi exactã a anormalitãþilor reale sau potenþiale
de sângerare pot reduce morbiditatea ºi mortalitatea ºi pot micºora
costul managemenului pacientului.
Istoricul pacientului ºi examenul obiectiv reprezintã prima ºi
cea mai importantã etapã în diagnosticarea unei afecþiuni a
sistemului de hemostazã. Suspiciunea unei posibile afecþiuni apare
cel mai frecvent dupã rezultatul anormal al unui test de laborator,
dar istoricul ºi examenul obiectiv sunt foarte efective. Întrebãrile
importante includ: sângerãri prelungite succesive unor traumatisme
minore, echimoze spontane sau formãri de hematoame. Deoarece
actul chirurgical este o provocare adevãratã a sistemului de
hemostazã, orice istoric de sângerare excesivã, în timpul unor
proceduri chirurgicale anterioare, poate indica o afecþiune a
sistemului de coagulare. Istoricul farmacologic este important,
deoarece unele medicamente provoacã sângerare. Aspirina ºi alþi
inhibitori ai ciclooxigenazei sunt cel mai frecvent asociaþi cu
sângerarea ºi fiecare pacient trebuie chestionat cu grijã referitor la
utilizarea lor. Fiecare pacient trebuie supus anamnezei
eredocolaterale. Examenul fizic poate, de asemenea, stabili indicii
importante. Peteºiile ºi purpura sunt semne ale disfuncþiei plachetare.
Echimozele ferme, cu centre nodulare sunt frecvente în deficienþe
congenitale de factori. Icterul ºi hepatosplenomegalia sunt indicii
ale afectãrii hepatice, asociate frecvent cu hipocoagulare.
Testele de laborator de bazã, în afecþiunile manifestate prin
hemoragii includ: numãrul plachetelor, timpul de protrombinã,
timpul parþial de tromboplastinã ºi timpul de sângerare. Alte teste,
mai specializate, includ cuantificarea nivelului factorilor specifici
ºi teste ale funcþiilor plachetelor. Numãrul plachetelor este un test
iniþial important, deoarece trombocitopenia constituie una din cele
mai frecvente cauze de sângerare. Dacã numãrul plachetelor este
normal ºi disfuncþia plachetarã este suspectatã, testele de adeziune
plachetarã sunt necesare. Timpul de sângerare este o apreciere in
vivo a rãspunsului plachetar la afectarea vascularã limitatã ºi este
reflectarea integritãþii mecanismului hemostatic primar. Timpul de
sângerare este prelungit în trombocitopenii, afecþiuni calitative ale
plachetelor, boala von Willebrand, stãri fibrinolitice,
afibrinogenemii, vasculite ºi terapie cu aspirinã. Timpul parþial de
tromboplastinã testeazã toþi factorii cascadei intrinseci ºi ai celei
extrinseci cu excepþia factorului VII. Testul protrombinic testeazã
calea extrinsecã, în particular, factorii dependenþi de vitamina K:
X, VII, V, II ºi fibrinogenul. Nivelul factorilor specifici poate fi, de
asemenea, testat. Cel mai frecvent se testeazã factorul VIII. Factorul
IX trebuie ºi el cuantificat, deoarece Hemofilia C reprezintã a IIIa cauzã dupã frecvenþã de afecþiune hemoragicã ereditarã.
Screening-ul preoperativ în afecþiunile hemoragice rãmâne
un subiect controversat. Majoritatea afecþiunilor hemoragice sunt
evidente ºi se diagnosticheazã preventiv intervenþiei. Câteva
studii au analizat efectivitatea screening-ului preoperator în
adenotonsilectomie. Bolger (1990) a depistat 6 cazuri de
dereglãri de coagulare la 52 de pacienþi cercetaþi preoperator
pentru adenotonsilectomie. Bazându-se pe experienþa lor, dânºii
recomandã screening-ul în cazul tuturor pacienþilor care urmeazã
sã suporte adenotonsilectomia [8].
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Hutchinson (1987) a revizuit un chestionar original pentru
pacienþii cu scopul identificãrii afecþiunilor hemoragice [9]:
1. A suportat pacientul în trecut sângerãri prelungite dupã
muºcarea accidentalã a limbii, obrazului sau a buzei?
2. A fost observatã vreodatã apariþia unor echimoze spontane
mai mari de 4 sau 5 cm în diametru?
3. Au fost prezente în trecut sângerãri prelungite dupã
intervenþii chirurgicale minore, de exemplu dupã extracþii
dentare? Timpul necesar pentru stoparea sângerãrii a fost
mai mare de 24 de ore?
4. Ce medicaþie a suportat pacientul în ultimele 10 zile? A
luat medicamente antiplachetare, de exemplu aspirina?
5.
Are pacientul rude care suferã de afecþuni hemoragice? Au
suportat acestea sngerãri de duratã, solicitând hemotransfuzia?
6. Are pacientul careva afecþiuni medicale generale potenþial
cauzatoare de sângerãri excesive (lupus, afecþiuni hepatice
sau renale)?
Otorinolaringologii trebuie sã cunoascã cele mai frecvente
afecþiuni cauzatoare de hemoragii, deoarece multe din ele au
manifestãri la nivelul capului ºi gâtului. De asemenea, aceste
cunoºtinþe de bazã vor permite efectuarea unui screening preoperator
adecvat al pacienþilor chirurgicali. Componenta cea mai importantã
a evaluãrii preoperatorii este reprezentatã de istoricul de sângerãri,
care va direcþiona evaluarea ulterioarã a testelor de laborator.
Metodele de hemostazã postamigdalectomie sunt diverse.
Cel mai frecvent se utilizeazã tamponarea niºelor
amigdaliene cu meºe de tifon uscate sau îmbibate cu diverste
preparate hemostatice, sau fixarea unei meºe de tifon în loja
amigdalianã ºi sutura pilierilor.
Pentru stoparea hemoragiei local, în niºele amigdaliene se
aplicã: pelicule uscate de fibrinã din sângele donatorilor (G. F.
Nazarova, V. Lunina, 1960), burete hemostatic (A. Colomiicenco,
1954; N. Medvedev, 1964), trombinã (G. P. Corîºtnskaia, 1958; S.
S. Grobºtein, 1959), burette hemostatic K (N. V. Medvedev, 1964).
Tanner considerã cã, pentru stoparea hemoragiei postoperatorii, este
suficientã administrarea intravenoasã a 1g de fibrinogen [10].
Un produs hemostatic ideal are urmãtoarele caracteristici
(Silverstein ºi Chvapil, 2002): posedã o acþiune hemostaticã
înaltã, reacþia tisularã este minimã, rãspunsul antigenic este
absent, are caracter bioabsorbabil in vivo, este uºor sterilizabil,
are un cost redus, imitã structura tisularã.

Helio M. S. Brasileiro, Isabelle W. C. Cunha Lee, Abrao
Rapoport (2004) raporteazã despre o prevalenþã a compicaþiilor
hemoragice de numai 2%, dupã utilizarea soluþiei de bismut
subgalat în calitate de agent hemostatic, dupã tonsilectomie, pe
un lot cuprinzând 204 pacienþi [7].
Un rol important printre mãsurile de profilaxie a
hemoragiilor posttonsilectomie, conform relatãrilor lui M.
Drozdova, I. Vasiliev, le revine asigurãrii anesteziologice ºi
metodelor chirurgicale utilizate în intervenþiilor pe amigdale la
copii. Astfel, utilizând anestezia generalã endotrahealã asistatã
de administrarea unor anestezice intravenoase moderne, s-a
reuºit micºorarea ratei hemoragiilor posttonsilectomie pânã la
2%. Metodele de hemostazã utilizate au constat în: înlãturare a
cheagului din niºã, presiune cu meºã din tifon, îmbibatã în alcool
sau în apã oxigenatã, infiltraþii cu soluþie de novocainã.
Este patogeneticã utilizarea unor medicamente hemostatice
dupã amigdalectomie; dintre acestea menþionãm:
FloSeal Matrix Hemostatic Sealant, produs de firma Baxter;
stopeazã hemoragia rapid datoritã conþinutului de trombinã (tabelul
1), care acþioneazã la etapa finalã a cascadei coagulãrii, iar granulele
de gelatinã stopeazã eliminarea sângelui din vase, formând o matrice
stabilã din punct de vedere mecanic. Este aplicat pe suprafaþa
þesutului lezat. Granulele sale acoperã plaga, confomându-se ideal
formei sale. Trombina converteºte fibrinogenul în fibrinã-polimer,
formând cheagul în jurul matricei stabile oferite de granule. Datoritã
integritatãþii structurale a matricei de gelatinã-fibrinã, ea rãmâne
pe suprafaþa þesutului lezat. Se reabsoarbe complet în 6-8 sãptãmâni,
o datã cu regenerarea completã a plãgii.
R. A. Mathiasen (2003) a utilizat preparatul FloSeal pentru
hemostaza postadenoidectomie într-un studiu randomizat pe 70 de
pacienþi, analizând timpul de hemostazã, pierderea sangvinã etc.,
preparatul dovedindu-se sigur ºi efectiv pentru obþinerea hemostazei.
Compoziþiile fibrinice din sângele autogen sunt utilizate
în etapa finalã a diferitelor intervenþii otorinolaringologice de
cãtre Veremeenco K. N., Opanaºcenco G. A. (1989).
Gapanovici V. (1973) utilizeazã pentru stoparea
hemoragiei postamigdalectomie pelicule autogene din fibrinã,
pregãtite cu 1,5-2 ore pânã la intervenþie.
Gelul din plachete (Autologous Platelet Rich Plasma)
obþinut din 450 ml sânge prelevat pre- sau intraoperator este utilizat
de cãtre Jeevanandam M. C. Conform unei tehnici modernizate,
Tabelul 1

Multiple efecte ale trombinei (a II-a) în procesul de hemostazã. Modificat dupã Fenton [5]
I. Asupra peretelui vascular

a) Stimuleazã producerea de prostaciclinã (PCI2)
b) Limiteazã eliberarea de activator al plasminogenului
c) Poate stimula diviziunea fibroblaºtilor ºi vindecarea plãgilor

II. Asupra plãcuþelor

a) Stimuleazã secreþia ºi implicit agregarea plachetarã
b) Stimuleazã sinteza de tromboxan A2
c) Iniþiazã fixarea factorului X de plãcuþe

III. La nivelul proteinelor plasmatice

a) Scindeazã fibrinopeptidul A din molecula de fibrinogen
b) Scindeazã fibrinopeptidul B din molecula de fibrinogen
c) Activeazã proteolitic factorul XIII
d) Activeazã proteolitic factorul VIII : C
e) Activeazã proteolitic factorul V
f) Activeazã proteina C (factor XIV ?) cu rol în degradarea factorilor VIII : C ºi V.
g) Formeazã complecºi inactivi cu antiproteazele ºi, în special, cu antitrombina III (AT III)
h) Contribuie la activarea complementului

!
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pot fi utilizate pentru obþinerea unei cantitãþi suficiente de compus
doar 50 ml de sânge. Acest produs se deosebeºte de alte cleiuri
biologice prin prezenþa trombocitelor, care conþin cei mai
importanþi factori de creºtere, aºa ca: Factorul de creºtere derivat
din plachete, având drept funcþie principalã stimularea replicãrii
(mitogenezei) celulelor endoteliale, cauzând dezvoltarea noilor
capilare (angiogenezei); Factorul de creºtere transformator, care
regleazã proliferarea ºi transformarea diferitelor tipuri de celule;
Factorul de creºtere epidermal, responsabil de diferenþierea
celulelor ºi care este un stimulator al reepitelizãrii ºi angiogenezei.
Astfel, în baza datelor din literaturã, pentru hemostazã în
timpul tonsilectomiei pot fi utilizate diferite medicamente cu
diverste mecanisme de acþiune întru micºorarea incidenþei
complicaþiilor hemoragice ºi recuperarea mai rapidã a pacienþilor.
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Âîñïîëíåíèå äåôåêòîâ çóáíûõ ðÿäîâ ñ ïîìîùüþ èìïëàíòàöèè è ïðîòåçèðîâàíèÿ
À. Â. Âåéñ
×àñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà, Ôðàíêôóðò íà Ìàéíå, Ãåðìàíèÿ
Treatment of Dentition Malformations Using Implants and Dental Prostheses
One hundred thirty six (136) patients with 466 implants were under supervision and treatment. Among these patients there were 71 males and
65 females at the age under 60 years - 86 persons and over 60 years  50 persons. With completely edentulous jaws - 7 persons, only on the superior
jaw  28 persons, on the inferior jaw  30 persons and on the age under the 60 years - 15 pers., over 60  50 pers. One dental implant was applied
in 27 patients and two  in 44 persons. In cases of completely edentulous both jaws, or only on the superior or only on the inferior jaws the dental
implants were placed on the maxilla in 16 patients and on mandible in 17 patients for removable prostheses, and for nonremovable prosthesis on
the maxilla in 16 patients and on mandible also in 16 patients. No implant rejections were noted in the patients over the period of 3.5 years.
Key words: jaw, implant, prosthesis
Suplinirea malformaþiilor dentare cu utilizarea implanturilor ºi protezelor dentare
Sub supraveghere ºi tratament au fost 136 de pacienþi, cãrora li s-au instalat 466 de implanturi. Grupul de studiu a fost constituit din 71 de
bãrbaþi ºi 65 de femei de vârste: sub 60 de ani  86 ºi peste 60 de ani  50 persoane. Cu edentaþie totalã erau 7 pacienþi, cu edentaþie maxilarã  28,
mandibularã  30 de persoane, cu vârstã sub 60 de ani  15, peste 60 de ani  50 de persoane. Au fost aplicate câte un implant - la 27 de pacienþi ºi
câte douã - la 44 de persoane. Au fost folosite implanturi pentru proteze mobile pe maxilar - la 16 persoane ºi pe mandibulã - la 17, pentru proteze
fixe  pe maxilar la 16 persoane ºi pe mandibulã, la fel, 1a 16 pacienþi. Rejet de implant pe parcursul a 3,5 ani de supraveghere nu s-a constatat.
Cuvinte-cheie: maxilar, implant, protezã

Çóáíàÿ èìïëàíòîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñîçäàòü èñêóññòâåííûå îïîðû äëÿ óêðåïëåíèÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ çóáíûõ ïðîòåçîâ, ïðåäóïðåäèòü èëè óñòðàíèòü ìíîãèå âûøåîòìå÷åííûå íàðóøåíèÿ. Ïî [1], èìïëàíòàò - ýòî ôèêñèðóþùàÿ
îïîðà èëè ñäåðæèâàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ îðòîäîíòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Âæèâëåíèå èìïëàíòàòîâ ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü öåëîñòíîñòü çóáíîãî ðÿäà áåç ñúåìíîãî ïðîòåçèðîâàíèÿ, ôèçèîëîãè÷åñêè áîëåå ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëèòü

Àêòóàëüíîñòü òåìû
×àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ àäåíòèÿ íåðåäêî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèÿì ïðîïîðöèé ëèöà, ê íàðóøåíèþ àðõèòåêòîíèêè êîñòíîé
òêàíè è àòðîôèè ÷åëþñòåé, æåâàòåëüíûõ è ìèìè÷åñêèõ ìûøö
ñ èõ äèñôóíêöèåé, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿþòñÿ áîëåçíè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, äðóãèõ ñèñòåì, èçìåíåíèå âíåøíåãî âèäà
ïàöèåíòà, âîçìîæíîñòåé îáùåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè è ò.ä.
"
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íàãðóçêè íà çóáû, âîññòàíîâèòü óòðà÷åííûå ôóíêöèè æåâàíèÿ, ðå÷è è ò.ä.
Èñïîëüçîâàíèå èìïëàíòàòîâ îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîòåçèðîâàíèÿ [2, 3, 4, 5].
Êàê èçâåñòíî, èìïëàíòàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ îäíîýòàïíî.
Â.Í.Îëåñîâàèñîàâò.(1993)óòâåðæäàþò,÷òîðàííÿÿèìïëàíòàöèÿ
â ëóíêó óäàëåííîãî çóáà íå óñòóïàåò ïî ýôôåêòèâíîñòè îòñðî÷åííîé(äâóõýòàïíîé)èìïëàíòàöèè.Ðàííååâîñïîëíåíèåäåôåêòàçóáíîãî ðÿäà îáåñïå÷èâàåò êîñìåòè÷åñêèé, ôóíêöèîíàëüíûé îïòèìóì,ïðåäîòâðàùàåòñòðóêòóðíûåèôóíêöèîíàëüíûåíàðóøåíèÿ
çóáî÷åëþñòíîãî àïïàðàòà è ò.ä., ñ÷èòàåò [7]. Ïî [8], îäíîýòàïíûé
ìåòîä èìïëàíòàöèè èìååò êàê ïîëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. Äðóãèå àâòîðû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå îòñðî÷åííîé
(äâóõýòàïíîé ) èìïëàíòàöèè [9]. Âìåñòå ñ òåì, îñëîæíåíèÿ íàáëþäàþòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ëþáîãî ìåòîäà èìïëàíòàöèè. Ïî [10]
÷àñòîòà èõ êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 40% è çàâèñÿò îò îáùåãî ñîñòîÿíèÿ
îðãàíèçìà,îòñòîìàòîëîãè÷åñêîãîñòàòóñà,îòõèðóðãè÷åñêîéòåõíèêè è êâàëèôèêàöèè õèðóðãà, îò íàãðóçîê è äð. [11].
Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè îñëîæíåíèé, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è äëèòåëüíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìïëàíòàòîâ
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ðàçðàáîòàëè è âíåäðèëè ñâîè ìåòîäû,
êîíñòðóêöèè, ïàñòû, ìàòåðèàëû è ò.ä. [2, 12, 13, 14].
Ñðîêè ïðîòåçèðîâàíèÿ íà èìïëàíòàòàõ äîëæíû áûòü äèôôåðåíöèðîâàííûìè. Åñëè êîñòü õîðîøàÿ, ïðîòåçèðîâàíèå ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ÷åðåç 2-3 íåäåëè ïîñëå èìïëàíòàòàöèè. Ïðè
óñòàíîâêå èìïëàíòàòîâ â ãóá÷àòîì êîñòíîì âåùåñòâå, ïðîòåçèðîâàíèå ðåêîìåíäóåòñÿ ÷åðåç 2 ìåñÿöà ïîñëå îïåðàöèè. Íàãðóæàëè èìïëàíòàòû ñúåìíûìè ïðîòåçàìè ÷åðåç 4 ìåñÿöà íà âåðõíåé ÷åëþñòè è ñïóñòÿ 6 ìåñÿöåâ - íà íèæíåé [15].
Òàêèì îáðàçîì, äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèê èìïëàíòàöèè èñêóññòâåííûõ çóáîâ, ïðîòåçèðîâàíèÿ,
ðàçðàáîòêà íîâåéøèõ òåõíîëîãèèé , ñîñòàâëÿþò àêòóàëüíóþ
çàäà÷ó ñîâðåìåííîãî îðòîïåäè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ àäåíòèè.
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâèëàñü ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ àäåíòèè ñ èñïîëüçîâàíèåì õðîìêîáàëüòîâûõ èìïëàíòàòîâ.

îáåèõ ÷åëþñòåé èëè òîëüêî îäíîé èç íèõ óñòàíàâëèâàëèñü
îò 2 äî 4 èìïëàíòàòîâ äëÿ ïîëíîñúåìíûõ ïðîòåçîâ è ïî 68-10 è áîëåå èìïëàíòàòîâ  äëÿ íåñúåìíûõ ïðîòåçîâ.
Âñåãî ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü 136 ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðè ëå÷åíèè àäåíòèè áûëî óñòàíîâëåíî
466 èìïëàíòàòîâ. Ñðåäè ïàöèåíòîâ áûëè 71 ìóæ÷èíà è 65
æåíùèí, èç íèõ â âîçðàñòå äî 60 ëåò - 86 è ñâûøå 60 ëåò 
50 áîëüíûõ. Èç 136 ÷åëîâåê ñ ïîëíîé àäåíòèåé íà îáåèõ
÷åëþñòÿõ áûëî 7 ïàöèåíòîâ, òîëüêî íà âåðõíåé  28, íà íèæíåé ÷åëþñòè  30 áîëüíûõ; â âîçðàñòå äî 60 ëåò - 15 , ñâûøå
60 ëåò  50 ïàöèåíòîâ.
Ïðè÷èíàìè ðàçðóøåíèÿ è âûïàäåíèÿ çóáîâ â îñíîâíîì áûëè êàðèåñ è áîëåçíè ïàðîäîíòà.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ïðè äåôåêòàõ çóáíûõ ðÿäîâ ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè
èìïëàíòàòîâ óñòàíîâëåíî: ïî îäíîìó, ñ ñóïðàêîíñòðóêöèåé è êîðîíêîé, ó 27 ÷åëîâåê, ïî äâà ñ ñóïðàêîíñòðóêöèÿìè,
êîðîíêàìè è ìîñòîâèäíûì ïðîòåçîì - ó 44 ïàöèåíòîâ.
Ïðè ïîëíîé àäåíòèè íà îáåèõ, òîëüêî íà âåðõíåé èëè
íèæíåé ÷åëþñòÿõ, èìïëàíòàòîâ âæèâëåíî: äëÿ ïîëíîñúåìíûõ ïðîòåçîâ, íà âåðõíåé ÷åëþñòè ó 16 áîëüíûõ, íà íèæíåé  ó 17, äëÿ íåñúåìíûõ ïðîòåçîâ - íà âåðõíåé ÷åëþñòè 16 ïàöèåíòàì, è íà íèæíåé òàêæå  16 áîëüíûì.
Ó÷èòûâàÿ íàãðóçêè ïðè ïåðåæåâûâàíèè ïèùè â áîêîâûõ îòäåëàõ èñêóññòâåííîãî çóáíîãî ðÿäà, ìû, ïðè ÷àñòè÷íîé àäåíòèè, òàêæå ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëè ìîñòîâèäíûì
ïðîòåçàì, êîòîðûå, ïî äàííûì [6. 16] è äð., ïîêàçàëè äëèòåëüíóþ âûæèâàåìîñòü è äîëãîâðåìåííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå èìïëàíòàòîâ. Ïðè ïîëíîé àäåíòèè íà îáåèõ ÷åëþñòÿõ,
òîëüêî íà âåðõíåé èëè íà íèæíåé, ïðèìåíÿëè ïðèìåðíî â
îäèíàêîâûì ÷èñëå ñëó÷àåâ êàê ïîëíîñúåìíûå, òàê è íåñúåìíûå ìîñòîâèäíûå ïðîòåçû.
Ïðè ïîëíîé àäåíòèè îäíè [17] ðåêîìåíäóþò ïðèìåíåíèå
ñúåìíûõ ïðîòåçîâ íà èìïëàíòàòàõ, äðóãèå [18]  íåñúåìíûå
ïðîòåçû. Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì íàøèõ íàáëþäåíèé, òðóäíî îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå òîìó èëè äðóãîìó âèäó ïðîòåçîâ. Åñòåñòâåííî, ïðè óñòàíîâëåíèè ñúåìíûõ ïðîòåçîâ ëåã÷å ñîáëþäàòü ãèãèåíó ïîëîñòè ðòà. Ïðè óñòàíîâêå 4-6-8-9 è áîëåå èìïëàíòàòîâ íà
áåççóáûõ ÷åëþñòÿõ, ìû èõ íàãðóæàëè ïðîòåçàìè - íà âåðõíåé
÷åëþñòè ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ, íà íèæíåé  ÷åðåç 3 ìåñÿöà. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 3,5 ëåò îòòîðæåíèÿ èìïëàíòàòîâ íå îòìå÷àëîñü.
Íàáëþäåíèå çà ýòèìè áîëüíûìè ïðîäîëæàåòñÿ.
Äëÿ èëëþñòðàöèè ïðèâîäèì ñëó÷àé (ðèñ. À, Á)  ðåíòãåíîâñêèå ñíèìêè ÷åëþñòåé ïàöèåíòêè L-n R., 66 ëåò, ó
êîòîðîé áûëà äèàãíîñòèðîâàíà ïîëíàÿ àäåíòèÿ ÷åëþñòåé.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ëå÷åíèå àäåíòèè
ñ èñïîëüçîâàíèåì èìïëàíòàòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Âæèâëåíèå èìïëàíòàòîâ ïðîèçâîäèëîñü äâóõýòàïíûì
ìåòîäîì. Óñòàíîâëåíèå èìïëàíòàòîâ ïðîèçâîäèëè ÷åðåç ÷åòûðå íåäåëè ïîñëå óäàëåíèÿ çóáà (çóáîâ). Îò íà÷àëà ââåäåíèÿ èìïëàíòàòîâ äî çàêðåïëåíèÿ íà íèõ ñóïðàêîíñòðóêöèé ñ
ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè ïðîõîäèëî äî 6 ìåñÿöåâ
íà âåðõíåé ÷åëþñòè è äî 3 ìåñÿöåâ - íà íèæíåé ÷åëþñòè.
Ïðè îòñóòñòâèè îäíîãî çóáà âæèâëÿëñÿ îäèí èìïëàíòàò, òðåõ çóáîâ  äâà èìïëàíòàòà ñ ñóïðàêîíñòðóêöèÿìè,
êîðîíêàìè è ìîñòîâèäíûì ïðîòåçîì. Ïðè ïîëíîé àäåíòèè
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Optimizarea tratamentului fracturilor nazale
D. Hîþu
Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, USMF "Nicolae Testemiþanu"
Optimizing the Treatment of Nasal Bones Fractures
During the period of 1998 - 2003, there were admitted 1107 patients which consist 31,62% of the treated number of the department at the
Republican Centre of Oral and Maxillo-Facial Surgery in Chisinau, and the incidence of such fractures is increasing gradually. The elaboration of
surgical-orthopedical methods for treatment of patients with fractures of nasal bones leads to the improvement of aesthetic and functional results.
Keys words: nasal bones fractures, exoendonasal fixator
Îïòèìèçàöèÿ ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ êîñòåé íîñà
Ðàáîòà îñíîâàíà íà êëèíè÷åñêîì íàáëþäåíèè 1107 ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ òðàâìû è ïîëó÷èâøèõ ëå÷åíèå â ã. Êèøèí¸âå íà ïðîòÿæåíèè 1998 - 2002 ãîäîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 31,62% èç îáùåãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ, íàõîäèâøèõñÿ íà ëå÷åíèè â ýòîì îòäåëåíèè, è óêàçûâàåò
íà ïîñòîÿííûé ðîñò ÷èñëà òðàâì ýòîãî ðîäà. Äëÿ ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ èñïîëüçîâàëàñü èììîáèëèçàöèÿ ôðàãìåíòîâ ñ ïðèìåíåíèåì ýêçîýíäîíàçàëüíîãî ôèêñàòîðà, ÷òî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ýñòåòè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå ðåçóëüòàòû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîìà êîñòåé íîñà, ýêçîýíäîíàçàëüíûé ôèêñàòîð

Introducere
Leziunile traumatice ale þesuturilor osoase ce intereseazã aria
mediofacialã, inclusiv fracturile oaselor nazale, sunt accidente foarte
frecvente, fiind clasate de statisticile medicale pe primul loc între
leziunile traumatice ale regiunii otorinolaringologice, cu toate
acestea, diferite surse literare anunþã procentaje destul de divergente
(1). Dupã unii specialiºti în domeniul chirurgiei maxilofaciale, mai
puþini la numãr, se afirmã cã 12% din totalitatea fracturilor umane
sunt fracturi ale oaselor nazale, alþii raporteazã o proporþie de 45%
fracturilor nazale, din totalitatea celor craniofaciale (6,8).
Cercetãri asupra acestui tip de fracturi pun în discuþie
adoptarea unui tratament de urgenþã, care sã implice colaborarea
neurochirurgului, otorinolaringologului, oftalmologului ºi,
desigur, a chirurgului buco-maxilo-facial; echipa acestor

specialiºti fiind singura abilitatã sã determine prioritãþile ºi
succesiunea intervenþiilor curative ºi resuscitante.
Scopul studiului
Elaborarea unor principii tehnice de tratament al accidentaþilor
cu fracturi ale oaselor nazale, inclusiv prin implementarea unor
procedee de explorare funcþionalã ºi abordare curativã individualizatã.
Sarcinile investigaþionale
1. Evaluarea unor parametri statistici ai traumatismelor soldate
cu fracturi ale oaselor nazale în traumatismul etajului mijlociu al
feþei, dupã statisticile Clinicii de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã.
2. Elaborarea unor procedee de tratament chirurgical al
fracturilor nazale care sã amelioreze rezultatele estetice ºi funcþionale.
$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Materiale ºi metode de examinare
În conformitate cu obiectivul central de investigare ºi ipoteza
de lucru, am iniþiat un studiu avizat asupra parametrilor de incidenþã,
cauzalitate ºi impact organic al traumatismului mediofacial din secþia
Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã. Astfel, am analizat cã, pe parcursul
anilor 1998  2002, în Centrul Republican de Chirurgie Oro-MaxiloFacialã din Chiºinãu, au fost spitalizaþi 3500 de bolnavi cu
traumatisme maxilo-faciale, care ar constitui 39,44% din totalitatea
traumatismelor asistate în aceste servicii. Fracturile masivului
mediofacial au constituit 12,47% din numãrul bolnavilor trataþi în
secþia Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã. În perioada studiatã, incidenþa
fracturilor etajului mijlociu al feþei a fost în creºtere continuã.
Fixatorul endoexonazal în tratamentul fracturilor
oaselor nazale
Fixarea fragmentelor osoase, dupã redresarea lor, este
obligatorie ºi s-a aplicat la toþi cei 75 de bolnavi cu fracturarea
oaselor nazale, în contextul traumatismului facial. Pentru aceasta
am utilizat un dispozitiv ºi o respectivã metodã proceduralã
elaboratã (Brevet de invenþie nr. 1755 din 15. 08. 2001).
Aparatul, construit pentru acest scop constã din cureaua de
fixare (1) pentru cap, consolã (2), rigid fixatã pe aceasta; la ea este
unit mobil un dispozitiv (3) de fixare a tijei, dotate cu o pereche de
plãci (4), amplasate paralel ºi prinse cu un ºurub de strângere (5).
Dispozitivul (3) de fixare a tijei este fixat prin articulaþie
cu capãtul tijei (6). Capãtul opus al tijei (6) este executat în
formã de L, cu trei orificii, pentru ºuruburi ºi piuliþe (7), de el
fiind fixatã perechea de plãci endonazale (8), în formã de L
cu trei orificii ºi posibilitatea de modificare a distanþei dintre
pãrþile libere ale plãcilor (8) ºi tijã (6) (fig. 1).
Aparatul revendicat funcþioneazã în felul urmãtor: cureaua
(1) se aplicã pe cap, cu consola ( 2), fixatã rigid pe curea. Cu
ajutorul perechilor de plãci (4) ºi ºurubului de fixare (5) este
fixat capãtul articulat al tijei. Capãtul opus (6) al tijei, executat
în formã de L, se poziþioneazã dupã linia medianã a feþei. Cu
elevatorul Volcov, se redreseazã fragmentele fracturate ºi, în
fosele nazale, se introduc plãcile endonazale (8), de asemenea,
în formã de L, le imobilizãm temporar, cu meºe, endonazal.
Dupã necesitate, se aplicã pansamentul din ghips formatoriu
exonazal. Tija (6) ºi plãcile endonazale (8) se unesc cu ajutorul
piuliþelor ºi ºuruburilor de fixare (7). Meºele endonazale se
înlãturã ori se lasã pentru 24 ore, pentru profilaxia hematomului.
Datele obþinute au fost supuse analizei statistice conform
metodelor uzuale de cercetare biologicã dupã criteriile Fischer
 Student.

Fig. 1. Fixatorul exoendonazal

cheaguri de sânge, blocând complet respiraþia ºi favorizând
asocierea infecþiei secundare.
Dispozitivul elaborat de noi a creat condiþii, mult mai
favorabile, pentru tratamentul fracturii complexului nazoetmoidal.
Dacã reieºim din efectele de ansamblu ale intervenþiilor în diferitã
manierã de asistare, funcþia nazalã a fost restabilitã în ambele loturi,
cu excepþia a doi bolnavi, la care s-au dezvoltat complicaþii
inflamatorii. Pentru lotul de referinþã, ar fi loc pentru unele
inadvertenþe definite de imobilizarea cu meºe endonazale ºi tuburi
pentru asigurarea respiraþiei nazale: dereglarea respiraþiei nazale
fiziologice; dereglarea drenãrii fiziologice a sinusurilor nazale;
posibilitatea apariþiei complicaþiilor inflamatorii; imposibilitatea
vizualizãrii cavitãþii nazale în timpul tratamentului; manopere
curative ale foselor nazale în timpul tratamentului nu e posibil;
lipsa evidenþei în dinamicã a cavitãþii nazale în timpul tratamentului.
Durata tratamentului, la bolnavii trataþi prin metoda
tradiþionalã, a fost de 8 zile, pe când, la bolnavii trataþi cu ajutorul
fixatorului, a fost de 5 zile, datoritã avantajelor de refacere mai
rapidã menþionate anterior.
Fixatorul elaborat de noi completeazã substanþial ºi
adecvat metodele chirurgicale propuse de alþi autori pentru
contenþiunea în poziþie favorizantã a redresãrilor funcþionale
rapide ale þesturilor nazale deteriorate. Aparatul elaborat de noi
a contribuit efectiv la prevenirea complicaþiilor intra- ºi
postoperatorii, iar rezultate estetice ºi funcþionale favorizate de
acesta sunt superioare celor obþinute prin alte metode.

Rezultatele obþinute ºi discuþii
Analizând frecvenþa fracturilor etajului mijlociu al feþei, am
departajat dintre cele 1107 accidente faciale, 692 de traumatisme
ce se prezentau sub aspect de fracturi ale complexului
nazoetmoidal. Din acestea s-au depistat: fracturã fãrã deplasare 127 (18,35%) de bolnavi; cu deplasare - 438 (63,29%) ºi fracturi
deschise - 127 (18,35%) de accidentaþi. Doar 15,75% din cazurile
de fracturi ale oaselor nazale, care s-au atestat în cei 5 ani de
studiu, au fost traumatisme nazale izolate. Actualitatea problemei
se impune de la sine, dacã, precum am estimat, în 84,24% din
traumatismele nazale înregistrate, sunt asociate.
Aplicarea meºelor antiseptice, pentru menþinerea
fragmentelor fracturate, duce la lezarea mucoasei prin
compresiune, fie ºi uºoarã, iar tuburile endonazale aplicate pe
planºeul cavitãþii nazale, pentru asigurarea respiraþiei lezeazã
mucoasa nazofaringee, împiedicã drenarea sinusurilor paranazale,
jeneazã respiraþia nazalã, uneori se obtureazã pasajele aeriene cu

1.
2.

Concluzii
Studiul statistic prin fracturi ale etajului mijlociu al feþei, a
relevat incidenþa majorã a acestor evenimente traumatice, care
devin tot mai complexe ºi denotã tendinþe de creºtere în timp.
Remanierile aduse cu fixatorul nazal în tratamentul
bolnavilor cu fracturi ale oaselor nazale permit ameliorarea
rezultatelor estetice ºi funcþionale.
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Factorii de risc cardiovascular (hipertensiunea arterialã, tabagismul,
masa corporalã excesivã ºi hipodinamia) în populaþia din oraºul Taiz, Yemen
V. Revenco, Dhiya A. N. M. Al-Sanawi
Catedra Cardiologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Cardiovascular Risk Factors (Arterial Hepertention, Smoking, Superfluous Weight of a Body and Hypodinamy) in Population
from Taiz (Republic of Yemen)
Prevalence of risk factors has been studied amongst 729 men and 273 women in the age of 30 and more years from Taiz, Yemen. The arterial
hypertension is detected in 13,27 % of cases: in 12,07 % of men and 16,48 % of women. 34,16 % of men and 13.92 % smoke, 23,18 % of men
and 16,48 % of women smoked in the past, 42,66 % of men and 69,6 % of women never smoked. Prevalence of smoking grows with the years:
from 24,61 % of people of 30-39 years up to 39,24 % of people of 50-59 years with the subsequent decrease to 15,79 % of people of 70 years
and more. The superfluous weight of the body is established at 2,3 % of people (1,51 % of men and 4,4 % of women), hypodynamia is revealed
for 4,19 % of the people (3,98 % of men and 4,76 % of women).
Key words: arterial hypertension, smoking, weight of a body, hypodynamia
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ôàêòîðû ðèñêà (àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, êóðåíèå, èçáûòî÷íûé âåñ òåëà è ãèïîäèíàìèÿ)
ñðåäè íàñåëåãèÿ ã. Òàèç, Éåìåí
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ôàêòîðîâ ðèñêà èçó÷èëè ñðåäè 729 ìóæ÷èí è 273 æåíùèí â âîçðàñòå 30 è áîëåå ëåò èç ã.Òàèç, Éåìåí. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ âûÿâëåíà â 13,27% ñëó÷àåâ: ó 12,07% ìóæ÷èí è 16,48% æåíùèí. Êóðÿò 34,16% ìóæ÷èí è 13.92% æåíùèí, êóðèëè â
ïðîøëîì 23,18% ìóæ÷èí è 16,48% æåíùèí, íèêîãäà íå êóðèëè 42,66% ìóæ÷èí è 69,6% æåíùèí. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü êóðåíèÿ ðàñòåò ñ
âîçðàñòîì: ñ 24,61% ëèö 30-39 ëåò äî 39,24% ëèö 50-59 ëåò ñ ïîñëåäóþùèì ñíèæåíèåì äî 15,79% ëèö 70 ëåò è áîëåå. Èçáûòî÷íàÿ ìàññà
òåëà óñòàíîâëåíà ó 2,3% ëèö (ó 1,51% ìóæ÷èí è 4,4% æåíùèí), ãèïîäèíàìèÿ âûÿâëåíà ó 4,19% ëèö (ó 3,98% ìóæ÷èí è 4,76% æåíùèí).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: aðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, êóðåíèå, âåñ òåëà, ãèïîäèíàìèÿ

lor permanentã în populaþie. Realizarea acestor deziderate
înlesneºte elaborarea programelor profilactice locale.
Actualmente, absenteazã o imagine clarã despre particularitãþile prevalenþei FR în populaþia din Republica Yemen. Pentru
a realiza ºi a determina eficacitatea mãsurilor de profilaxie primarã
ºi secundarã a CI, este necesarã cunoaºterea situaþiei iniþiale:
prevalenþa FR, inclusiv a nivelului de colesterol sangvin, cât ºi
elaborarea unor mãsuri concrete de prevenþie ºi tratament al CI.
Scopul studiului constã în determinarea prevalenþei unor
factori de risc în populaþia din oraºul Taiz (Republica Yemen).

Introducere
Studiile bazate pe comunitate, deºi sunt puþine în þãrile
Arabiei Saudite, reveleazã prevalenþa înaltã a factorilor de risc
(FR). În aceste þãri se atestã, de asemenea, o creºtere permanentã
a incidenþei ºi a mortalitãþii cardiovasculare(1,2).
Prevalenþa înaltã a FR, creºterea incidenþei ºi mortalitãþii
prin boli cardiovasculare în þãrile Arabiei Saudite, absenþa
studiilor epidemiologice, necesitatea elaborãrii ºi evaluãrii
eficienþei activitãþilor de ameliorare a sãnãtãþii  sunt factorii
principali care definesc actualitatea ºi impun realizarea studiilor
epidemiologice ale afecþiunilor cardiovasculare, îndeosebi a
cardiopatiei ischemice (CI) ºi FR major în populaþie.
Constatarea situaþiei epidemiologice ºi a condiþiilor
epidemiologice în privinþa FR cardiovascular constituie baza
pentru elaborarea, realizarea ºi estimarea activitãþilor de
profilaxie primarã ºi secundarã a CI. În acest scop este important
de a cunoaºte situaþia realã iniþialã: prevalenþa FR, monitorizarea

Material ºi metode de studiu
În studiu au fost incluºi 1002 persoane (729 de bãrbaþi ºi
273 de femei) cu vârsta de 30 de ani ºi mai mult din douã sectoare,
apropiate unul de altul, ale oraºului Taiz din Republica Yemen.
Repartizarea persoanelor dupã vârstã ºi studii este urmãtoarea:
vârsta de 30-39 de ani - au fost examinaþi 51,5% din persoane, vârsta
de 40-49 de ani  31,94%, vârsta de 50-59 de ani  7,88%, vârsta de
&
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60-69 de ani  4,89% ºi vârsta de 70 de ani ºi mai mult  3,79% din
persoane. 149 (14,87%) de persoane erau cu studii superioare, 368
(36,73%) - cu studii medii ºi 485 (48,4%) - cu studii primare.
Studiul s-a efectuat cu acordul ºi ajutorul Ministerului
Sãnãtãþii. Au fost implicate echipe de medici ºi asistente medicale
din Republica Yemen care, anterior, în scopul standardizãrii, au
fost instruite privind modalitatea efectuãrii studiului.
Evaluarea persoanelor incluse în studiu s-a efectuat în
urmãtoarele etape:
1. Informaþii generale despre persoanã.
2. Anamnestic.
3. Anchetarea persoanei conform unui protocol special, care
a inclus întrebãri despre factorii de risc, caracterul muncii,
statutul conjugal, informarea persoanelor referitor la
cardiopatia ischemica, factorii de risc etc.
4. Evaluarea tabloului clinic.
5. Determinarea tensiunii arteriale.
6. Antropometria.
Hipertensiunea arterialã (HTA) a fost diagnosticata în
cazurile când tensiunea arteriala (TA) este ≥ 140/90 mm Hg.
Gradaþia TA s-a efectuat conform recomandãrilor Societãþii
Europene de Cardiologie (6): TA optimalã - <120/80 mm Hg; TA
normalã - <120-130/85 mm Hg; TA la limita superioara a normalului
- 130-139/85-89 mm Hg; HTA gradul I - 140-159/90-99 mm Hg;
HTA gradul II - 160-179/100-109 mm Hg; HTA gradul III - ≥180/
≥110 mm Hg; HTA sistolicã izolatã - >140/<90 mm Hg.
Antropometria: evaluarea masei corporale s-a efectuat cu
o exactitate de 0,1 kg ºi a taliei - cu o exactitate de 0,5 cm. Valorile
indicelui masei corporale (indicelui Quettle) au fost determinate
dupã formula: IMC = masa corporalã (kg)/(talia în m)2.
Gradaþia valorilor IMC s-a efectuat conform recomandãrilor
Societãþii Europene de Cardiologie, 2003 (6): masã corporalã
normalã (IMC <25 kg/m2), supraponderabilitate (IMC 25-29,9
kg/m2) ºi obezitate (IMC ≥30 kg/m2). Persoanele cu obezitate au
fost divizate în: obezitate de gradul I (IMC 30-34,9 kg/m2),

obezitate de gradul II (IMC 35-40 kg/m2) ºi obezitate de gradul
III (IMC >40 kg/m2).
Fumatul s-a evaluat prin rãspunsurile date la un numãr
standard de întrebãri din chestionar. La fel ca ºi în studiul Finlandez
The North Karelia Project (7), în studiul nostru persoanele au fost
clasificate în 3 categorii: 1) fumãtori actuali (fumarea cel puþin a
unei þigarete zilnic)  care mai departe vor fi clasificaþi în funcþie
de numãrul mediu de þigãri fumate pe zi (1-9, 10-19, ≥ 20 þigãri/zi)
ºi de durata fumatului (1-19, 20-29, ≥30 de ani); 2) ex-fumãtori 
acei care au fumat regulat, dar au renunþat cu o luna sau mai mult
înainte de cercetare; 3) nefumãtori  acei care nu au fumat regulat.
Hipodinamia. Persoana a fost consideratã cã are un
comportament sedentar, dacã nu îndeplineºte o activitate fizicã
moderatã (activitatea fizicã - mai puþin de 30 min pe zi în 4-5
zile din sãptãmâna, merge mai puþin de 14,5 km pe sãptãmânã,
urcã mai puþin de 20 de etaje pe sãptãmânã) (8).
Istoric familial prematur de boli cardiovasculare  în caz
de manifestare a cardiopatiei ischemice (angina pectoralã, infarct
miocardic, moarte subitã), hipertensiune arterialã, accident
vascular cerebral la rudele apropiate: bãrbaþi în vârstã de < 55
ani, femei în vârsta de < 65 ani.
Procesarea statisticã a rezultatelor studiului s-a efectuat în
pachetul statistic SPSS. Pentru compararea variabililor discrete
s-a utilizat metoda ÷2 (Pearson) cu corecþia lui Yates ºi metoda
exactã a lui Fisher. Compararea valorilor medii s-a efectuat cu
ajutorul testului t sau testelor neparametrice. Statistic semnificative
s-au considerat diferenþele când valoarea bilateralã era P<0,05.
Rezultate ºi discuþii
Repartizarea populaþiei în funcþie de nivelul TA este urmãtoarea:
TA optimalã (TA < 120/80 mm Hg) s-a constatat la 520 (51,9%)
persoane, TA normalã (TA < 120-130/85 mm Hg)  la 301 (30,0%)
persoane, TA la limita superioarã a normalului (TA 130-139/85-89
mm Hg)  la 48 (4,8%) persoane, HTA de gradul I (TA 140-159/9099 mm Hg)  la 60 (6,0%) persoane, HTA de gradul II (TA 160-179/
Tabelul 1

Prevalenþa fumatului la populaþie în funcþie de vârstã ºi sex
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Tabelul 2
Prevalenþa fumatului în funcþie de sex ºi studii

100-109 mm Hg)  la 37 (3,7%) persoane, HTA de gradul III (TA ≥
180/110 mm Hg)  la 19 (1,9%) persoane, HTA sistolicã izolatã (TA
> 140/< 90 mm Hg) - la 17 (1,7%) persoane.
HTA a fost diagnosticatã la 133 de persoane, sau în 13,27%
din cazuri: la 88 (12,07%) de bãrbaþi ºi la 45 (16,48%) de femei,
fãrã diferenþã statistic semnificativã (fig. 1).
Prevalenþa HTA creºte concomitent cu vârsta: de la 23
(4,46%) persoane de vârsta 30-39 ani la 34 (10,63%) persoane
de vârsta 40-49 ani, la 23 (29,11%) persoane de vârsta 50-59
ani, la 24 (48,98%) persoane de vârsta 60-69 ani, la 29 (76,32%)
persoane de vârsta 70 ani ºi peste.
În populaþia urbanã fumeazã 287 (28,64%) de persoane
(fig. 1), au fumat în trecut - 214 (21,36%) de persoane ºi nu au
fumat niciodatã - 501 (50,00%) de persoane. Fumeazã - 249
(34,16%) de bãrbaþi ºi 38 (13.92%) de femei, au fumat în trecut
- 169 (23,18%) de bãrbaþi ºi 45 (16,48%) de femei, nu au fumat
niciodatã - 311 (42,66%) de bãrbaþi ºi 190 (69,6%) de femei.
Prevalenþa tabagismului creºte concomitent cu vârsta: de
la 127 (24,61%) de persoane cu vârsta de 30-39 de ani la 105
(32,81%) persoane cu vârsta de 40-49 de ani ºi la 31 (39,24%)
de persoane cu vârsta de 50-59 de ani cu o reducere ulterior la
18 (36,73%) persoane cu vârsta de 60-69 de ani ºi la 6 (15,79%)
persoane cu vârsta de 70 de ani ºi mai mult (tab. 1).
Aceastã tendinþã este caracteristicã pentru bãrbaþi. Prevalenþa
tabagismului creºte de la 115 (29,34%) persoane cu vârsta de 3039 de ani la 87 (39,73%) de persoane cu vârsta de 40-49 de ani ºi
la 28 (46,67%) de persoane cu vârsta de 50-59 de ani) ºi se reduce
la 16 (42,11%) persoane cu vârsta de 60-69 de ani ºi la 3 (15,0%)
persoane cu vârsta de 70 de ani ºi mai mult (tab. 1).
La femei acest parametru variazã de la 12 (9,68%)
persoane cu vârsta de 30-39 de ani la 18 (17,82%) persoane cu
vârsta de 40-49 de ani, la 3 (15,79%) persoane cu vârsta de 5059 de ani, la 2 (18,18%) persoane cu vârsta de 60-69 de ani ºi la
3 (16,67%) persoane cu vârsta de 70 de ani ºi mai mult (tab. 1).

Tabagismul a fost diagnosticat mai frecvent la persoanele
cu studii medii (130 - 35,33%), apoi la persoanele cu studii
superioare (50 - 33,56%) ºi mai rar la persoanele cu studii
primare (107 - 22,06%) (tab. 2).
Printre bãrbaþi, tabagismul a fost constatat mai frecvent la
persoanele cu studii superioare  48 (39,67%), apoi la persoanele
cu studii medii  121 (37,69%) ºi cu studii primare  80 (27,87%).
Printre femei, tabagismul a fost stabilit mai frecvent la
persoanele cu studii medii  9 (19,15%), apoi la persoanele cu
studii primare  2 (13,64%) ºi cu studii superioare  27 (7,14%).
Masa corporalã normalã (masa corporalã < 25 kg/m2) s-a
constatat la 611 (60,98%) persoane (tab. 3); masa corporalã
supraponderalã (masa corporalã 25,0-29,9 kg/ m2)  la 368
(36,73%) de persoane, obezitate de gradul I (masa corporalã
30-34,9 kg/ m2)  la 13 (1,3%) persoane, obezitate de gradul II
(masa corporalã 35-40 kg/ m2)  la 10 (1,0%) persoane.
În funcþie de sex acest parametru se repartizeazã astfel:
printre bãrbaþi masa corporalã normalã (masa corporalã < 25
kg/m2) s-a constatat la 402 (55,14%) persoane, masa corporalã
supraponderalã (masa corporalã 25,0-29,9 kg/ m2)  la 316
(43,35%) persoane, obezitate de gradul I (masa corporalã 3034,9 kg/ m2)  la 7 (0,96%) persoane, obezitate de gradul II
(masa corporalã excesivã 35-40 kg/ m2)  la 4 (0,55%) persoane.
Printre femei masa corporalã normalã (masa corporalã < 25 kg/
m2) s-a constatat la 209 (76,56%) persoane, masa corporalã
supraponderalã (masa corporalã 25,0-29,9 kg/ m2)  la 52
(19,05%) de persoane, obezitate de gradul I (masa corporalã
30-34,9 kg/ m2)  la 6 (2,2%) persoane, obezitate de gradul II
(masa corporalã 35-40 kg/ m2)  la 6 (2,2%) persoane (tab. 3).
În total, masa corporalã excesivã a fost diagnosticatã la
23 de persoane sau în 2,3% din cazuri: la 11 (1,51%) bãrbaþi ºi
la 12 (4,4%) femei (fig. 2).
Supraponderabilitatea este constatatã la 195 (37,79%) de
persoane cu vârsta de 30-39 de ani, la 128 (40,0%) de persoane
Tabelul 3

Repartizarea lotului examinat în funcþie de nivelul masei corporale



STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Fig. 1. Prevalenþa tabagismului (%) în populaþia urbanã

Fig. 2. Prevalenþa masei corporale excesive (%) în populaþia urbanã

cu vârsta de 40-49 de ani, la 26 (32,91%) de persoane cu vârsta
de 50-59 de ani, la 13 (26,53%) persoane cu vârsta de 60-69 ani
ºi la 6 (15,79%) persoane cu vârsta de 70 de ani ºi mai mult.
Obezitatea de gradul I este constatatã la 3 (0,58%)
persoane cu vârsta de 30-39 de ani, la 8 (2,5%) persoane cu
vârsta de 40-49 de ani, la 1 (1,27%) persoane cu vârsta de 5059 de ani ºi la 1 (2,63%) persoane cu vârsta de 70 de ani.
Obezitatea de gradul II este constatatã la 4 (0,78%) persoane
cu vârsta de 30-39 de ani, la 4 (1,25%) persoane cu vârsta de 4049 de ani ºi la 2 (2,53%) persoane cu vârsta de 50-59 de ani.
Obezitate de gradul III în populaþia urbanã nu s-a constatat.
Masa corporalã normalã s-a constatat la 314 (60,85%)
persoane cu vârsta de 30-39 de ani, la 180 (56,25%) de persoane
 cu vârsta cuprinsã între 40-49 de ani, la 50 (63,29%) de
persoane cu vârsta cuprinsã între 50-59 de ani, la 36 (73,47%)
cu vârsta cuprinsã între 60-69 de ani ºi la 31 (81,58%)  cu
vârsta de 70 de ani ºi mai mult.
Hipodinamia a fost stabilitã la 42 de persoane sau în 4,19%
din cazuri (fig. 3): la 29 (3,98%) de bãrbaþi ºi la 13 (4,76%)
femei, fãrã diferenþã statistic semnificativã.
Prevalenþa hipodinamiei creºte concomitent cu vârsta: de
la 1 (0,19%) persoane cu vârsta cuprinsã între 30-39 de ani la 5
(1,56%) persoane cu vârsta cuprinsã între 40-49 de ani, la 3
(3,8%) persoane cu vârsta cuprinsã între 50-59 de ani, la 11
(22,45%) persoane cu vârsta cuprinsã între 60-69 de ani, la 22
(57,89%) de persoane cu vârsta cuprinsã între 70 de ani ºi peste.
Aceastã tendinþã este caracteristicã pentru bãrbaþi: de la 1
(0,26%) la vârsta de 30-39 de ani, la 5 (2,28%) la vârsta 40-49
de ani, la 3 (5,0%) la vârsta 50-59 de ani, la 10 (26,32%) la
vârsta 60-69 de ani, la 10 (50,0%) la vârsta 70 de ani ºi mai
mult. La femei, hipodinamia nu s-a constatat la vârsta de 30-39
de ani, 40-49 de ani ºi 50-59 de ani. La vârsta de 60-69 de ani,
hipodinamie au menþionat 1 (9,09%) femeie ºi la vârsta de 70
de ani ºi mai mult - 12 (66,67%) femei.
Hipodinamia a fost întâlnitã mai frecvent la persoanele cu studii
primare (37  7,63%), apoi la persoanele cu studii medii (5  1,36%)
ºi nu s-a constatat la persoanele cu studii superioare (0 - 0%).
Ereditatea agravatã, analizatã conform anchetãrii
subiecþilor investigaþi, a constatat prezenþa HTA la pãrinþi în 25
(2,5%) de cazuri: în 18 (2,47%) cazuri - printre bãrbaþi ºi în 7
(2,56%) cazuri - printre femei. Prezenþa HTA la fraþi sau surori
s-a depistat în 68 (6,79%) de cazuri: în 50 (6,86%) de cazuri printre bãrbaþi ºi în 18 (6,59%) cazuri - printre femei. Istoric
familial prematur de BCV (bãrbaþi sub 55 de ani ºi femei sub

Fig. 3. Prevalenþa hipodinamiei (%) în populaþia urbanã

65 de ani) a fost constatat în 17 (1,7%) cazuri: în 13 (1,78%) cazuri printre bãrbaþi ºi în 4 (1,47%) cazuri - printre femei.
Analiza ereditãþii în funcþie de studii a constatat prezenþa
HTA la pãrinþi la 12 (2,47%) persoane cu studii primare, la 5
(1,36%) persoane cu studii medii ºi la 8 (3,37%) persoane cu
studii superioare. Prezenþa HTA la fraþi sau surori respectiv la
45 (9,28%) de persoane cu studii primare, la 19 (5,16%)
persoane cu studii medii ºi la 4 (2,68%) persoane cu studii
superioare, iar istoric familial prematur de BCV - la 11 (2,27%)
persoane cu studii primare, la 3 (0,82%) persoane cu studii medii
ºi la 3 (2,01%) persoane cu studii superioare.
Au indicat prezenþa HTA la pãrinþi 23 (2,4%) de persoane
cãsãtorite, 0 (0%) persoane celibatare ºi 2 (8,33%) persoane
vãduve. Prezenþa HTA la fraþi sau surori, respectiv, au constatat
55 (5,73%) de persoane cãsãtorite, 0 (0%) persoane celibatare
ºi 13 (54,17%) persoane vãduve, iar istoric familial prematur
de BCV - 15 (1,56%) persoane cu studii primare, 0 (0%)
persoane cu studii medii ºi 2 (8,33%) persoane cu studii
superioare.
Prevalenþa factorilor de risc variazã de la o þarã la alta.
Astfel, într-o regiune din India, printre persoanele cu vârsta de
20 de ani tabagismul s-a constatat la 36,5% din bãrbaþi ºi 11,7%
din femei în India (10), la 33,9% bãrbaþi - în Brazilia (9).
Obezitatea a fost diagnosticatã la 24,5% din bãrbaþi ºi 30,2%
din femei (IMC ³27 kg/m2) din India (10). Examenul a circa
29.000 de persoane adulte din Malaiezia cu vârsta de ³20 de ani
a constatat obezitatea la 5,8% (11), iar 71,3% din persoane adulte
(³20 ani) din Brazilia duc un stil de viaþã sedentar (9).
Aºadar, prevalenþa tabagismului printre populaþia din
oraºul Taiz (Republica Yemen) este similarã cu indicatorul
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respectiv din India ºi Brazilia, iar prevalenþa obezitãþii ºi a
sedentarismului este mai micã.
1.

2.

3.
4.

Concluzii
HTA a fost constatatã la 13,27% din persoane din populaþia
inclusa în studiu, inclusiv la 12,07% - bãrbaþi ºi 16,48%femei (p>0,05). A fost constatatã o relaþie directã a prevalenþei HTA, în funcþie de vârstã.
O jumãtate din persoane au fumat sau fumeazã în prezent.
Astfel, 28,64% din persoane fumeazã în prezent, inclusiv
34,16% - bãrbaþi ºi 13,92% - femei (p<0,01). Au fumat în
trecut 21,36% din persoane, inclusiv 23,18% - bãrbaþi ºi
16,48% - femei. Nu au fumat niciodatã 50,0% din persoane,
inclusiv 42,60% - bãrbaþi ºi 69,6% - femei (p<0,01).
A fost constatatã o prevalenþã micã a obezitãþii (2,3%),
inclusiv la barbaþi (1,51%) ºi femei (4,4%) (p<0,01).
Hipodinamia a fost notatã la 4,19% din persoane: la
(3,98%) bãrbaþi ºi (4,76%) femei (p>0,05).
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Imunitatea celularã la bolnavii cu recãderi de tuberculozã
C. Sapojnic
Spitalul Clinic municipal de Ftiziopneumologie, Chiºinãu
Cellular Immunity in Patients with Relapse of Tuberculosis
52 patients who recovered from tuberculosis were supervised. In 3 month after recovery, a set of immunological cellular tests, which
represent natural and anticonsumptive immunity were performed. In 12 month of supervision (after the tests) in 3 patients the relapse of
tuberculosis apperred. The T-lymphocytes and the blastic change test with phytohemagglutinin, in comparision to healthy people, were diminished.
In patients with the relapse, the suppression was deeper. The blastic change tests with PPD-L was two times more high in people with relapse or
the specific anticonsumptive resistance was not realised. In all cases the B-lymphocytes were normal.
Key words: immunity, suppression, tuberculosis relapse
Êëåòî÷íûé èììóíèòåò ó áîëüíûõ ñ ðåàêòèâàöèåé òóáåðêóë¸çà ë¸ãêèõ
Ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäèëèñü 52 ÷åëîâåêà, èçëå÷åííûå îò òóáåðêóë¸çà. Ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà ïîñëå ëå÷åíèÿ áûë ïðîâåäåí ðÿä èììóíîêëåòî÷íûõ òåñòîâ, îòðàæàþùèõ åñòåñòâåííóþ è àíòèòóáåðêóë¸çíóþ êëåòî÷íóþ ðåàêòèâíîñòü. Ïîñëå 12-òè ìåñÿöåâ íàáëþäåíèÿ ó 3
÷åëîâåê íàñòóïèëà ðåàêòèâàöèÿ òóáåðêóë¸çà. Ò-ëèìôîöèòû è ðåàêöèÿ áëàñòòðàíñôîðìàöèè ëèìôîöèòîâ ñ ôèòîãåììàãëþòèíèíîì áûëè
ñíèæåíû ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Ó áîëüíûõ ñ ðåàêòèâàöèåé ñíèæåíèå áûëî çíà÷èòåëüíî âûðàæåííåå, ó ëèö áåç îáîñòðåíèÿ ðåàêöèÿ áëàñòòðàíñôîðìàöèè ñ òóáåðêóëèíîì PPD-L îñòàâàëàñü â 2 ðàçà âûøå, ÷åì â êîíòðîëüíîé ãðóïïå. Êîëè÷åñòâî Â-ëèìôîöèòîâ, â
ñðàâíåíèè ñ íîðìîé, áûëî ìåíüøå â îáåèõ ãðóïïàõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èììóíèòíåò, ïîäàâëåíèå, ðåàêòèâàöèÿ òóáåðêóë¸çà

Obiectivul acestei lucrãri a fost în a elucida iminentele
modificãri în vigilenþa imunologicã celularã la persoanele cu
eventuale recãderi de tuberculozã pulmonarã.
Date din literaturã, referitor la relaþiile dintre imunitatea
celularã ºi iminenþele de recãderi ale tuberculozei, nu existã. În

acelaºi timp, pronosticarea recãderilor are importanþã practicã
ºi teoreticã.
E dovedit, cã rezistenþa antituberculoasã este determinatã
de legãturile unui lanþ celular imunocompetent [2]. Rolul decisiv
în acest lanþ îl deþin macrophagele ca celule antigen-prezentãtoare
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ºi T-limfocitele ca celule executoare [5]. Interconecþiuni celulare
bilaterale realizate prin medierea interleuchinelor (IL):
interferonului-gama, (IFN-γ), factorului de necrozã tumoralã
(TNF), radicalilor nitrogeni (NO, NOO-) [3, 4, 6, 7, 8]. Totuºi
profunzimea ºi cuprinsul cercetãrilor imunologice la zi, nu permit
de a formula o schemã imunopatologicã accesibilã a patogeniei
tuberculozei, inclusiv a recãderilor.
Au fost cercetate 52 de persoane vindecate de tuberculozã
pulmonarã, fãrã folosirea imunomodulatorilor, ºi supravegheate
în decurs de 12 luni. În aceasta perioadã, la 3 luni dupã vindecare,
s-a efectuat un set de teste imunocelulare care includea: Tlimfocitele, testul de transformare blasticã a limfocitelor (TBL)
cu phytohemagglutinin (PHA) ºi cu tuberculinã PPD-L, dupã
Brain P. et al. ºi Stathopulos, G. et al. în modificarea S. Ghinda
[11]. Validarea statisticã s-a efectuat dupã criteriul Stiudents test.
Pe parcursul supravegherii, la 3 persoane a survenit
recãderea de tuberculozã. În tabel sunt arãtate testele imunologice
celulare nominalizare la persoanele fãrã recãdere ºi la cei cu
recãdere de tuberculozã.
La persoanele fãrã recãderi (tab. 1), T-limfocitele au fost
mai puþine, faþã de martori (cu 10,1%) - subnivelare confirmatã
statistic (p<0.05); în cazurile recãderilor de tuberculozã,
subnivelarea a fost ºi mai avansatã  cu 15,1%, quasi-statistic
(p<0.05), testul de transformare blasticã cu PHA a fost diminuat
cu 47,15% la cei fãrã recãderi, or cu 32,75% blaste mai puþine
faþã de martori (79,9%) (p<0.05).

de transformare blasticã cu tuberculinã, ca exponent al celei
specifice, nu a suportat modificãri esenþiale la recãderi faþã de
persoanele fãrã recãderi, dar, în ambele cazuri, a fost supranivelat.
Neavând un model experimental pe genul humanus de
recãderi de tuberculozã, datele obþinute cer a fi interpretate prin
rolul care îl joacã imunitatea celularã în patogenia recãderilor.
Populaþia T-limfocitarã este neomogenã ºi în patogenia
tuberculozei diverse subsete dispun de variate direcþii ºi locuri
de acþiune. Prin limfochinele imunoreactive expersate, Tlimfocitele sunt primele celule imunoresponsive pentru limitarea
infecþiei mycobacteriene [5,6] la etapele timpurii. Conform
rezultatelor cãpãtate, populaþia T-limfocitarã a fost suprimatã, deci
aceastã verigã a rezistenþei timpurii a fost scãzutã. La persoanele
cu o ulterioarã recãdere a tuberculozei a fost ºi mai diminuatã.
Testul de transformare blasticã este reflecþia injuriei tisulare a
reacþiei de tip întârziat. Blastogeneza este un fragment al
imunorezistenþei contra patogenilor intracelulari, inclusiv a
tuberculozei [9, 10]. În conformitate cu aceste informaþii,
diminuarea rãspunsului imunoproliferativ cu mitogenul PHA
eticheteazã o scãdere calitativã a rezistenþei naturale, care s-a
aprofundat ºi mai mult la bolnavii cu recãderi. Blastogeneza cu
PPD-L a fost supranivelatã, dar, dacã ºi s-a micºorat (parþial), a
rãmas de 2 ori mai ridicatã faþã de fundalul normal. Or, rezistenþa
imunocelularã specific-antituberculoasã nu a fost deterioratã nici
la persoanele fãrã recãderi, nici la cele cu recãderi de tuberculozã.
Rezultatele cãpãtate, completate cu sursele de literaturã,
sugereazã cã în recãderile de tuberculozã, veriga cea mai
vulnerabilã este rezistenþa celularã naturalã, pe când cea specificantituberculoasã rãmâne la un nivel înalt. Rezultatele
asemãnãtoare ale rãspunsului imunoproliferativ cu PHA,
Concanovalin-A (Con-A) ºi cu abtigene din complexul
M. Tuberculosis, la bolnavii cu tuberculozã activã, la vindecaþi
(ºi contro), au fost obþinute ºi de alþi autori [8], dar cu alt scop.
Prin urmare, declinul în rezistenþa celularã naturalã poate fi o
fenestraþie pentru recãderile de tuberculozã.

Tabelul 1
Indicii imunocelulari la persoanele fãrã recãdere ºi cu
recãdere de tuberculozã

La recãderi, depresia a fost ºi mai mare  36,9%, faþã de
martori (p<0,05) ºi cu 4,15%, faþã de persoanele fãrã recãderi (t
= 1,8). Testul de transformare blasticã cu PPD-L, la persoanele
fãrã recãderi a fost mult mai ridicat  5,43%, faþã de martori 
2,0% (p<0,05). Supranivelarea s-a menþinut  4,4% ºi la pacienþii
cu recãdere, faþã de martori (p<0,05). Diferenþa procentualã de
1,03% a fost quasi-statisticã (p<0.05) între persoanele fãrã recãderi
ºi cu recãderi. B-limfocitele au fost de 2 ori sporite faþã de fondul
normal: 21,5 ºi 12,0%, corespunzãtor (p<0,05). La bolnavii cu
recãderi de tuberculozã, populaþia B-limfocitarã a fost subnivelatã
neesenþial, faþã de martori (p>0,05) ºi autentic (p<0,05) cu
10,29%, faþã de persoanele fãrã recãderi de tuberculozã.
Datele obþinute evidenþiazã cã, între persoanele vindecate
de tuberculozã fãrã recãderi ºi persoanele cu o ulterioarã
recãdere, la o anumitã etapã, survin diferenþe în imunitatea
celularã. Diminueazã populaþia de T-limfocite, se micºoreazã
blastogeneza cu mitogenul PHA. Pe când, blastogeneza cu PPDL ºi procentajul populaþiei B-limfocitare nu se modificã esenþial.
Testul de transformare blasticã cu PHA, ca exponent al
rezistenþei naturale, a fost sub nivelul normal la persoanele fãrã
recãdere, dar a diminuat ºi mai mult la bolnavii cu recãderi. Testul

1.
2.
3.

Concluzii
Sunt necesare cercetãri imunologice aprofundate pentru
specificarea rolului subsetelor T-limfocitare în recãderile
de tuberculozã.
Evaluarea populaþiei T-limfocitare ºi a capacitãþii lor de
blastogenezã cu phytohemaglutinin poate fi un criteriu de
informaþie prognosticã a recãderilor de tuberculozã.
Dintre mãsurile terapeutice pentru consolidarea imunologicã
a vindecãrilor de tuberculozã, ar fi binevenitã folosirea
imunomodulatorilor pentru ridicarea rezistenþei naturale.
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Alimentaþia realã determinatã în mediul rural într-un studiu populaþional
M. Popovici, U. Jalbã, V. Rudi, V. Ivanov, L. Chiºlaru, N. Ciobanu
Institutul de Cardiologie, Chiºinãu
Real Nourishing Determined in Rural Medium in the Epidemiologic Study
According to the CINDI 2453 rural people of Moldova, in age of 25-64 (47,3% of men and 52,7% women), were interrogated about the kind
of food. It was discovered several deviation from the rules of correct nutrition, that influence on the health  for example: population do not eat
bread made from the flour of rude grinding  the source of important nutritional components for organism, but it is known that the white bread
preferred by the population causes the overweight. Fresh fruits are practically absent in food allowance during the winter and spring periods. It
was found out the close connection between over consumption of salt and hypertension and overweight. The normal weight people applied to
the doctor more seldom with arterial hypertension than overweight once.
Key words: real nourishing, food stuffs
Ñîñòîÿíèå ôàêòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ ëèö ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
Ìåòîäîì àíêåòèðîâàíèÿ, ðåêîìåíäîâàííûì ïðîãðàììîé CINDI, áûë èçó÷åí õàðàêòåð ïèòàíèÿ ó 2453 ëèö ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
Ð. Ìîëäîâà â âîçðàñòå 25-64 ëåò (47,3% ìóæ÷èí è 52,7% æåíùèí). Áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå îòêëîíåíèÿ îò òðåáîâàíèé ê ñáàëàíñèðîâàííîìó ïèòàíèþ, êîòîðûå ìîãóò îòðàæàòüñÿ íà çäîðîâüå íàñåëåíèÿ  íå óïîòðåáëÿþò õëåá èç öåëüíîé ìóêè  èñòî÷íèê î÷åíü
âàæíûõ ïèùåâûõ êîìïîíåíòîâ äëÿ îðãàíèçìà; ïðåäïî÷òåíèå äàåòñÿ áåëîìó õëåáó, èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçáûòî÷íîìó âåñó. Â çèìíå-âåñåííåì ïåðèîäå, êîãäà áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå, ôðóêòû ïî÷òè îòñóòñòâîâàëè â ïèùåâîì ðàöèîíå. Âûÿâëåíà ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó èçáûòî÷íûì óïîòðåáëåíèè ñîëè, àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì è ëèøíèì âåñîì. Ëèöà ñ íîðìàëüíûì âåñîì ðåæå
áîëåþò àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé, ÷åì òå êîòîðûå èìåþò èçáûòî÷íûé âåñ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôàêòè÷åñêîå ïèòàíèå, ïèùåâûå ïðîäóêòû

Introducere
Maladiile cronice necontagioase, dominate categoric de
maladiile cardiovasculare, genereazã pierderi umane ºi economice
irecuperabile în majoritatea þãrilor de pe glob, atât prin
morbiditatea ºi invalidarea contingentului producãtor de bunuri
sociale, cât ºi prin decesele imature ale populaþiei de toate vârstele.
În Moldova (anul 2003), aceste maladii au atins cifra de 90,0%
din totalitatea cazurilor de decese înregistrate, iar cota de pondere
a afecþiunilor cardiovasculare este de 57,0% [8, 11].

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (O.M.S.), la cea de a
57-ea Asamblee (2004), a optat pentru lãrgirea câmpului de
acþiune a sãnãtãþii publice mondiale prin decizia de a acþiona
mai hotãrât contra mortalitãþii ºi morbiditãþii, rezultate prin bolile
cronice necontagioase, lansând ideea de prevenire complexã a
acestor patologii prin conceptul factorilor de risc, devenit deja
program de acþiune pentru o largã comunitate de þãri, în care
acesta se implementeazã în practicã din a doua jumãtate a
secolului XX.
"
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Printre factorii de risc spre care ºi-au orientat acþiunile de
prevenþie a maladiilor noncontagioase mai multe þãri ale lumii
moderne, a fost alimentaþia incorectã, factor modificabil, dar
de care depinde substanþial, dacã nu esenþial buna stare de
sãnãtate ºi menþinerea echilibrelor biofiziologice umane la toate
etapele de viaþã [13].
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, prin ghidul sãu [2],
reglementeazã rigorile alimentaþiei sãnãtoase, iar linia strategicã,
adoptatã în 2004, opteazã pentru acþiuni neamânate de
echilibrare a alimentaþiei ºi promovarea exerciþiului fizic ca prim
adjuvant al succesului preventiv.
În multiple cercetãri s-a constatat cã 52-93% din populaþia
globului se aflã sub influenþa deferiþilor factori de risc ai bolilor
cronice necontagioase [1, 3, 4, 13], alimentaþia iraþionalã fiind
relaþionatã cert cu un mare numãr de patologii cum ar fi: cardiopatia
ischemicã, hipertensiunea arterialã (HTA), obezitatea, diabetul
zaharat, accidentele vasculare cerebrale, cancerele, ciroza hepaticã,
afecþiunile urinare etc. Astfel, prin corective adecvate de ordin
alimentar se poate influenþa decisiv profilaxia hipertensiunii
arteriale, iar majorarea consumului de legume ºi fructe, în special,
a sucurilor, legumelor vãrzoase ºi a celor frunzoase, scade riscul
accidentelor vasculare [5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15].
Scopul studiului: determinarea caracterului alimentaþiei
reale a populaþiei din mediul rural al Republicii Moldova în
condiþiile socio-economice actuale ºi relaþionarea unor caractere
alimentare cu incidenþa unor factori de risc morbid major.

respondenþi, l-au inclus în raþie de 1-2 ori în sãptãmânã (26,0%).
De asemenea, ºi peºtele este rar folosit.
Ouãle sunt incluse în raþie de 1-2 ori în sãptãmânã de circa
60% din anchetaþi.
Cartofii fierþi ori prãjiþi sunt consumaþi de 63,2% din
respondenþi, de 1-2 ori în sãptãmânã. Alte legume proaspete au
fost incluse în raþie zilnic în 35,1% din cazuri. Consumul de
fructe proaspete în raþie în acest sezon este insuficient, deoarece
numai 2,6% din intervievaþi au consumat zilnic aceste produse
alimentare, iar 64,8% din persoane, în genere, n-au inclus în
raþie fructele proaspete.
La pregãtirea bucatelor se foloseºte predominant uleiul
de floarea soarelui (73,1% din cazuri).
Plãcintele, alimentul naþional în Republica Moldova, sunt
consumate de 78,5% din intervievaþi de 1-2 ori în sãptãmânã.
Suplimenteazã bucatele cu sare în timpul mesei: când
acestea nu sunt suficient sãrate 53,1% din respondenþi, iar 15,5%
practicã acest gest aproape totdeauna.
Este dovedit cã ionii de Na++ au o influenþã atât directã,
cât ºi indirectã asupra dezvoltãrii hipertensiunii arteriale ºi pot
fi consideraþi drept factor de risc decisiv în apariþia acestei
patologii [14]. S-a relevat cã consumul limitat de sare diminueazã
mortalitatea cauzatã de insult cu 23%, la populaþia cu vârsta de
sub 55 de ani [7].
ªi în lucrarea noastrã se contureazã o legãturã directã între
consumul de sare ºi apariþia hipertensiunii arteriale. Majoritatea
pacienþilor cu HTA, care fac abuz de sare, ca ºi în lucrarea autorului
Ð. À. Åãàíÿí ºi coaut., 2004 [7], fac parte din grupul de hipertensivi
de gradul 1 ºi 2, iar cei care permanent adaugã sare în bucate mai
des suferã de HTA, gradul 3 (5,3 faþã de 4,95%). Cercetãrile au
constatat cã, la o majorare a pragului de sensibilitate gustativã
pentru sarea de bucãtãrie, cazurile de hipertensiune sunt mai dese
ºi afecþiunea parcurge mai grav [10]. La confruntarea consumului
salin cu excesul ponderal (IMC>25 kg/m2), a fost depistat un
procent mai mare de supraponderali printre cei care adaugã sare
în bucate permanent, faþã de cei care adaugã sare când bucatele
nu sunt suficient sãrate - 56,7 ºi ,respectiv, 53,8%. Important de
relevat cã, printre normoponderali suferã de HTA 28%, vs de
36% din persoanele cu exces ponderal, date care vin în
concordanþã cu rezultatele obþinute de Î. Â. Øàäðèíà ºi coaut.
(2002). O tendinþã de majorare a numãrului pacienþilor cu HTA
de gradul III se evidenþiazã la supraponderalii care adaugã sare
în bucate permanent, faþã de cei care adaugã sare când bucatele
nu sunt suficient sãrate (7,9% vs de 7,0%).
Vinul este bãutura alcoolicã ce se preferã în localitatea
investigatã: circa 70% din intervievaþi consumã aceastã bãuturã,
inclusiv de 2-3 ori în sãptãmânã - 40,5%, zilnic - 29,1% (42,4%
din bãrbaþi ºi 17,1% din femei). Peste 4 pahare vin/zi (1 litru) în
sãptãmâna precedentã consumã 58,1% din anchetaþi (80,1% din
bãrbaþi ºi 38,4% din femei). Limita de consum de vin,
consideratã de specialiºti inofensivã, este de 200-250 ml/zi. Nu
consumã vin 6,3% din populaþia antrenatã în studiu. S-a depistat
cã, printre cei care consumã vin de 2-3/sãptãmânã, sunt 33%
din hipertensivi, de vreme ce, printre cei ce nu consumã vin,
sunt 29,7% din hipertensivi. Hipertensivii de gradul 1, în 60,1%
din cazuri, consumau peste 4 pahare de vin pe zi, cei cu HTA de
gradul 2  în 67,3% din cazuri, iar cei de gradul 3  în 54,2%
din cazuri. Astfel, se atestã o tendinþã de creºtere a tensiunii

Material ºi metode
În cadrul programului CINDI, prin concursul medicilor de
familie, au fost anchetate, dupã un chestionar recomandat de Biroul
Regional al OMS, 2453 de persoane din mediul rural al RM, cu
vârsta cuprinsã între 25-64 de ani (47,3% - bãrbaþi ºi 52,7% femei). Anchetarea a fost efectuatã în intervalul ianuariemai 2001.
Eºantionul iniþial preconizat pentru examinare includea
3080 de persoane, adicã toþi locuitorii comunei Lãpuºna, de
vârsta respectivã. Rata de rãspuns a constituit 79,6%.
Rezultate ºi discuþii
Studiul alimentaþiei în perioada de iarnã-primãvarã (20002001) a relevat cã majoritatea respondenþilor (86,3%) nu se
lipsesc de dejun (vezi tab. 1).
Pâinea de mãciniº mãºcat (neagrã ºi integralã) este folositã
foarte rar de persoanele anchetate (1,3%), iar cea integralã  în
15,3% cazuri. Majoritatea populaþiei (97,0%) din comuna
Lãpuºna foloseºte în alimentaþie pâine din fãinã de calitate
superioarã (consumã pâine coaptã în condiþii casnice).
Majoritatea intervievaþilor (circa 70%) consumã paste
fãinoase ºi crupe de 3-5 ori în sãptãmânã, iar 31,1% - de 3-5 ori
6-7 zile în sãptãmânã.
Aproximativ 2/3 din respondenþi preferã laptele. Se
consumã, de obicei, laptele cu grãsimea de peste 3,2%. Brânza
de vaci 52,1% din intervievaþi o includ în raþia alimentarã 1-2
ori în sãptãmânã.
Carnea de pasãre este consumatã de 1-2 ori pe sãptãmânã
de 76,2% din populaþia investigatã. Alte specii de carne (bovine,
porcine, ovine, de iepure) se consumã de 1-2 ori în sãptãmânã
de 50,6% din respondenþi. Salamurile se consumã mai rar în
aceastã populaþie ºi numai 638 de persoane, din 2453 de
#
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Tabelul 1
Unele rezultate ale studiului asupra alimentaþiei populaþiei rurale

arteriale la persoanele care îºi permit adesea excese de consum
alcoolic.
Bãuturile tari nu sunt în topul bãuturilor alcoolice preferate
în spaþiul rural examinat. 62% din respondenþi nu consumã deloc
aceste bãuturi (39,8% din bãrbaþi ºi 81,4 din femei), iar în 35,6%
- de câteva ori în an (predominã bãrbaþii). Berea este consumatã
de câteva ori în an de cãtre 40% din respondenþi.
În concluzie remarcãm devierile de la rigorile alimentaþiei
echilibrate constatate în studiu.

Populaþia nu consumã pâine din fãinã integralã  sursã de
principii alimentare foarte importante pentru organism
(vitamine din grupul B, minerale - Mg, Zn, Fe, Se etc.,





$

fibrele alimentare etc.). Preferinþa pentru pâine albã ar
putea fi una din cauzele excesului ponderal.
Este rar inclus în alimentaþie peºtele, care furnizeazã
numeroase principii benefice pentru organism, ºi se angajeazã
important în profilaxia bolilor cronice necontagioase.
Fructele proaspete sunt aproape lipsã în raþia alimentarã
în perioada de iarnã-primãvarã.
Aºadar, alimentaþia realã examinatã în studiu se
caracterizeazã printr-un surplus de alimente care servesc
sursã semnificativã de glucide, insuficienþã de produse
proteice, îndeosebi cele de origine animalã ºi cantitãþi
minime de legume ºi fructe proaspete.
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68,6% din persoanele examinate suplimenteazã bucatele
la masã cu sare, considerând cã bucatele nu-s suficient de
sãrate ori, pur ºi simplu, aºa li-i obiceiul. Important este
cã abuzeazã de sare, în primul rând, bãrbaþii (sãreazã
bucatele insuficient sãrate  60,3% din bãrbaþi ºi 49,9%
din femei) la care mai des se înregistreazã HTA.
Rezultatele obþinute vin sã completeze cunoºtinþele
medicului de familie privind implementarea în practicã a
conceptului combaterii factorilor de risc ai bolilor cronice
necontagioase, inclusiv ºi celor cardiovasculare.

8. Sãnãtatea publicã în Moldova 2003, Chiºinãu, 2004.
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Morbiditatea populaþiei Republicii Moldova prin urgenþe traumatologice:
actualitãþi ºi tendinþe
Gh. Ciobanu
Clinica Urgenþe Medicale, USMF Nicolae Testemiþanu
Population Morbidity through Traumatological Emergencies in the Republic of Moldova: Recent Trends
Trauma can be defined in terms of body injury severe enough to pose a threat to life or limb. Because of frequent need for immediate
intervention, commitment to the development of trauma care and trauma systems by physicians has been essential. Trauma is a serious public
health problem in the Republic of Moldova and it represent the leading cause of preventable death in persons before the age of 45 years. Trauma
is a national health problem best dealt with by the development of a coordinated system insuring prompt access to optimal care and rehabilitation.
Trauma system has evolved that have been shown to:
a) Equalize access of patients in both urban and rural environments to similar levels of care;
b) Reduce death and disability;
c) Create a formalized continuum from accident scene to rehabilitation;
d) Provide a mechanism for continuous quality improvement of the system.
Key words: trauma, population, Republic of Moldova
Óðîâåíü òðàâìàòèçìà â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà  àêòóàëüíîñòü è òåíäåíöèè
Òðàâìàòèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîâðåæäåíèå îðãàíîâ è òêàíåé êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðè æèçíè èëè ÷àñòè òåëà. Èñõîäÿ èç
íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ñðî÷íîé ïîìîùè, âðà÷àì è îðãàíèçàòîðàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ñèñòåìó òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ñëóæáû è òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè. Òðàâìà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ìîëäîâå è ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ãëàâíóþ ïðè÷èíó ñìåðòè ñðåäè ëþäåé â âîçðàñòå äî 45 ëåò. Òðàâìà  ýòî ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà è òðåáóåò ñîçäàíèÿ åäèíîé

%
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êîîðäèíèðîâàííîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòü äîñòóï ê ñîîòâåòñòâóþùèì ñëóæáàì ïî îêàçàíèþ ïîìîùè è ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûõ ñ òðàâìàìè. Ðàçâèòèå ñèñòåìû îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïðåäïîëàãàåò:
a) ðàâíûé äîñòóï ïàöèåíòîâ, êàê â ãîðîäå, òàê è â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ê îäíîìó è òîìó æå óðîâíþ ïîìîùè,
b) ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè è èíâàëèäíîñòè,
c) ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû ïîìîùè îò ìåñòà àâàðèè äî ðåàáèëèòàöèè,
d) ãàðàíòèðîâàíèå ìåõàíèçìîâ ïîñòîÿííîãî óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðàâìà, íàñåëåíèå, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà

Urgenþele traumatologice, ca patologii generale ale
organismului, includ traumatismele de diversã etiologie, cu toate
localizãrile posibile în regiunile corpului uman, produse printro acþiune subitã asupra organismului a factorilor externi care
provoacã în þesuturi, organe ºi sisteme leziuni anatomice ºi
funcþionale, manifestate prin reacþii locale ºi generale (1).
Morbiditatea ºi mortalitatea prin urgenþe traumatologice
constituie pentru Republica Moldova o problemã majorã de sãnãtate
atât prin nivelul, cât ºi prin tendinþele de creºtere, prezentând un
interes ºtiinþific ºi practic imediat ºi de perspectivã (2).
Frecvenþa traumatismelor grave în timp de pace este în
creºtere, în special, prin intensificarea traficului rutier ºi creºterea
violenþei (4). Conform datelor OMS, în 2002, au fost înregistrate
5 188.000 de cazuri de decese secundare urgenþelor traumatologice, constituind 9,1% din totalitatea cazurilor de deces, inclusiv
11,6% din mortalitatea generalã a bãrbaþilor ºi 6,3% din
mortalitatea generalã a femeilor (7).
În structura mortalitãþii generale intoxicaþiile au constituit
(355000 de cazuri) 0,6%, combustiile - (311000 de cazuri) 0,5%,
submersiunea - (385000 de cazuri) 0,7%, suicidul - (877000 de
cazuri) 1,5%, omuciderea ºi actele de violenþã - (529000 de
cazuri) 1,0% (7).
Sub presiunea dezvoltãrii tehnologiilor înalte, supraaglomerãrii, creºterii vitezei de circulaþie ºi multiplicãrii
agenþilor vulneranþi în habitatul uman, urgenþele traumatologice
au cunoscut o majorare marcatã a incidenþei, transformându-le
în «epidemie traumaticã» (3).
Incidenþa traumatismelor, de asemenea, este influenþatã ºi
de nivelul de dezvoltare economicã a þãrilor, de gradul de
asigurare a populaþiei cu unitãþi de transport, de calitatea ºi
întreþinerea reþelelor rutiere, precum ºi de mediul geografic ºi
mãsurile de control ºi de prevenþie primarã, secundarã ºi terþiarã
în fiecare þarã aparte.
În tabelul 1 sunt prezentate datele privind incidenþa
afectãrii populaþiei Republicii Moldova prin traumatisme ºi
intoxicaþii, în anii 1999-2003.
Conform datelor prezentate în tabelul 1, observãm o scãdere
a incidenþei traumatismelor ºi intoxicaþiilor la 10 mii din populaþie
cu 2,5% - de la 463,8%, în 1999, la 451,8%, în 2003, în populaþia
adultã ºi o creºtere cu 4,43% - de la 431,0%, în 1999, la 451,0%,
în 2003, la copiii cu vârsta cuprinsã între 0-14 ani.
Incidenþa generalã a populaþiei RM prin traumatisme ºi
intoxicaþii a scãzut cu 0,73% - de la 454,9%, în 1999, la 451,6%,
în 2003.
În structura incidenþei generale a morbiditãþii populaþiei
Republicii Moldova, traumele ºi intoxicaþiile deþin constant locul
doi dupã afecþiunile aparatului respirator, constituind în 2003
451,6 de cazuri la 10 mii de locuitori.
Incidenþa traumatismelor, în populaþia RM, este dominatã
de plãgi, traume superficiale ºi leziuni de vase constituind, în
2003, 29,7% din structura leziunilor traumatice ºi intoxicaþii.

Pe locul doi se situeazã fracturile oaselor membrelor
superioare - cu 89,9%, ceea ce constituie 19,9%, pe locul trei
sunt fracturile oaselor membrelor inferioare - cu 57,5%, ceea
ce constituie 12,7%, pe locul patru - traumele intracraniene - cu
49,9% ºi pe locul cinci - luxaþiile, entorsele, leziunile traumatice
ale ligamentelor ºi muºchilor - cu 48,0%, ceea ce constituie
respectiv 11,04% ºi 10,6%.
Incidenþa traumatismelor în populaþia adultã, în 2003, este
dominatã de plãgi, traume superficiale ºi leziuni de vase, constituind
120,7%, sau 26,7% din incidenþa adulþilor prin traumatisme ºi
otrãviri. Pe locul doi se situeazã fracturile oaselor membrului
superior - cu 86,9% (19,2%), pe locul trei sunt fracturile oaselor
membrelor inferioare - cu 65,5% (14,5%), pe locul patru - traumele
intracraniene - 50,8% (11,2%), pe locul cinci - luxaþiile, entorsele,
leziunile traumatice ale ligamentelor, articulaþiilor ºi muºchilor cu 48,6% (10,7%) urmate de fracturi de coloanã, oase craniene ºi
ale trunchiului - cu 27%, arsuri - cu 10,8% ºi intoxicaþii - cu 10%,
constituind respectiv 5,9%, 2,4% ºi 2,2%.
Concomitent, se constatã o creºtere a incidenþei populaþiei
prin fracturi ale oaselor membrului toracic, de la 62,5% la 86,9%
sau cu 39,04%, a fracturilor membrului inferior - de la 49,4% la
65,5% sau cu 32,59%, a traumelor intracraniene - de la 46,1%
la 49,9% sau cu 8,2%.
A crescut, de asemenea, incidenþa luxaþiilor, entorselor,
leziunilor traumatice ale muºchilor ºi articulaþiilor, fracturilor
de coloanã, a oaselor craniene ºi trunchiului ºi a intoxicaþiilor.
Conform datelor prezentate în tabelul 1, scãderea incidenþei
traumatismelor în ultimii cinci ani, în populaþia adultã, este
influenþatã de scãderea incidenþei populaþiei prin plãgi, traume
superficiale cu lezarea vaselor sangvine de la 188,7%, în 1999,
la l20,7%, în 2003, sau cu 56,3%, fiind influenþatã de nivelul
insuficient de evidenþã statisticã a acestor traume.
Incidenþa traumatismelor la copiii cu vârsta cuprinsã între
0-14 ani, de asemenea, este determinatã de plãgi, traume
superficiale ºi leziuni ale vaselor cu 173,4%, constituind 38,4%
din incidenþa generalã prin traumatisme ºi intoxicaþii. Pe locul
doi sunt plasate fracturile oaselor membrelor superioare - cu 98,5%
ºi pe locul trei - luxaþiile, entorsele, leziunile traumatice de
ligamente ºi muºchi - cu 48,0%, ceea ce constituie respectiv 21,8%
ºi 10,6%. Traumele intracraniene ºi fracturile oaselor membrelor
inferioare deþin respectiv locurile patru ºi cinci - cu 47,3% ºi 33,8%
ceea ce constituie corespunzãtor 10,5% ºi 7,5% din incidenþa
prin traumatisme ºi intoxicaþii la copii în vârstã de 0-14 ani.
Conform datelor prezentate în dinamica ultimilor cinci ani, în
vârsta pediatricã se înregistreazã o creºtere a incidenþei luxaþiilor,
entorselor, leziunilor traumatice ale ligamentelor, articulaþiilor ºi
muºchilor - cu 0,8% ,de la 46,0%, în 1999, la 46,4%, în 2003, a
traumatismelor intracraniene - cu 35,1%, de la 35,0%, în 1999, la
47,3%, în 2003. Se înregistreazã, de asemenea, o creºtere a
fracturilor oaselor membrelor superioare - cu 13,2%, de la 87,0%,
&
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Tabelul 1
Incidenþa populaþiei Republicii Moldova prin traumatisme ºi intoxicaþii, anii 1999-2003 (la 10000 de locuitori)

în 1999, la 98,5%, în 2003, a fracturilor membrelor inferioare cu 35,2%, de la 25,0%, în 1999, la 33,8 %, în 2003, ºi a
intoxicaþiilor - cu 47,1%, de la 7,0%, în 1999, la 10,3%, în 2003.
Rata incidenþei generale ºi prin traume ºi intoxicaþii a
populaþiei Republicii Moldova este prezentatã în tabelul 2.
Conform datelor prezentate în tabelul 2, incidenþa
populaþiei Republicii Moldova prin traume ºi intoxicaþii

înregistreazã un nivel stabil înalt în ultimii cinci ani, constituind
12,5% din incidenþa generalã a populaþiei RM, inclusiv 8,4%
din incidenþa generalã a copiilor cu vârsta de 0-14 ani ºi 15%
din incidenþa adulþilor.
În tabelul 3 sunt prezentate datele privind nivelul
mortalitãþii populaþiei Republicii Moldova, în funcþie de mediul
de provenienþã ºi sex, anii 1999-2003.
'
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Tabelul 2
Rata incidenþei populaþiei Republicii Moldova prin traumatisme ºi intoxicaþii, anii 1999-2003 (la 10000 de locuitori)

Conform datelor prezentate în tabelul 3, mortalitatea
populaþiei a crescut de la 1133,0, în 1999, la 1192,4, în 2003; inclusiv
a bãrbaþilor - de la 1207,9 la 1270,1 ºi a femeilor - de la 1064,3 la
1121,3 la 100 mii de locuitori. Mortalitatea populaþiei prin
traumatisme ºi intoxicaþii a crescut în aceeaºi perioadã de la 95,5 la
103,2 cazuri, inclusiv a bãrbaþilor - de la 152,0 de cazuri la 162,4
de cazuri ºi a femeilor - de la 42,5 la 48,7 de cazuri. Concomitent,
se constatã o creºtere vãditã a mortalitãþii în mediul rural - de la
98,8, în 1999, la 111,9 cazuri, în 2003, ºi, în acelaºi timp, o scãdere
în mediul urban - de la 92 de cazuri, în 1999, la 90,7 de cazuri, în
2003. Se constatã niveluri înalte ale mortalitãþii prin traumatisme
ºi otrãviri, în vârsta aptã de muncã, cu tendinþã vãditã în creºtere
atât în populaþia masculinã, cât ºi femininã. Ponderea mortalitãþii
prin traumatisme ºi intoxicaþii, în mortalitatea generalã, a crescut
în perioada 1999  2003 de la 8,4% la 8,6%, în mortalitatea generalã
a bãrbaþilor, a crescut de la 12,5% la 12,7% ºi în mortalitatea
generalã a femeilor, a crescut de la 3,9% la 4,34%, în funcþie de
mediul de trai se constatã o creºtere a ponderii traumelor ºi otrãvirilor
în mortalitatea generalã a populaþiei rurale - de la 7,5% la 7,9% ºi
se înregistreazã o scãdere în mortalitatea generalã a populaþiei
urbane - de la 10,4% la 10,1%. În 2003, leziunile traumatice au
constituit 8% situându-se pe locul cinci, dupã bolile sistemului
circulator, tumorile maligne, bolile psihice, bolile sistemului nervos
(2002  6%), fiind în creºtere cu 2%.

Li s-au acordat grade de invaliditate primarã la 824 de bolnavi,
inclusiv la 518 - din localitãþile rurale ºi la 306 locuitori urbani.
În anul 2003, din numãrul total de decedaþi în urma
accidentelor, intoxicaþiilor ºi traumelor, 77% revin populaþiei cu
vârsta de 15-64 de ani. Accidentele, intoxicaþiile ºi traumele, în
structura mortalitãþii copiilor sub 1 an, au o dinamicã ascendentã
de la 14,3, în 1999, la 15,7, în 2003, la 10000 de nou-nãscuþii vii.
În tabelul 4 sunt prezentate datele vizând numãrul
accidentelor rutiere, numãrul decedaþilor ºi accidentaþilor, în
perioada aa. 1995-2003.
Tabelul 4
Numãrul de accidente rutiere ºi decedaþi în Republica
Moldova, anii 1995-2003 (abs.)

Tabelul 3
Mortalitatea populaþiei Republicii Moldova prin traume ºi intoxicaþii, în funcþie de mediu de trai, sex ºi vârstã, anii 1999  2003
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Tabelul 5
Urgenþele medico-chirurgicale cauzate de factori criminogeni în Republica Moldova, anii 1999 - 2003 (abs.)

traumatismelor ºi sunt responsabile de 20-25% din decesele
secundare traumatismelor în general. Frecvenþa traumatismelor
abdominale variazã între 12 ºi 14,5%, predominând (92%) cele
asociate. Leziunile traumatice toracice, abdominale ºi, mai ales,
cele care intereseazã mai multe organe ºi regiuni anatomice sunt de
o gravitate deosebitã ºi de pronostic rezervat.
În structura ºi incidenþa urgenþelor traumatologice, copiii
cu vârsta de 0-14 ani constituie 49,4%.
Sunt înregistrate trei vârfuri ale incidenþei deceselor
posttraumatice (6). Primul vârf (50%) se înregistreazã în momentul
sau în primele 30 de minute dupã traumã drept consecinþã a
leziunilor grave incompatibile cu viaþã, datoritã dilacerãrilor
majore cerebrale, viscerale sau rupturilor de vase mari.
Al doilea vârf (30%) se înregistreazã de la câteva minute
pânã la câteva ore dupã traumã ºi se datoreazã:

hematoamelor subdurale ºi epidurale;

hemotoraxului masiv, pneumotoraxului deschis sau cu
supapã (sufocant);

rupturilor de splinã sau de ficat;

voletului costal;

fracturilor pelviene sau altor fracturi multiple;

obstrucþiei cãilor aeriene;

tamponadei cardiace.
Intervenþiile prompte ºi competente pot reduce substanþial
mortalitatea. Unii autori numesc acest interval da timp «ora de
aur» pentru politraumatizaþii critici. Se spune, pe drept cuvânt,
cã, în lipsa asistenþei medicale imediate ºi în timpul transportului,
se ridicã de la locul accidentului un rãnit, se transportã un
muribund ºi se interneazã un decedat. S-a constatat statistic cã
aceste situaþii dau cel mai mare numãr de cazuri de decese.
Ajutorul medical calificat acordat la locul accidentului ºi
în timpul transportãrii pacientului poate reduce cu 30-50%
numãrul deceselor (6).
Al treilea vârf al deceselor (20%) se înregistreazã în
perioada de la câteva zile la câteva sãptãmâni ºi este cauzat de
complicaþiile septice sau de insuficienþele poliorganice (fig. 1).
Asistenþa medicalã în urgenþele traumatologice trebuie sã
asigure:
1.
Accesul populaþiei urbane ºi rurale la asistenþa înalt
calificatã specializatã ºi polidisciplinarã.
2.
Reducerea mortalitãþii ºi a invaliditãþii.
3.
Sã asigure continuitatea în acordarea asistenþei medicale
de la preluarea de la locul accidentului pânã la etapa de
reabilitare.
4.
Sã promoveze ºi sã asigure nivelul calitativ continuu de
acordare a asistenþei chirurgicale traumatologice.
Acordarea asistenþei medicale de urgenþã bolnavilor
traumatizaþi în Republica Moldova cuprinde:

Conform datelor prezentate, timp de 9 ani pe teritoriul
RM au fost înregistrate 25923 de accidente rutiere sau 7,9
accidente zilnic în care au fost înregistrate 4215 cazuri de decese,
sau 1,3 cazuri zilnic, ºi accidentaþi - 30723, sau 9,4 cazuri zilnic.
Statisticile OMS aratã cã pe tot globul, la fiecare douã
minute ºi jumãtate, o persoanã îºi pierde viaþa într-un accident
de circulaþie, ceea ce înseamnã peste 200 de mii de morþi anual.
Se apreciazã cã pentru fiecare caz de deces existã cam 100 de
rãniþi, dintre care 10 necesitã spitalizare.
Urgenþele traumatologice sunt influenþate ºi de situaþia
criminogenã. Numãrul victimelor ºi deceselor secundare
violenþei, înregistrate în ultimii cinci ani - 1999-2003, în RM
sunt prezentate în tabelul 5.
Conform datelor prezentate în tabelul 5, în RM se constatã
un nivel înalt al numãrului de crime la 10 mii de populaþie,
constituind, în 2003, 85,7 cazuri ºi, concomitent, indicii de
omucidere la 100 mii de locuitori constituie 9,3 cazuri ºi 17,2
cazurilor de suicid. Numai în 2003, 1324 de locuitori au fost
atestaþi cu diferite categorii de traumatisme ºi au decedat 336
de locuitori ai Republicii Moldova în rezultatatul situaþiei
criminogene în creºtere.
În tabelul 6 sunt prezentate numãrul absolut de incendii ºi
de decedaþi, în anii 1998  2003 ºi în 6 luni ale anului 2004.
Tabelul 6
Numãrul de incendii ºi de decedaþi în Republica Moldova,
anii 1998  2003 ºi în 6 luni ale anului 2004

Conform datelor prezentate în tabelul 6, numãrul persoanelor
decedate în urma incendiilor a crescut de la 151 de cazuri, în 1998,
la 216 cazuri, în 2003, ºi 174 de cazuri, în 6 luni ale anului 2004.
Analiza structurii mortalitãþii prin traumatisme sub aspect
circumstanþial a stabilit cã accidentele de circulaþie constituie 57,0%,
traumatismul craniocerebral (TCC) sever a fost stabilit în 67,2% ºi
17,8% - din cauza obstrucþiei cãilor respiratorii. La 3 din 5
prevaleazã TCC sever, la 24,7% - trauma organelor interne ºi la
9,7% - amputaþiile ºi traumele multiple. Conform investigaþiilor
noastre, traumatismelor toracice le revin 11,6% din totalitatea
!
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1. Codul roºu, sub care sunt incluse urgenþele
traumatologice cu funcþiile vitale în pericol. Deplasarea la aceste
urgenþe se face cu girofarul ºi sirena inclusã, încãlcând
regulamentele rutiere, dacã e necesar pentru sosirea în timpul
util, fãrã a crea pericole în traficul rutier.
2. Codul galben, include categoria urgenþelor care necesitã
o rezolvare rapidã, chiar dacã viaþa nu este în pericol. Deplasarea
la aceste cazuri se face rapid, folosind mijloacele de avertizare
vizuale, iar cele acustice se folosesc intermitent, în caz de
necesitate, evitând încãlcarea regulamentelor de circulaþie.
3. Codul verde, include cazurile de traumatisme care nu necesitã
deplasarea cu mijloace de avertizare sonorã sau vizualã, cazurile
care pot fi temporizate sau transportate prin mijloc nemedicalizat la
secþiile ambulatorice Ortopedie ºi Traumatologie din teritoriu.
4. Codul negru - decedaþi.
B. Departamentul Medicinã de Urgenþã asigurã recepþionarea
preluarea urgenþelor traumatologice, evaluarea ºi
diagnosticul preliminar, asigurã asistenþa de urgenþã prin
iniþierea gesturilor de resuscitare, reechilibrare ºi
stabilizarea funcþiilor vitale, care au fost iniþiate la etapã
de prespital sau care nu au putut fi acordate la aceastã
etapa, cât ºi dirijarea cazurilor în secþiile specializate, în
soluþionarea definitivã a cazurilor.
C. Etapa intraspitaliceascã începe cu dirijarea pacientului
traumatizat în blocul operator, secþia Reanimare - Terapie
Intensivã, secþiile specializate dupã profilul traumei.
Abordarea diagnosticã ºi terapeuticã a traumatismelor
începe la etapa de prespital.
În cazul accidentelor cu multiple victime, triajul este prima
etapã în ierarhia îngrijirilor medicale.
Triajul este un proces dinamic datoritã existenþei
posibilitãþii deteriorãrii stãrii victimelor în orice moment ºi, de
aceea, trebuie repetat de mai multe ori. Triajul cuprinde douã
componente: a) categorisirea; b) sortarea. Schema de decizie a
triajului este prezentatã în fig. 2.
Factorii care influenþeazã gravitatea traumatismelor:

viteza mare la impactul autovehiculelor;

cãderea de la înãlþime mai mare de 4-5 m;

decesul unei alte persoane în acelaºi accident;

aruncarea pacientului în afara autovehicolului;

intruziunea autovehicolului în compartimentul pasagerilor;

pieton sau motociclist lovit de un autovehicul;

incarcerare.
Primul ajutor cuprinde Suportul Vital Bazal.
Evaluarea cuprinde ABC care are drept scop: asigurarea
permeabilitãþii cãilor aeriene, a respiraþiei ºi circulaþiei, examenului minineurologic cu mãsurile de resuscitare cardiorespiratorii, oprirea ºi controlul hemoragiei, imobilizarea fracturilor ºi
examenul secundar al accidentatului.

Fig. 1. Distribuþia trimodalã a deceselor prin urgenþe
traumatologice

A.

Etapa prespitaliceascã cu serviciul de AMU 903, secþiile
ambulatorice ortopedo-traumatologice ºi sectorul Medicinii Primare.
B. Departamentele Medicinã de Urgenþã (DMU)
C. Etapa intraspitaliceascã - secþiile specializate Ortopedie ºi
Traumatologie ale spitalelor republicane, municipale, raionale
ºi ale clinicilor universitare municipale ºi republicane.
În scopul ameliorãrii asistenþei medicale, în urgenþele
traumatologice ºi chirurgicale, sunt necesare regionalizarea ºi
eºalonarea ei conform gradului de competenþã ºi specializarea
spitalelor care presteazã aceste genuri de asistenþã chirurgicalã
ºi traumatologicã de urgenþã ºi programatã, doctrinã susþinutã
ºi de E. Maloman, Gh. Ghidirim ºi V. Hotineanu, în concepþia
dezvoltãrii asistenþei chirurgicale în Republica Moldova (5).
A.

Etapa prespitaliceascã
Serviciul AMU, cu dispeceratul central 903, au obligaþiunile de a prelua solicitãrile de urgenþã, de a determina
prioritatea cazului, de a alerta echipajul potrivit ºi de a coordona
desfãºurarea competentã a misiunii colaborând cu DMU care
recepþioneazã urgenþele traumatologice ºi chirurgicale.
Rolul dispecerului serviciului AMU continuã sã se extindã
de la cel al unui lucrãtor de rând, care trebuie numai sã determine
localizarea accidentului ºi sã expedieze o echipã, la cel al unui
expert în domeniul serviciilor medicale de urgenþã, care joacã
un rol decisiv în organizarea acordãrii AMU.
Prin intermediul unor protocoale el poate începe acordarea
AMU în câteva secunde dupã ce a fost recepþionatã solicitarea.
Implementarea protocoalelor bine verificate ºi testate din punct
de vedere medical drept schemã de interogare telefonicã, care
includ metodele interogãrii ºi cele ale acordãrii primului ajutor
cu oferirea unei informaþii la telefon, în special, în situaþiile
critice. Putem vorbi despre o nouã concepþie, alãturi de Suportul
Vital Bazal ºi Suportul Vital Avansat în Traume (SVAT) apare
noþiunea de Suport Vital Distribuit.
În aceste scopuri, totalitatea traumatismelor dupã gradul
de urgenþã se împart în 3 categorii ºi decedaþii:

Evaluarea bolnavului politraumatizat critic
I. Examenul primar ºi managementul
A. Cãi aeriene ºi stabilizarea manualã a regiunii cervicale

1. Evaluare.
2. Management: asigurarea permeabilitãþii cãilor aeriene
ºi stabilizarea manualã a regiunii cervicale a coloanei vertebrale:
a.
luxarea anterioarã a mandibulei (manevra Esmarh);
b.
revizia cavitãþii bucale ºi îndepãrtarea corpurilor strãini;
!
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SCHEMA DE DECIZIE A TRIAJULUI
Determinarea semnelor vitale ºi a nivelului conºtiinþei

I etapã
 Scara comei Glasgow (SCG)
 Frecvenþa respiratorie
 Scorul pediatric al traumei

< 14 sau
< 10 sau > 29 sau
<9

 Tensiunea arterialã sistolicã (TAS)
 Scorul reexaminat al traumei

< 90
< 11

DA

NU

Transfer la un Centru Traumatologic

Determinarea topografiei traumei

A II-a etapã





Fracturile pelvisului
 Volet costal sau instabilitate toracicã severã
Douã sau mai multe fracturi proximale ale oaselor tubulare lungi
 Combinarea traumelor cu arsuri
Toate traumele penetrante din regiunea capului, gâtului, trunchiului
ºi extremitãþilor proximale - cotului ºi genunchiului
Paralizia membrelor
 Amputare proximala a gleznei ºi a încheieturii mâinii

DA

NU
Determinarea mecanismului traumei ºi a impactului
factorilor traumatizanþi

Transfer la un Centru Traumatologic

A III-a etapã





Degajarea din automobil
Decese în acelaºi compartiment de pasageri
Pietoni aruncaþi sau cãlcaþi
Accident rutier de vitezã înaltã
Viteza iniþialã > 60 km/h
Schimbare a vitezei > 30 km/h
Deformarea autovehiculului > 50 cm
Pãtrunderea în compartimentul autovehiculului > 30 cm






Timpul de extricare > 20 minute
Cãderi > 5 metri
Rasturnare, rostogolire a mijlocului de transport
Trauma auto a pietonului cu impact semnificativ (10 km/h)



Accident cu motocicleta > 30 km/h sau separarea motociclistului de motocicletã

DA

NU

Transfer la un Centru Traumatologic

A IV-a etapã




Vârsta de pânã la 5 sau dupã 55 de ani
Maladii cardiace, respiratorii cunoscute în anamnezã sau pacienþi psihici care fac tratament
Diabetici care administreazã insulina; pacienþi cu cirozã; malignitãþi; obezi sau cu coagulopaþii

DA

NU

Contactati Serviciul AMU si efectuati transportarea spre
centrul traumatologicTransfer la un Centru Traumatologic

Reevaluare cu control medical

Fig. 2. Schema deciziilor privitor la triajul prespitalicesc al bolnavilor traumatizaþi
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c.
d.
e.

intubaþie orofaringianã, nasofaringianã;
intubaþii orotrahealã ºi nosotrahealã;
cricotireotomie sau cricotireostomie pe ac.

3. Deficit motor lateralizat.
E. Dezbrãcarea completã a bolnavului ºi asigurarea
protecþiei termice

3. Fixarea ºi imobilizarea manualã a regiunii cervicale
în poziþie neutrã, în timpul examenului ºi restabilirii
permeabilitãþii cãilor aeriene.
B. Respiraþia. Ventilaþie ºi oxigenare optimã
1. Evaluare:
a.
dezgolirea gâtului ºi regiunii toracice;
b.
determinarea frecvenþei ºi amplitudinei miºcãrilor
respiratorii;
c.
inspecþia ºi palparea pentru depistarea devierii de trahee,
miºcãrilor respiratorii, participarea musculaturii accesorii
ºi a altor semne de traumatism toracic;
d.
percuþia ºi identificarea zonelor de matitate ºi hipersonoritate;
e.
dacã frecvenþa respiratorie este <10 sau >30, sau dacã
pacientul este inconºtient, argumentaþi intubaþia endotrahealã;
f.
auscultarea bilateralã;
g.
ventilare optimã;
h.
pulsoximetria.
2. Management:
a.
oxigenoterapia;
b.
decompresia cavitãþii pleurale în pneumotoraxul sufocant
(cu supapã) ºi hemotoraxul masiv;
c.
imobilizarea voletulu;
d.
aplicarea pansamentului ocluziv în pneumotoraxul deschis.
C. Circulaþia ºi controlul hemoragiei
1. Evaluare:
a.
identificarea hemoragiei externe;
b.
pulsul - calitatea, frecvenþa;
c.
culoarea tegumentelor ºi a mucoaselor;
d.
pulsul capilar;
e.
monitorizarea TA.
2. Management:
a.
hemostaza provizorie (pansamente compresive, garouri,
pensãri ale vaselor în plagã);
b.
cateterizarea a douã vene periferice sau a unei vene centrale;
c.
colectarea probelor de sânge pentru analize;
d.
montarea unei perfuzii cu soluþie SN, Ringer-Lactat 3:1;
e.
pericardiocenteza, în caz de indicaþii clinice;
f.
compensãrile volemice cu preparate macromoleculare 1:1;
g.
masã eritrocitarã 1:1;
h.
argumentaþi utilizarea pantalonilor antiºoc;
i.
monitorizarea ECG
j.
cateterizarea vezicii urinare ºi nasogastricã;
k.
protecþia termicã.
3. Aplicarea gulerului de imobilizare a regiunii cervicale
- preventiv determinând devierea traheei, dilatarea ºi
turgescenþa venelor jugulare, prezenþa emfizemului subcutan.
D. Examenul minineurologic
1. Evaluarea stãrii de conºtiinþã:
a.
alert;
b.
reacþioneazã la stimulent verbal;
c.
reacþioneazã la stimulent dureros;
d.
nu reacþioneazã, este inconºtient.
2. Starea pupilelor - dimensiuni, formã, simetrie ºi
reacþia fotomotorie.

II. Semnele Vitale - Reevaluare ABCD ºi argumenteazã
necesitãþile de transport ale pacientului:

a.
b.
c.
d.
e.

pulsul - frecvenþã, ritm, plenitudine;
respiraþia - frecvenþã, amplitudine, zgomote respiratorii;
TA;
temperatura;
pupilele - simetrie, dimensiuni, reacþie fotomotorie.
III. Examenul secundar ºi managementul

A. Date generale despre pacient ºi mecanismul traumei
B. Craniul cerebral ºi maxilofacial
1. Evaluare:
a.
inspecþiea, palparea - pentru identificarea traumatismelor
închise ºi deschise, craniocerebrale ºi maxilofaciale, ale
þesuturilor moi ºi osoase;
b.
reevaluarea pupilelor;
c.
reevaluarea stãrii de conºtiinþã;
d.
examenul globilor oculari la prezenþa traumelor, dislocarea
lentilelor, acuitatea vãzului ºi prezenþa lentilelor de contact;
e.
evaluarea nervilor cranieni;
f.
inspecþia cavitãþii nazale ºi a urechilor pentru depistarea
scurgerilor de sânge ºi lichid cerebrospinal;
g.
inspecþia cavitãþii bucale la prezenþa hemoragiilor ºi
scurgerii de lichid cerebrospinal.
2. Management:
a.
menþinerea permeabilitãþii cãilor aeroconductibele,
asigurarea ventilaþiei ºi oxigenoterapiei;
b.
controlul hemoragiei;
c.
profilaxia leziunilor cerebrale secundare;
d.
înlãturarea lentilelor de contact.
C. Coloana cervicalã, gâtul
1. Evaluare:
a.
inspecþia - evidenþierea traumatismelor, a deviaþiei de
trahee ºi a participãrii în respiraþie a musculaturii accesorii;
b.
palparea - depistarea contracturilor, deformaþiilor,
emfizemului subcutanat ºi deviaþiei de trahee;
c.
auscultarea arterelor carotide;
d.
radiografia regiunii cervicale în 2 proiecþii.
2. Management: Menþinerea în poziþie adecvatã de
imobilizare a coloanei cervicale ºi protecþia ei
D. Cutia toracicã
1. Evaluare:
a.
inspecþia regiunii anterioare, laterale ºi posterioare pentru
identificarea semnelor de traumatism închis ºi deschis, de
includere a musculaturii accesorii ºi a excursiilor respiratorii
bilaterale;
b.
auscultarea anterioarã ºi posterioarã a respiraþiei ºi a
zgomotelor cardiace
c.
palparea - depistarea contracturilor, semnelor de traumatism
închis ºi deschis, de emfizem subcutanat ºi crepitaþie;
d.
percuþia - evidenþierea zonelor de matitate sau de
hipersonoritate;
e.
radiografia cutiei toracice.
2. Management:
a.
decompresia pleuralã;
!"
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b.
c.
d.
e.
f.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
a.

toracocenteza;
pericardiocenteza;
toracotomia minimã ºi drenarea cavitãþii pleurale;
revizia ºi corecþia pansamentului oclusiv;
toaleta primarã a plãgii penetrante ºi drenarea cavitãþii
pleurale.
E. Abdomenul
1. Evaluare:
inspecþia regiunilor anterioare ºi posterioare la prezenþa
semnelor de traumatism, închis ºi deschis, ºi a hemoragiei
interne;
auscultarea - prezenþa sau lipsa zgomotelor intestinale;
percuþia, depistarea zonelor de matitate deplasabile;
palparea - evidenþierea contracturii ºi durerii;
radiografia oaselor bazinului;
lavajul peritoneal în scop diagnostic.
2. Management:
transferul bolnavului în sala de operaþie;
aplicarea pantalonilor antiºoc.
F. Perineul / Rectul. Organele genitale externe
1. Evaluare:
contuzii ºi lacerãri, hematoame;
hemoragii uretrale;
hematoame ºi hemoragii din organele genitale externe;
tonusul sfincterului anal;
peretele rectului ºi poziþia prostatei.
G. Spinarea
1. Evaluare:
deformaþii;
semne de traumatisme, închise ºi deschise.
2. Management:
mobilizare pe scândurã lungã, în caz de suspecþie a traumei
regiunii toracice sau lombare de coloanã.

a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
a.
b.

H. Extremitãþi
1. Evaluare:
inspecþia membrelor superioare ºi inferioare la prezenþa
traumatismelor, închise ºi deschise;
palparea membrelor superioare ºi inferioare la prezenþa
contracturii, deformaþiilor, crepitaþiei, mobilitãþii anormale,
evaluarea sensibilitãþii;
palparea ºi determinarea prezenþei pulsului pe arterele
periferice ale membrelor;
palparea oaselor bazinului ºi determinarea fracturilor ºi
hemoragiei;
radiografia, în caz de suspecþie a fracturilor.
2. Management:
aplicarea atelelor ºi imobilizarea fracturilor;
argumenteazã aplicarea pantalonilor antiºoc;
profilaxia tetanosului;
antidolorantele.
I. Neurologie
1. Evaluare:
reevaluarea pupilelor ºi a nivelului conºtiinþei;
determinarea scorului Glasgow;
evaluarea rãspunsului motor ºi asensibilitãþii membrelor
superioare ºi inferioare.
2. Management:
continuarea ventilaþiei asistate ºi oxigenoterapiei;
controlul ºi menþinerea imobilizãrii adecvate a pacientului.
IV. Reevaluarea funcþiilor vitale ale pacientului

Documentarea tuturor schimbãrilor survenite în starea
pacientului în actele statistice de însoþire ale bolnavului.
Monitorizarea funcþiilor vitale ºi a diurezei.
V. Asistenþa definitivã

Stabilizarea ºi transportul pacientului în centrele specializate în recepþionarea pacienþilor politraumatizaþi critici.

Echipa polivalentã de rezolvare a politraumatizatului critic în Departamentul Medicinã de Urgenþã
•
•
•
•
•

1. Medicul anesteziolog - reanimatolog, medicul de urgenþã
asigurã controlul cãilor respiratorii:
•
Eliberarea ºi menþinerea permeabilitãþii cãilor respiratorii.
•
Intubeazã.
•
Participã în acordarea asistenþei medicale de urgenþã.
2. Asistenta medicalã anestezistã:
•
Ajutã în examinarea ºi asigurarea permeabilitãþii cailor
respiratorii.
•
Pregãteºte echipamentul medical necesar.
•
Controleazã aparatajul medical pentru respiraþia artificialã.
•
Înregistreazã în blanchete statistice datele vizând funcþiile vitale
ale bolnavului.
3. Medicul - chirurg (cu pregãtire specialã în problemele de
asistenþã a politraumatizaþilor), conducãtorul echipei :
•
Asigurã examenul primar ºi ierarhizarea leziunilor dupã gradul
de urgenþã.
•
Coordoneazã activitatea întregii echipe ºi coopteazã, dupã necesitate,
specialiºtii (neurochirurgi, ortopezi - traumatologi, chirurgi
oromaxilofaciali, oftalmologi º.a.) necesari acordãrii asistenþei de
urgenþã.
•
Asigurã sau ajutã la acordarea asistenþei medicale de urgenþã.
4. Asistenta medicalã (cu pregãtire specialã în acordarea
asistenþei politraumaþizaþilor):
•
Anunþã personalul medical.

•
•

•
•

•
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Pregãteºte locul de recepþie ºi de acordare a asistenþei de urgenþã.
Înregistreazã informaþia de bazã despre bolnav.
Colecteazã analizele ºi le transmite în laborator.
Efectueazã ECG.
Ajutã la acordarea asistenþei medicale de urgenþã.
5. Asistenta medicalã de operaþii:
Pregãteºte sala ºi masa de operaþii.
La indicaþia conducãtorului
echipei pregãteºte instrumentele necesare pentru intervenþii
chirurgicale.
6. Laborantul:
Colecteazã sânge din deget
pentru analizele clinice.
Transmite analizele în laborator, asigurând îndeplinirea ºi
prezentarea rezultatelor.
7. Laborantul-radiolog
Efectueazã examinãrile radiologice necesare.
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Concluzii
Incidenþa populaþiei Republicii Moldova prin traumatisme
ºi intoxicaþii înregistreazã în ultimii cinci ani un nivel stabil
înalt, constituind 12,5% din incidenþa generalã a populaþiei;
inclusiv 8,4% din incidenþa generalã a copiilor cu vârsta
cuprinsã între 0-14 ani ºi 15% din incidenþa generalã a
adulþilor.
Se înregistreazã o creºtere a incidenþei populaþiei prin
fracturi ale oaselor membrului toracic - cu 39,4%, ale
oaselor membrului pelvic - cu 32,59%, a traumatismelor
intracraniene - cu 8,2%.
Nivelul mortalitãþii prin traumatisme ºi otrãviri a crescut
de la 95,5 de cazuri, în 1999, la 103,2 cazuri, în 2003,
inclusiv mortalitatea bãrbaþilor de la 152,0 de cazuri la
162,4 cazuri la 100 mii de locuitori. O supramortalitate se
înregistreazã în mediul rural, constituind 98,8 de cazuri,
în 1999, ºi 111,9 cazuri, în 2003.
Morbiditatea ºi mortalitatea prin traumatisme, în Republica
Moldova, este influenþatã de ascendenþa accidentelor de
circulaþie, factorii de mediu ºi situaþia criminogenã.
În scopul perfecþionãrii în continuare a asistenþei medicale
bolnavilor cu urgenþe traumatologice, este necesarã
implementarea evaluãrii bolnavului traumatizat, a
principiilor de triaj, recepþionãrii ºi acordãrii asistenþei de

o echipã polidisciplinarã în conformitate cu prevederile
Suportului Vital Avansat în Traume.
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Aspecte privind condiþiile de muncã ale operatorilor la computere
A. Tihon
Catedra Igienã Generalã, USMF ,,Nicolae Testemiþanu
Aspects of Work Conditions for Computer Operators
Absence of data about the influence factors on operators of computer centers required the necessity to make this research. Comparative
assessment of work conditions to realize the rational reorganization of the inside shift work and rest regimes wich in final result keep health and
raise labour productivity in the information service system.
Key words: works hygiene, videoterminals
Àñïåêòû, êàñàþùèåñÿ óñëîâèé òðóäà îïåðàòîðîâ, ðàáîòàþùèõ ñ êîìïüþòåðàìè
Îòñóòñòâèå äàííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ îñîáåííîñòè êîìïëåêñíîãî âëèÿíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ íà îðãàíèçì îïåðàòîðîâ âû÷èñëèòåëüíûõ öåíòðîâ è ñëóæá èíôîðìàöèè, âûäâèãàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ñðàâíèòåëüíàÿ
îöåíêà ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ðàöèîíàëüíóþ ïåðåñòðîéêó âíóòðèñìåííûõ ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà,
ñïîñîáñòâóþùèõ, â êîíå÷íîì èòîãå, ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ è ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ñëóæáå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèãèåíà òðóäà, âèäåîòåðìèíàëû

Printre problemele igienice contemporane, igiena muncii
a utilizatorilor de computere se anunþã foarte actualã, întrucât
permanent îºi înnoieºte ºi îºi lãrgeºte spectrul de probleme
soluþionate, tot mai multã populaþie este implicatã în procesele
de utilizare a tehnicii de calcul.

Crearea ºi implementarea amplã în economia naþionalã a
maºinilor de calcul conduce la creºterea numãrului Centrelor de
Calcul, serviciilor Informaþie ºi, corespunzãtor, a numãrului de
lucrãtori, care asigurã funcþionarea tehnicii date, concomitent
modificã caracterul ºi condiþiile de muncã în direcþia perfecþionãrii.
!$
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Importanþa problematicii studiate constã, în primul rând,
în faptul cã se referã la un domeniu al medicinii muncii mai
puþin studiat în lume ºi, mai ales, în zona noastrã, dar deosebit
de valoros la nivelul actual de dezvoltare a tehnologiei, în care
prolifereazã masiv sistemele ce implicã utilizarea echipamentelor electronice aferente ºi a computerelor, determinând
atât expuneri profesionale notabile, cât ºi expuneri ambienþale
la radiaþii electromagnetice neionizante care, pânã ºi la nivelurile
relativ reduse, par sã fie implicate, aºa cum demonstreazã
cercetãrile mai recente [11, 22] în determinismul unor efecte
comportamentale, neuroendocrine, imunologice, al unor boli
degenerative ale sistemului nervos ºi chiar al unor forme de
cancer cerebral ºi leucemii [15]. Din punct de vedere ergonomic,
se constatã, în acest context, solicitãri neuropsihice ºi fizice
particulare, care înainteazã probleme stringente privind starea
de sãnãtate ºi eficienþa activitãþii prestate în cadrul complexului
ºi noului sistem ,,om  maºinã  mediu.
Din aceste considerente, tehnologiile computerizate, fiind
o realizare majorã a ºtiinþei ºi tehnicii, posedã ºi aspecte negative,
care dãuneazã sãnãtãþii populaþiei. Actualmente, este pusã
problema de a reduce aceastã daunã. Pentru aceasta este necesarã
respectarea cerinþelor igienice recomandate ºi propuse vs de
regimurile de muncã ºi organizarea locurilor de muncã [9].
Ocrotirea sãnãtãþii muncitorilor în aceste domenii este problema
de bazã a statului, iar profilaxia constituie linia generalã în
ocrotirea sãnãtãþii în Moldova.
Datoritã eforturilor concomitente a igieniºtilor, tehnologilor,
arhitecþilor, proiectanþilor, lucrãtorilor practicieni ai Ministerului
Sãnãtãþii, la un rând de întreprinderi se amelioreazã condiþiile de
muncã. La aceasta contribuie perfecþionarea procesului tehnologic
în industrie, în baza implementãrii noilor realizãri tehnicoºtiinþifice ºi, în acelaºi timp, ºi larga computerizare în diferite
ramuri ale gospodãriei naþionale.
Computerizarea, de regulã, contribuie la micºorare
numãrului de boli profesionale, în legãturã cu faptul cã organizarea
corectã a procesului tehnologic conduce la uºurarea condiþiilor
de muncã, concomitent, la micºorarea sau la tendinþa micºorãrii
bolilor profesionale printre lucrãtori, acestea fiind asigurate ºi de
efectuarea obligatorie a controlului medical preventiv la angajarea
în cadrul muncii ºi controlului medical periodic [18].
Agravarea structurii funcþionale, în cadrul utilizãrii
sistemelor electronice de calcul, videoterminalelor înainteazã
cerinþe noi, majore faþã de organismul uman. Neaprecierea la
justa valoare a misiunii factorului uman în proiectarea ºi
organizarea centrelor de calcul inevitabil se reflectã asupra
indicilor calitativi ºi cantitativi ai activitãþii lucrãtorilor, totodatã,
conducând la încetinire sau la erori în luarea unor decizii.
De aceea este necesar de a orienta cercetãrile întru asigurarea
condiþiilor optime de muncã ale operatorilor obiectelor în cauzã,
referindu-se la categoria lucrãtorilor de muncã intelectualã.
Realizarea cerinþelor practice prezentate la categoria
persoanelor date, poate contribui la ameliorarea condiþiilor de
muncã, la reducerea oboselii, mãrirea capacitãþii de muncã ºi
pãstrarea sãnãtãþii operatorilor Centrului de Calcul ºi din
serviciul Informaþie, din telecomunicaþii.
Cercetãrilor social-igienice, privind sãnãtatea muncitorilor
în diverse ramuri ale industriei, au un rol important în aprecierea
ºtiinþificã, în dispensarizarea populaþiei.

La determinarea parametrilor cercetãrilor menþionate, se
utilizeazã un arsenal de metode, care permit determinarea
influenþei progresului tehnico-ºtiinþific asupra proceselor
complexe de formare a sãnãtãþii.
Noi am acceptat o încercare de selectare a obiectelor ºi
metodelor adecvate pentru a rezolva un ºir de probleme actuale
ale igienei muncii pentru persoanele care muncesc nemijlocit cu
modele noi ale tehnicii computerizate. Ne-am strãduit sã facem o
analizã complexã a acþiunii factorilor mediului ocupaþional,
punând accentul pe acþiunea îndepãrtatã a factorilor de micã
intensitate asupra sãnãtãþii persoanelor care, în toatã perioada de
activitate, contacteazã computerul. De asemenea, ne-am strãduit
sã apreciem, în complex, acþiunea factorilor mediului ambiant,
sã prognosticãm modificãrile în organismul lucrãtorilor, la acþiunea
combinatã a diverºilor factori de risc.
Toate cele menþionate au servit pentru noi drept bazã de a
lansa ºi de a argumenta concepþii concrete la dispensarizarea
populaþiei de vârstã aptã de muncã.
Mãsurile urgente sunt integrarea lucrului profilactic ºi a
lucrului curativ. Una din aceste forme de integrare, apreciatã la
nivel în þãrile dezvoltate, este serviciul Medicinii Muncii [3].
Formarea acestui serviciu trebuie sã asigure, pe de o parte,
accelerarea cu succes a realizãrilor tehnice ºi medicale, pe din
altã parte, sã asigure dezvoltarea de mai departe a igienei muncii.
Din numãrul obiectivelor Medicinii Muncii fac parte
studierea stãrilor premorbide, adaptarea, expertiza capacitãþii
de muncã etc. Spre regret, acestor probleme nu li se acordã o
atenþie cuvenitã în planul studierii sãnãtãþii psihice a populaþiei.
În acelaºi timp, aceasta este o problemã de mare importanþã
care, din zi în zi, devine tot mai actualã.
Populaþia frecvent este în stare de excitaþie ºi este, în
permanenþã, expusã stresului, care genereazã schimbari de
comportament. Din acest motiv, este necesar de a elabora mãsuri
de profilaxie, mai întâi pentru operatoarele care lucreazã la
procesele tehnologice noi, ºi persoanele, care îndeplinesc diferite
funcþii la computere.
Problemele Medicinii Muncii în diferite ramuri ale economiei
naþionale au specificul lor ºi, în cele din urmã, pot sã serveascã
drept bazã în diferite situaþii ale medicinii de asigurare [2].
Analiza literaturii de specialitate ne permite sã determinãm
anumite situaþii ale factorilor de risc ai sãnãtãþii persoanelor
care lucreazã la computere [8, 19]. Datele privind acþiunea
diverºilor factori ai mediului ocupaþional asupra organismului,
reacþia organismului la acþiunea lor, sensibilitatea mãritã la aceºti
factori pot forma baza delimitãrii factorilor de risc, care pot
favoriza dezvoltarea patologiilor profesionale în condiþiile
sistemului informaþional [15].
Totalitatea modificãrilor observate în starea sãnãtãþii
persoanelor care preferã utilizarea computerelor include
maladiile: aparatului locomotor, ale sistemului cardiovascular,
ale sistemului nervos central, ale organului vãzului, tractului
gastrointestinal; boli alergice etc. [1].
Autorii care au cercetat aceste probleme au înregistrat
complicaþii în perioada de sarcinã ºi la naºteri, acþiuni nefavorabile
asupra fãtului [13]. Sunt date care aratã nivelul crescut al bolilor
oncologice [15]. Pe mãsura acumulãrii datelor noi, în problemele
examinate, tot mai actualã e legãtura între condiþiile de muncã ºi
starea sãnãtãþii persoanelor utilizatoare de computere.
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Astfel, bolile aparatului locomotor (braþele, gâtul, coloana
vertebralã) sunt legate de poziþia forþatã a corpului, hipodinamia
îmbinatã cu monotonia muncii. Adesea, la locul de muncã
lipseºte mobilierul special ºi, din punct de vedere ergonomic,
organizarea locului de muncã este nesatisfãcãtoare [1].
Particularitãþile caracteristice ale muncii la computere includ
necesitatea îndeplinirii corecte a lucrului vizual la ecran, în
condiþii de modificare a iluminãrii în câmpul vizual, în prezenþa
licãririlor, neclaritãþii ºi instabilitãþii de imagini.
Obiectele lucrului vizual se aflã la diferite distanþe de la ochii
operatorilor (de la 30 cm pânã la 70 cm) ºi adesea se schimbã privirea
în direcþia ecran  claviaturã  documentaþie (conform datelor din
cronometraj de la 15 pânã la 50 ori pe minut). Readaptarea permanentã
a ochilor la diferite intensitãþi de iluminare ºi de distanþã este unul din
factorii negativi în lucrul cu displeele [4].
Pentru asigurarea eficientã a activitãþii profesionale, este
necesarã utilizarea practicã a cercetãrilor factorilor ocupaþionali,
fiziologiei muncii ºi elaborarea în continuare a problemelor
ºtiinþifice în aceastã direcþie.
La etapa actualã trebuie de concretizat valorile-limitã ºi
metodele de apreciere a unor indicatori, cum ar fi nivelul de pericol,
responsabilitatea, procentul concentraþiei atenþiei, numãrul
obiectelor concomitent urmãrite, pentru diferite tipuri de producere,
cu folosirea aceloraºi instalaþii tehnice, în special, a computerelor.
Printre problemele Medicinii Muncii de o importanþã
deosebitã rãmâne educaþia igienicã, care trebuie orientatã spre
formarea modului sãnãtos de viaþã, unei atitudini conºtiente faþã
de sãnãtatea personalã ºi sãnãtatea populaþiei.
Multe probleme ale igienei muncii ºi de profilaxie a
diferitelor boli nu se soluþioneazã din cauza incompetenþei ºi
nivelului scãzut de cunoºtinþe al organizatorilor din producere,
în întrebãrile ocrotirii sãnãtãþii muncitorilor, de la întreprinderi.
Deaceea sarcina primarã a igienei muncii este organizarea
instruirii personalului inginero-tehnic [19].
Unul din obiectivele principale ale cercetãrilor noastre a
constat în a studia factorii mediului ambiant, în încãperile unde
lucreazã operatoarele serviciului Informaþie ºi Centrelor de
Calcul, în comparaþie.
Atât primul, cât ºi al doilea grup de operatori sunt supuºi
practic aceloraºi factori în timpul muncii. În acelaºi timp,
caracteristicile profesiografice ale operatorilor, regimul de muncã
ºi de odihnã sunt diferite. Dacã la operatoarele serviciului Informaþie
(1188), în procesul muncii este caracteristic dialogul ºi prevaleazã
expunerea verbalã [19], la operatoarele Centrului de Calcul, munca
este legatã permanent de materialul textual cu un conþinut bogat de
cifre. De menþionat cã esenþiala deosebire constã nu numai în
regimul de muncã, dar ºi în structura procesului de muncã.
Atunci când operatoarele serviciului Informaþie (1188)
lucreazã într-un ciclu închis de muncã (4 zile lucrãtoare ºi, dupã
aceasta, 2 zile de odihnã), acesta fireºte nu contribuie la formarea
steriotipului dinamic cortical. Regimul muncii al operatoarelor
de la Centrele de Calcul este stabil, durata lucrului este stabilã (5
zile ºi 2 zile de odihnã), la fel de stabile sunt zilele de odihnã 
sâmbãtã ºi duminicã. O atare structurã de muncã în timpul
sãptãmânii este deosebit de favorabilã pentru formarea proceselor
adaptive ºi formarea de mai departe a steriotipului dinamic.
Dupã cum s-a demonstrat, în primul ºi în al doilea grup de
operatori acþioneazã, practic, aceiaºi factori ocupaþionali. Prin

urmare, reacþia de rãspuns al organismului la acþiunea factorilor
ocupaþionali este la un nivel.
Asupra persoanelor care utilizeazã computerele pot acþiona
o multitudine de factori nefavorabili. Unele aspecte ale condiþiilor
de muncã cu computerele, în prezent, nu sunt îndeajuns cercetate.
Parþial, din punctul nostru de vedere, este necesarã cercetarea
acþiunii câmpului electromagnetic. La momentul actual, în
ecologia electromagneticã, procesele informaþionale în
interacþiunea câmpurilor elctromagnetice cu organismele vii este
plasatã pe primul plan, pe când cele energetice  pe planul doi.
Nu sunt cercetate problemele acþiunii programãrii asupra statusului neuropsihic al operatoarelor. Se ºtie cã activitatea în mediul
informaþional neadecvat poate provoca operatorilor dereglãri
nevrotice foarte serioase, pânã la dereglãri psihice. Este necesarã
cercetarea acþiunii tehnologiilor virtuale asupra sistemului nervos
central al operatorilor, perfecþionarea criteriilor medicale la
încadrarea persoanelor în muncã la computere.
În procesul de producþie, la utilizarea computerelor, mai
frecvent sunt vizaþi factorii fizici. Unul din principalii factori în
procesul muncii la videoterminale sunt undele electromagnetice
de spectru larg ºi, în primul rând, lumina vizibilã.
Nivelul câmpului electromagnetic orientat asupra operatorului
care lucreazã la computer, în timpul lucrului, semnificativ poate sã
creascã. În asemenea cazuri, nivelurile admisibile de protecþie sunt
mãrite chiar la cele mai noi monitoare, cu certificate igienice. La
schimbarea caracterului imaginii pe ecranul videoterminalului,
nivelul câmpului electromagnetic se poate schimba mai mult de 10
ori în acelaºi timp ºi direcþia majorãrii nivelului în comparaþie cu
cele acceptate în cercetãrile testate.
Un rol important îl au ºi undele elctromagnetice, cu o
lungime de undã mai micã. Nivelul maxim de iradiaþii (în
diapazonul frecvenþelor de la 10 pânã la 200 Hz) evidenþiate pe
suprafaþa ecranelor, însã la distanþa de 10 cm de la dispozitiv,
sunt neînsemnate. Datele cercetãrilor efectuate de Biroul
canadian pentru radioprotecþie a grupului de muncã al
Consiliului Naþional din SUA, pentru aprecierea acþiunii muncii
legate de display, mãrturiseºte cã nivelul radiaþiei ionizante de
la ecrane nu-l depãºeºte pe cel admisibil fixat de standarde ºi
nu prezintã pericol biologic [6].
A fost efectuat calculul dozelor maxime ale acþiunii razelor
roentgen asupra diferitelor organe (piele, glanda mamarã, tiroidã,
ochi) ºi în dezvoltarea fãtului, la operatoarele care muncesc la
computere. Este evidenþiatã posibilitatea iradierii cu unele doze
anuale mai mari a glandelor mamare ºi celei tiroide, în comparaþie
cu radiaþia de fond. S-a stabilit cã majoritatea videodispleelor
emanã raze roentgen la nivelul, ce nu depãºeºte limita sensibilitãþii
aparatului de înregistrare [9].
Iluminarea locului de muncã este un factor principal în
cadrul formãrii condiþiilor favorabile de muncã. Iluminarea
corect proiectatã asigurã un nivel înalt al muncii, exercitã o
acþiune psihologicã pozitivã asupra lucrãtorilor ºi favorizeazã
majorarea productivitãþii muncii [17]. Pentru centrele de calcul,
privind importanþa problemelor de iluminare în producere, ne
demonstreazã faptul cã condiþiile activitãþii operatorilor în
sistemele ,,om  maºinã sunt legate evident de predominarea
informaþiei vizuale  pânã la 90% din volumul general.
Iluminarea conform Normelor Sanitare  Iluminarea naturalã
ºi artificialã (CíèÏ 11-4-79) - trebuie sã fie nu mai micã de
300Lx, ce se obþine prin alegerea corpurilor de iluminat.
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Conform datelor secþiei cercetãrilor în sfera optometriei a
Universitãþii din New-York, operatorii la videoterminale sunt
permanent însoþiþi de urmãtoarele maladii oculare, cum ar fi
astenopia ,,plapumã în faþa ochilor, dereglãri ale ochilor, dureri
de cap ºi dublarea în faþa ochilor.
Una din investigaþiile medicale, efectuatã în ºtatul
Massaciusets demonstreazã cã la lucrãtorii care lucreazã în cursul
zilei la computerele personale câte 7 ºi mai multe ore, frecvenþa
cazurilor de astenopie ºi inflamaþii ale ochilor este cu 72% mai
mare, decât la persoanele care petrec la computer un timp mai redus.
Datele clinicii maladiilor de ochi ale ªcolii de Optometrie a
Universitãþii din California confirmã cã la 2/3 dintre pacienþi, care
au lucrat la videoterminale în medie zilnic 7 ore ºi mai mult de 4
ani, se marcheazã diverse devieri de la normal ale vãzului [20].
În sfârºit, la apariþia astenopiei ºi a altor boli de ochi poate
contribui munca intensivã la display ºi la programiºtii, care nici
nu bãnuiesc de existenþa defectelor dobândite la ochi, rezultat
al încordãrii permanente a ochilor.
Multe din aceste boli pot fi evitate cu ajutorul ochelarilor
obiºnuiþi sau speciali, însã, altele depind de amenajarea incorectã
a locului de muncã ºi de prezenþa licãririlor pe ecran.
Persoanele ce utilizeazã computere personale, chiar dacã
vãzul lor este normal, trebuie sã fie supuse controlului medical
profund la medicul oculist [17].
Trebuie de exclus ca terminalul sã fie îndreptat cu ecranul
în partea geamului, fiindcã iluminarea intensivã a câmpului
vizual poate sã spele imaginea originalã de pe retina ochilor.
Pentru excluderea licãririlor pe ecranul amplasat lângã geam,
locul de muncã ºi ecranul trebuie sã fie îndreptate perpendicular
la geam [18].
Razele solare nu trebuie sã pãtrundã preponderent în
câmpul vizual ºi la programiºti.
Fluxul principal de luminã naturalã trebuie sã cadã din
partea stângã.
Peretele din spatele computerului trebuie sã fie iluminat
la fel ca ecranul. Pentru micºorarea absorbþiei luminii, tavanul,
pãrþile de sus ale pereþilor e necesar sã fie vopsite în alb
(coeficientul de reflectare sã fie nu mai mic de 0,7), pereþii ºi
lambriu  moderat deschis: azuriu, verde, galben, bej,
(coeficientul de reflectare 0,50,6); culoarea foarte deschisã sau
sclipitoare în diapazonul locului de muncã poate sã fie sursa ºi
cauza diferitelor tulburãri ale ochilor [17]. În scopul reducerii
acþiunii acestor factori, se propun astfel de mãsuri cum sunt:
instalarea jaluzelor la geamuri, a mecanismelor de dispersare a
luminii artificiale, folosirea dirijatã a surselor de iluminare,
dotarea videoterminalelor cu ecrane din sticlã infractarã.
Unul din factorii nocivi, în munca cu display, este zgomotul.
Din punct de vedere fiziologic, zgomotul se considerã drept un
sunet negativ ce influenþeazã asupra sãnãtãþii omului. În special,
aceasta se referã la operatori, care lucreazã permanent în regim
de conversaþie (dialog), nivelul zgomotului atinge 55dBA, dar,
în mod obiºnuit, pânã la 65dBA. STAS recomandã ca nivelul
zgomotului la locurile de muncã sã nu depãºeascã 50dBA [17].
Microclimatul. Prin condiþii meteorologice ale mediului
de producþie se subînþelege îmbinarea dintre temperaturã,
umiditate relativã, viteza de miºcare a aerului etc. Aceºti
parametri influenþeazã activitatea funcþionalã a organismului,
sãnãtatea, dispoziþia, funcþionarea tehnicii de calcul [17].

Temperatura aerului atinge pânã la 300C. Asemenea
temperaturã provoacã încordarea semnificativã a mecanismelor
de termoregulare, care sunt direct proporþionale încordãrii
neuroemoþionale.
Umiditatea relativã a aerului, cu o majoritate covârºitoare
de cazuri, se aflã la nivelul scãzut al limitei conform normativelor
(30%). Formarea semnificativã de uscãciune a aerului este un
neajuns mare în încãperile, unde sunt instalate computerele.
În condiþii de umiditate scãzutã, dupã cum se ºtie, persistã
pericolul de acumulare în aer a microparticulelor cu încãrcare
electrostaticã mãritã, capabile sã absoarbã particule de praf ºi
de aceea posedã proprietãþi alergizante.
Existã o concordanþã între umiditatea relativã a încãperii
ºi mãrimea, încãrcãturii electromagnetice a corpului uman, care
constã în faptul cã încãrcãturile de pe corp se eliminã mai repede
în aerul umed.
O însemnãtate deosebitã o are starea de senzaþie termicã a
organismului operatorilor la computere. Lucrând cu literatura,
am atras atenþia la temperatura efectivã. Dupã cum se ºtie,
temperatura efectivã prezintã influenþa asupra organismului uman
a temperaturii umiditãþii ºi miºcãrii aerului, precum ºi a reacþiei
de rãspuns a organismului la acþiunea acestor factori. Acþiunea
complexã a acestor factori poate fi apreciatã cu ajutorul
nomogramelor ale temperaturilor efective, datoritã cãrora se poate
afla în ce regim termic muncesc operatorii. Ei îºi apreciazã senzaþia
termicã cu cuvintele ,,rece, ,,cald, ,,confortabil. Aºadar,
cercetarea temperaturii efective în timpul lucrului operatoarelor
poate releva reacþia de rãspuns a organismului la acþiunea
complexã a factorilor microclimatici. De faptul cum va fi acþiunea
complexã a acestor factori va depinde încordarea termoreglãrii
organismului la îndeplinirea unui sau altui ciclu de muncã.
În încãpere, este necesar sã se asigure pãtrunderea aerului
curat, volumul cãruia se determinã prin calcularea tehnicoeconomicã ºi prin alegerea sistemului de ventilare. Consumul minim
al aerului se determinã reieºind din calculul a 30-50 m3/orã, iar
volumul schimbului de aer  nu mai mic decât de douã ori pe orã.
Ventilaþia este substituirea complexã sau parþialã a aerului
intoxicat prin aer curat. În funcþie de necesitatea utilizãrii, ventilaþia
se poate clasifica în mai multe feluri. Ventilaþia trebuie sã asigure
consumul de aer a 240 m3/orã. În timp de varã e necesar cu
precauþie de prevãzut instalarea climatizoarelor, în scopul evitãrii
mãririi temperaturii în încãperi pentru funcþionarea stabilã a
utilajului. Este necesar sã se acorde o atenþie deosebitã cantitãþii
de praf în aer, întrucât acesta acþioneazã nemijlocit asupra
rezistenþei ºi randamentului de exploatare a tehnicii de calcul [17].
Factorii microbiologici. Dupã datele cercetãrilor recente,
aceºti factori acþioneazã nefavorabil asupra morbiditãþii
operatoarelor (bolile tractului respirator etc.) Pentru profilaxia
apariþiei acestor boli trebuie sã fie organizatã ventilaþia raþionalã.
În munca operatorilor, suprasolicitarea principalã revine
sistemului nervos central (SNC) ºi sferei neuroemoþionale, ca
urmare, formeazã o stare îndelungatã de surmenaj neuropsihic [15].
O manifestare indirectã a acestor modificãri sunt durerile de cap la
operatorii VT, frecvenþa cãrora variazã de la 11 pânã la 89 la sutã.
Dereglãrile psihice care pot apãrea la persoanele care
muncesc la VT sunt: agresivitatea, nervozitatea, iritabilitatea,
dereglarea somnului, a poftei de mâncare. În contextul factorilor
psihosociali, au fost cercetate ºi unele modificãri fiziologice
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ca: dereglarea încordãrii musculare, modificarea funcþiei
sistemului cardiac, transpiraþia, eliminarea catecolaminelor [14].
În unele cercetãri se menþioneazã schimbarea excreþiei
catecolminelor la operatorii care lucreazã la display. Se constatã
cã, la dezvoltarea patologiilor cardiovasculare, un rol important
îi revine suprasolicitãrii psihoemoþionale cronice ºi cã excreþia
adrenalinei depinde de gradul încordãrii psihoemoþionale.
Apreciind influenþa muncii asupra sãnãtãþii operatorilor,
unii cercetãtori [5] consemneazã cã acest lucru este legat de o
serie de factori care pot provoca stresul ºi condiþiile de producþie,
conþinutul muncii, momente organizatorice care depind de
capacitãþile operatorului. Un nivel sporit al stresului se
înregistreazã la colaboratorii companiilor de asigurare ºi ziariºti.
Stresul ºi încordarea mintalã sunt legate, de asemenea, de
reþinerea rãspunsului în sistemul computerului sau cu întreruperi
imprevizibile în timpul operaþiilor.
Aceiaºi autori considerã cã, stresul ºi suprasolicitarea
sistemului nervos central, în timpul muncii la computere, pot fi
reduse prin procedee tehnologice sau organizatorice ºi, anume,
prin stabilirea unui ritm anumit de activitate, înlãturarea
problemelor la înregistrarea informaþiei în sistem.
În afarã de cele expuse, munca operatorilor la maºinile
electronice de calcul se caracterizeazã prin încordarea sistemului
cardiovascular. Aceastã încordare este impusã de exigenþele mari
faþã de munca efectuatã [11]. Autorii au stabilit o creºtere a
tensiunii arteriale sistolice în funcþionarea normalã a sistemului
nervos central. Unele rezultate indicã creºterea tensiunii arteriale
diastolice, scãderea tensiunii pulsatile, a volumului sistolic ºi a
minut-volumului cardiac în timpul lucrului.
Unii autori [12] considerã cã anume sistemul cardiovascular
este cel mai labil, reacþioneazã cel mai prompt la acþiunea mixtã
a factorilor fizici ºi neuroemoþionali ocupaþionali. Astfel de acþiune
s-a constatat la o parte dintre angajaþi, chiar dupã primii doi ani
de muncã ºi se manifestã prin sindromul distoniei vegetative
cardiovasculare. Conform datelor acestor autori, adaptarea
sistemului cardiovascular se produce numai peste 35 ani de
muncã, fapt confirmat prin reducerea senzaþiilor subiective, prin
normalizarea indicilor hemodinamici ºi funcþiei cardiace. Dar, la
o vechime de muncã mai mare de 5 ani, unii lucrãtori pot prezenta
o diminuare a capacitãþii de adaptare, ce se manifestã prin reacþii
patologice ale sistemului cardiovascular  miocardiodistrofii,
disfuncþii vegetovasculare, sindrom hipertensiv.
O parte mare din cercetãri a fost consacratã stãrii
funcþionale a analizatorului vizual. Lucrul operatorului este legat
permanent de încordarea vederii determinate de receptivitatea
imaginii pe ecran, cu sclipirea unor elemente ale imaginii, cu
schimbarea frecventã a privirii de la obiectele de diferitã
expresivitate ºi distanþã. Lucrul necesitã permanent o
concentraþie maximã a atenþiei [17].
De rând cu percepþiile subiective care evidenþiazã oboseala
mãritã a ochilor, operatoarele simt o sensibilitate mãritã la lumina
lucitoare ºi un disconfort de la ecranul lucitor [18]. Munca la
videodisplee poate sã conducã la micºorarea temporarã a
acomodãrii.
Operatorii de la videodisplee, care au lucrat 2 sau 3 ani,
prezintã acuze de dureri de cap, dureri în ochi, obosealã generalã,
vertije, dureri musculare, cardiace, aritmie, dispnee.

Corelaþia dintre starea sãnãtãþii ºi vechimea în muncã la
displee se evidenþiazã la nivelul dereglãrilor aparatului locomotor:
mâini, corp, sisteme neurovegetativ ºi de coordonare [46].
Dioxidul de carbon (CO2) este reglatorul respiraþiei. La
cercetarea mediului ambiant din încãperi, unde se aflã
computerele, la sfârºitul zilei de muncã se mãreºte concentraþia
dioxidului de carbon de 2 ori faþã de CMA (concentraþia maximal
admisibilã) [18].
Conþinutul de CO2 în sânge acþioneazã asupra centrului
respirator direct, la fel ºi mulþumitã modificãrii pH-ului în sânge.
De aceea majorarea concentraþiei dioxidului de carbon în aer
acþioneazã negativ asupra organismului uman: apar modificãri
în encefalogramã, creºte profunzimea respiraþiea, se accelereazã
respiraþiei ºi se micºoreazã capacitatea de muncã. Dacã
concentraþia de CO2 se va mãri ºi în continuu, atunci muncitorii
vor avea acuze de dureri de cap, mãrirea tensiunii arteriale,
palpitaþii, iritaþii psihice. Operatoarele cercetate de noi astfel
de acuze nu au prezentat.
De menþionat cã pericol prezintã nu numai concentraþia
mãritã de CO2 în încãperi, ci ºi alte gaze; paralel cu majorarea
concentraþiei de CO2, creºte cantitatea de amoniac, scatol,
mercaptan etc. care intensificã acþiunea toxicitãþii. De aceea
dioxidul de carbon este utilizat în calitate de indicator igienic,
ce caracterizeazã aerul încãperilor ºi clãdirilor publice.
Lucrul videoterminalelor contribuie la apariþia în încãperi
a ozonului, concentraþia cãruia, de regulã, nu depãºeºte
concentraþiile admisibile. S-a stabilit cã în încãperile slab aerisite,
concentraþiile de ozon se pot egala sau chiar pot fi mai mari, în
raport cu concentraþiile admisibile.
Ozonul este produsul intermediar al reacþiilor fotochimice,
în legãturã cu aceasta, depistarea lui este un indice de poluare
în încãperi [18].
Urmãtorul grup de indici ai poluãrii aerului îl formeazã
componentele bacteriologice. De regulã, dupã aceºti indici aerul
este practic curat [18]. Numãrul de microbi nu depãºeºte
concentraþiile admise. Însã dacã numãrul de St. aureus (1m3) de
aer, numãrul de ciuperci de mucegai în (1m3) de aer vor fi mai
mult de 250 într-un litru, aceasta poate sã exercite acþiune
nefavorabilã asupra organismului lucrãtorilor.
Factorii enumeraþi: fizici, chimici, bacteriologici, de regulã,
sunt factori de intensitate micã. Concomitent, se atrage atenþia
asupra faptului cã acþiunea combinatã a acestor factori poate sã
conducã la urmãri, care nu se includ în limetele cunoscute de
acþiune a fiecãrui din ei în parte în niveluri neînsemnate [18].
Concluzionând cele descrise, ne putem convinge de faptul
cã importanþa primordialã o are acþiunea undelor electromagnetice,
cu spectru larg de acþiune. De aceea, la aprecierea igienicã a
acþiunii factorilor mediului ambiant în care funcþioneazã
dispozitivele de informaticã ºi tehnicii de calcul, este necesar de
a face accesul diferenþiat în scopul de a depista factorul principal
cu acþiune negativã ºi mãrirea sau micºorarea acþiunii factorilor
ce îl însoþesc. La elaborarea mãsurilor de ameliorare, este necesar
sã atragem atenþia la acþiunea nefavorabilã a acestui factor, care
ne indicã niveluri înalte ale valorilor respective.
Aprecierea acþiunii factorilor descriºi ºi a modificãrilor
posibile din partea sãnãtãþii lucrãtorilor a fost demonstratã în
cercetãrile efectuate de Gh. Ostrofeþ [7]. Cercetãrile accentueazã
cã un loc de bazã le aparþine studierii modificãrilor fiziologice ºi
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biochimice în decursul zilei, în corespundere cu regimurile de
muncã ºi odihnã respective. În cercetãrile date este stabilit cã
modificãrile timpurii apar din partea SNC, SCV, aparatului
locomotor, concentraþiei atenþiei pe fundalul fotocronometrajului,
cu evidenþierea pauzelor personale ºi profesionale.
Din acest motiv, în cercetãrile actuale era necesar de a studia
indicii descriºi, în comparaþie, în regimurile de muncã la Centrul
de Calcul (un regim de lucru) ºi serviciului Informaþie 1188 (alt
regim), ce permite adecvat de a efectua mãsuri profilactice, cu
evidenþierea celor mai vulnerabile elemente în muncã.
O atenþie deosebitã meritã cercetarea morbiditãþii, cu
incapacitate temporarã de muncã, de aceea incapacitatea de
muncã este nu altceva decât trecerea stãrilor premorbide
depistate cu ajutorul metodelor de cercetare fiziologice în stãri
morbide, ce au fost cercetate de un ºir de autori [21].
Stãrile menþionate ne-am strãduit sã le cercetãm dupã o
analizã detaliatã a profesiogramelor la Centrul de Calcul ºi
Serviciul Informaþie 1188. Ulterior, am cercetat morbiditatea
cu incapacitate temporarã de muncã, þinând cont de
particularitãþile profesionale, caracteristice în procesul lucrului,
la obiectivele informative ºi obiectivele Centrului de Calcul.
Acest moment prezintã un interes deosebit, deoarece atât la
unele, cât ºi la celelalte obiecte, operatoarele îndeplinesc procesul
de muncã cu ajutorul unor ºi aceloraºi maºini  computere.
În afarã de aceasta, acþiunea factorilor mediului ambiant
atât în primul caz, cât ºi în al doilea este identicã. De aceea
numai concepþia diferenþiatã la cercetarea particularitãþilor în
caracteristicile profesiografice poate sã influenþeze asupra
structurii morbiditãþii ºi în primul, ºi în al doilea caz.
Lipsa datelor în literatura accesibilã, ce caracterizeazã
particularitãþile acþiunii complexe a factorilor ocupaþionali
asupra organismului operatoarelor Centrului de Calcul, în
comparaþie cu cele ale serviciului Informaþie, impune efectuarea
cercetãrilor în aceastã direcþie. Aprecierea comparativã a
activitãþii profesionale ne permite sã realizãm de pe poziþii
fiziologo-igienice modificarea raþionalã a regimurilor de muncã
ºi de odihnã, contribuind, în cele din urmã, la pãstrarea sãnãtãþii
ºi majorarea productivitãþii muncii în serviciile informaþionale.
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Concluzie
Analiza datelor din literaturã demonstreazã evident cã,
pentru argumentarea ºtiinþificã a influenþei structurii procesului
de producere ºi acþiunea lui asupra organismului operatoarelor,
este necesar de a efectua cercetãri complexe de aspect diferit,
concluziile cãrora ne-ar permite sã elaborãm mãsuri profilactice
diferenþiate, care ne vor ajuta nu numai sã pãstrãm capacitatea
de muncã, ci ºi sãnãtatea lucrãtorilor ºi potenþialul muncitoresc
din ramurile cercetate ale gospodãriei naþionale.
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Actualitãþi ºi perspective în transplantarea celularã
I. Ababii, P. Ciobanu, N. Eºanu, B. Topor, V. Nacu
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu din Republica Moldova
Achievements and Prospects of Cell Transplantation
The article presents the literary review on the problems of the cells transplantation, particularly the stem cells transplantation, about their
role in the human organism, methods of obtaining and possibilities for optimization of the regeneration process. It is described the types of the
progenitor cells (embryonic stem cells, mesenchymal stem cells, umbilical blood cells), sources of reception, advantages and disadvantages.
Authors analyze some received results in this area and the opportunity of the cells cultures use in the therapy of diseases. The global and national
priority directions at the given stage in tissue engineering and cells transplantation are shown. In the conclusion it is founded the necessity to
establish a Research Center of Cell Transplantation at the Nicolae Testemitsanu State Medical and Pharmaceutical University.
Key words: stem cells, cells cultures, cells therapy, tissue regeneration
Äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû êëåòî÷íîé òðàíñïëàíòàöèè
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí ëèòåðàòóðíûé îáçîð, ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìå êëåòî÷íîé òðàíñïëàíòàöèè, â ÷àñòíîñòè òðàíñïëàíòàöèè ñòâîëîâûõ êëåòîê, ìåòîäû ñåïàðèðîâàíèÿ, êóëüòèâèðîâàíèÿ è ðîñòà. Îïèñûâàþòñÿ âèäû ïðîãåíèòîðíûõ êëåòîê (àóòîëîãè÷íûå, ýìáðèîíàëüíûå, ôåòàëüíûå, êëåòêè ïóïîâèííîé êðîâè), èñòî÷íèêè ïîëó÷åíèÿ, ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Èçëàãàþòñÿ
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êëåòî÷íûõ êóëüòóð â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé è íåêîòîðûå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â ýòîé îáëàñòè. Ïîä÷åðêèâàþòñÿ ïðèîðèòåòíûå ìèðîâûå è íàöèîíàëüíûå íàïðàâëåíèÿ íà äàííîì ýòàïå, ñâÿçàííûå ñ òêàíåâîé èíæåíåðèåé è êëåòî÷íîé òðàíñïëàíòàöèåé. Â çàêëþ÷åíèå îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî Öåíòðà Êëåòî÷íîé Òðàíñïëàíòàöèè ïðè
Ãîñóäàðñòâåííîì Ìåäèöèíñêîì è Ôàðìàöåâòè÷åñêîì Óíèâåðñèòå èì. Í.À. Òåñòåìèöàíó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòâîëîâûå êëåòêè, êëåòî÷íûå êóëüòóðû, êëåòî÷íàÿ òåðàïèÿ, ðåãåíåðàöèÿ òêàíåé

Regenerarea, având trei varietãþi: fiziologicã, reparatoare
ºi patologicã, este un proces biologic complicat ºi dependent atât
de factorii genetici, cât ºi de condiþiile în care se realizeazã [20].
În ultimul deceniu, o atenþie deosebitã se acordã utilizãrii
materialelor embrionare, culturilor celulare pentru optimizarea
ºi activizarea proceselor de regenerare suprimate, sau înlocuirea
defectelor tegumentare survenite ca rezultat al eliminãrii pe cale
chirurgicalã sau în rezultatul unui traumatism banal al þesutului
(os, piele, muºchi). În prezent, transplantologia clinicã se
confruntã cu multiple probleme de ordin etic, costul major al
intervenþiilor chirurgicale, cu aspecte legate de obþinerea
materialului pentru transplantare ºi de rejetul organelor sau a
grefelor transplantate [2, 4].
Organismul matur posedã capacitãþi de autoreparare ºi, în
acest sens, un rol important este atribuit celulelor stem capabile,
în caz de necesitate, sã stea la baza formãrii diferitelor þesuturi.
Pioneratul, în efectuarea acestor cercetãri, îi aparþine savantului
rus A. Fridenºtein, care a iniþiat studierea acestor celule nu numai
în calitate de predecesoare hematopoietice, dar a început ºi lucrul
de elucidare a rolului lor în regenerarea altor þesuturi [30].
Descoperirile de la finele secolului XX, în biologia
molecularã ºi cea celularã, deschid largi perspective în
dezvoltarea biotehnologiilor noi, care vor permite tratamentul
unui ºir de patologii actualmente greu de vindecat.
O perspectivã evidentã o are cultivarea celulelor stem,
pluripotente ºi celulelor predecesorii ale diferitelor structuri tisulare,
separate din þesuturi embrionare, fetale ºi din organismul matur.
Ghidarea diferenþierii celulelor stem in vitro ar permite obþinerea

materialului biologic necesar pentru tratamentul de substituþie a
diferitelor maladii. E necesarã elaborarea tehnologiilor de obþinere
a unui material celular cu capacitãþi enorme de regenerare ºi care
nu ar avea efecte antigenice pronunþate care, la rândul sãu, aduce
la rejetul grefei transplantate [30].
Actualmente, multiple cercetãri au pus în evidenþã faptul
cã celulele medulare, crescute în laborator în condiþii specifice,
se dezvoltã în celule osoase, cartilaginoase, adipoase ºi
musculare. Astfel, celulele mãduvei osoase sunt o sursã nu numai
pentru celulele hemopoietice, ci ºi pentru cele mezenchimale,
dezvoltarea cãrora poate fi direcþionatã în formarea in vitro a
celulelor necesare. Probabil, dupã prelucrarea corespunzãtoare
ºi inocularea în mediul respectiv, aceste celule pot fi capabile
sã restabileascã integritatea morfologicã ºi cea funcþionalã a
þesuturilor în regiunea administrãrii [4, 5, 16].
Conform datelor publicate în 1990, 143 de centre de
transplantare din Europa au efectuat 4234 de transplantãri ale
celulelor stem hematopoietice; în 1994, în 306 centre au fost
efectuate mai mult de 10000 de astfel de transplantãri. În ultimii
ani a crescut considerabil numãrul centrelor de transplantare
celularã, inclusiv în România, Ucraina ºi Rusia [35]. Se studiazã
ºi, în unele cazuri, sunt deja propuse tehnologii de diferenþiere
a celulelor stem în mioblaºti, cardiomioblaºti, celule ale gliei ºi
celule nervoase, hepatoblaºti, fibrobaºti etc.
Celulele predecesorii pot fi:
1) Totipotente  acestea sunt celulele din care se poate
dezvolta orice tip de celule prezente în organismul uman. Dupã
fecundarea ovulului, zigotul se divide, formând celule identice,
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fiecare din ele, dacã ar fi implantate în uter separat, ar putea da
naºtere unui embrion. Aproximativ la 4 zile de la fecundare, se
formeazã blastocitul cu stratul extern (din care se dezvoltã
placenta ºi a.), iar din masa celularã plasatã intern se dezvoltã
practic toate organele ºi þesuturile embrionului [18, 25].
2) Pluripotente (multipotente)  acestea sunt:
a) celulele masei celulare interne ale blastocitului care,
însã, la implantarea separatã în uter, din ele nu se dezvoltã un
embrion. Diferenþierea celulelor pluripotente duce la formarea
celulelor stem (mesenchimale, hematopoietice ºi dermale).
Celule pluripotente pot fi obþinute nemijlocit din masa celularã
internã a blastocitului sau de la embrionul, din regiunea de unde
are loc dezvoltarea gonadelor (celule fetale). Tulpinile celulare
obþinute prin cultivarea acestor celule sunt identice. Acest tip
de celule se numesc embrionare. O altã metodã de obþinere a
celulelor pluripotente poate fi efectuatã prin inocularea nucleului
unei celule somatice în ovul denucleat, din care poate sã se
dezvolte un embrion  clonarea [18, 25];
b) celulele stem care dau naºtere celulelor specializate cu
funcþii specifice (celule stem neurale, celule stem hematopoietice
ºi celule stem ale pielii). Drept exemplu pot servi celulele
hematopoietice, responsabile de înnoirea continuã a celulelor
sangvine, din care se dezvoltã eritrocitele, limfocitele, leucocitele.
Celulele stem sunt prezente nu numai în þesuturile embrionului,
dar ºi în al nou-nãscutului ºi ale celui matur [10, 12].

interiorul blastocitului. Aceste celule sunt totipotente, din ele se
pot dezvolta orice tip de celule caracteristice organismului matur.
Anume din aceste celule, savanþii americani au obþinut tulpini
imortale de celule stem [25].
Celulele fetale au atras atenþia transplantologilor prin faptul
cã þesuturile embrionare nu au un sistem imun format, care
micºoreazã probabilitatea complicaþiilor dupã transplantare. O mare
parte din celulele ce constituie acest þesut sunt slab diferenþiate,
dispun de un grad mare de proliferare ºi sunt capabile sã formeze
colonii de celule care participã la regenerarea organului. Celulele
stem fetale implantate în organismul recipientului pot sã-ºi modifice
caracterul diferenþierii transformându-se în celule caracteristice lojei
recipiente. Concomitent cu celulele stem, se administreazã ºi un
complex de citochine ºi factori de creºtere care stimuleazã
regenerarea þesuturilor. Anume aceste capacitãþi ale þesutului fetal
ºi sistemul imun imatur asigurã un efect terapeutic adecvat, farã
agresivitate imunã a celulelor transplantate faþã de recipient. De
obicei, aceste celule sunt obþinute din material de la embrioni umani
de 9-12 sãptãmâni. [28, 31].
Culturi celulare alogene de la donatori maturi. Celulele
compartimentelor hematopoietic ºi limfopoietic ale mãduvei
osoase sunt celule suºe pluripotente ºi celule adulte eritrocitare,
granulocitare, trombocitare, monocitare, limfocitare ºi cele
plasmatice [2, 27, 33]. Mai frecvent, în acest aspect, sunt
transplantate celulele medulare alogene. Transplantarea celulelor
alogene hematopoietice se utilizeazã de mai mult timp pentru
tratamentul unor maldii sangvine  anemii congenitale, leucemii,
unele maladii cu dereglãri de metabolism, dereglãri ale
sistemului imun, precedat de insuficienþã imunitarã etc. O cerinþã
durã, deficil de asigurat în efectuarea acestei transplantãri, este
corespunderea între HLA a recipientului ºi a donatorului. Din
cauzã polimorfismului sistemului HLA, au fost create bãnci de
þesut, prin care se face selectarea pacienþilor ºi donatorilor, însã,
nu întotdeauna este posibil de a gãsi donatorul necesar.
Culturi celulare ombilico-placentare umane. S-a relevat
posibilitatea utilizãrii celulelor stem prelevate din placentã ºi
din cordonul ombilical. E necesar de menþionat, cã ideea creãrii
unor bãnci de sânge ombilical a apãrut din mai multe
considerenþe ºi, anume: colectarea sângelui ombilical este uºor
de efectuat, nu-i provoacã nici un rãu donatorului ºi pãrinþii pot
stoca, la naºterea copilului, o rezervã de celule stem hematopoietice. Probabilitatea transmiterii maladiilor la transplantarea
acestui material este redusã la minimum prin: efectuarea
investigaþiilor necesare gravidei pânã la naºtere, ºi, nemijlocit,
ale sângelui colectat; posibilitatea efectuãrii testelor imunologice
necesare pânã la efectuarea transplantãrii; acest sânge este bogat
în celule predecesorii care se pot diferenþia în diferite þesuturi
sub acþiunea unor factori specifici de diferenþiere ºi, totodatã,
este posibilã crioconservarea întru pãstrarea sângelui un timp
îndelungat de pânã la 10 ani, ºi utilizate în cazul unui eventual
transplant la copil sau la un alt membru al familiei. Pentru prima
datã, transplantarea celulelor stem, obþinute din sângele
ombilical de la sorã, a fost efectuatã în 1988 la un copil de 6
ani, cu anemie Fanconi. Este demonstrat cã celulele limfoide
ale sãngelui ombilical sunt mai puþin imunoreactive ºi este
admisibilã necorespunderea parþialã dupã sistemul HLA la
transplantarea celulelor hematopoietice, de asemenea, reacþia
grefã - gazdã se întâlneºte mai rar comparativ cu transplantarea

Surse pentru obþinerea celulelor stem
Autocelulele (Multipotent adult progenitor cells MAPS sau
mesenchimal stem cells MSC), considerate actualmente unul dintre
cele mai cu perspectivã materiale pentru terapia cu celule ºi
inginerie tisularã. O sursã sigurã de celule predecesorii este
mãduva osoasã, care este bogatã în celule de acest tip, ºi mulþi
autori cerceteazã posibilitatea utilizãrii lor în optimizarea ºi
activizarea procesului reparator în diferite þesuturi, în caz de
afectare [1, 2, 5, 12, 21]. Concomitent, existã tehnologii de
obþinere a celulelor stem din sângele periferic, dupã administrarea
prealabilã a preparatelor hematopoietice, ce stimuleazã exodul
celulelor stem din mãduva osoasã în patul sangvin, apoi, folosind
utilajul special, are loc separarea ºi utilizarea lor pentru transplantare. Avantajele utilizãrii autocelulelor sunt evidente prin lipsa
conflictului imun (rejecþia grefei); este redusã la minimum
posibilitatea de contaminare a pacientului cu maladii
hematotransmisibile ºi este aceastã utilizare favorabilã din puncte
de vedere moral ºi etic [2, 5, 12, 24]. Dezavantajul este limita de
vârstã la care este rezonabil de cultivat autocelule (pânã la 50 de
ani). Se considerã cã la naºtere unei celule stem îi revine 10000
de celule sangvine, la 15 ani - 1:100000, la 50 de ani 1: 500000.
Sunt comunicãri despre posibilitatea obþinerii celulelor stem din
þesut adipos, mucoasã nazalã [20].
La autocelule, de asemenea, pot fi atribuite celulele din
sângele cordonului ombilical ºi placentar care se colecteazã la
naºterea fãtului într-un container steril, din care se separã celulele
stem ºi se crioconserveazã, pâstrându-le la temperaturi joase
timp îndelungat. La necesitate, se utilizeazã pentru tratamentul
donatorului [15].
Culturile celulare alogene. În acest tip de celule se includ
celulele embrionare care sunt obþinute din blastocit, la a 5-a zi
de la fecundare, ºi sunt colectate din conglomeratul celular din
"!

Nr.3 (285), 2005
mâduvei osoase [26]. Pânã în prezent au fos efectuate peste
2400 de transplantãri celulare din sângele cordonului ombilical
la copii ºi la maturi [15].
Culturi celulare xenogene (de pãsãri, de animale etc.).
Este un aspect mai puþin cercetat în lume, în ceea ce priveºte
utilizarea lor în terapie. Mai frecvent sunt utilizate în procesul
de cercetare în virusologie, bacteriologie etc. În Republica Moldova,
au fost efectuate cercetãri experimentale privind eficienþa
utilizãrii celulelor osteomedulare obþinute din embrionii de pasãre
(gãinã ºi prepeliþã) ºi utilizate în tratamentul a sute de pacienþi
cu deficienþe ale aparatului locomotor, marcând succese
considerabile [19, 27].

se utilizeazã alginat de calciu, pe care se implanteazã condroblaºti
colectaþi de la vite mari cornute [Isaacson G., Rosenfeld R., 1996].
Savanþii italieni descriu capacitatea celulelor osteomedulare
injectate în regiunea afectatã a þesutului muscular pentru a susþine
procesul reparator tisular. Ferrari G. scrie cã celulele sunt recrutate
din mãduva osoasã, transportate cu fluxul sangvin, traverseazã
peretele vasului sangvin ºi reparã muºchiul afectat. Pentru
examinarea acestui fenomen, autorii, cu ajutorul veninului de ºarpe,
au modelat distrofia muºchilor membrului posterior la ºobolani,
dupã care a fost luatã mãduvã osoasã de la un alt ºobolan, celulele
fiind marcate cu un marcher de origine proteicã specific numai
celuleor musculare. A fost transplantatã mãduva osoasã în muºchiul
lezat. S-a determinat cã o parte din celulele regeneratului muscular
conþin marcheri specifici þesutului transplantat, indicând cã celulele
medulare transplantate s-au dezvoltat în celule musculare. Totodatã,
autorii susþin cã multe din celulele regeneratului nu conþin marcherul
specific ºi ei nu se pot referi exact la ponderea mãduvei osoase
(celulelor stem) în regenerare muscularã. Totodatã, un alt autor
Eric P. Hoffman, Universitatea de Medicinã din Pittsburgh, a scris
cã dânsul ºi colegii lui nu au gãsit probe veridice ce indicã faptul cã
mãduva osoasã transplantatã ar fi avut careva efect benefic în
distrofia muscularã la ºoareci [14].
În spitalul din Harvard, se lucreazã asupra recuperãrii
þesuturilor afectate ale tractului urinar (ureter, vezicã urinarã,
uretrã). Este în curs de elaboreare metoda inoculãrii în peretele
vezicii urinare a miociþilor pentru fortificarea peretelui. Pentru
tratarea diabetului, în cavitatea peritonealã se administreazã celule
capabile sã producã insulinã. Este patentatã ºi o metodã de obþinere
a celulelor neurale, care constã în prelucrarea celulelor predecesorii hematopoietice CD34 cu factorul-alfa de necrozã a tumorii
ºi stimularea tulpinilor de macrofagi cu interleucin - 3. Se
patenteazã tulpina de celule neurale umane obþinute prin aceastã
metodã ºi se propun în imunoterapia cancerului ºi a SID-dei.
Specialiºti din diferite ramuri ale biologiei au obþinut in vitro
þesuturi fiziologice adecvate celor naturale. Celulele au fost
crescute în bioreactor în care s-au creat condiþii apropiate de cele
in vivo. Au fost crescute celule pentru transplantare (piele, mãduvã
osoasã, cartilaj, celule hepatice). Þesuturile obþinute pot fi utilizate
în tratamentul combustiilor, ulcerelor cutanate trofice, în chirurgia
cosmeticã ºi în operaþii de substituþie [3, 8, 21, 34].

Direcþiile de cercetare privind utilizarea celulelor
stem în terapia celularã
În ultimii ani, datoritã succeselor obþinute în cercetãrile
fundamentale care permit cultivarea diferitelor tipuri de celule,
se dezvoltã transplantarea celularã nu numai în aspectul
cercetãrilor fundamentale, dar ºi în utilizarea lor în terapia unei
diversitãþi considerabile de patologii ale organismului uman.
Actualmente, transplantarea celularã în cercetãri fundamentale
se utilizeazã pentru: studierea procesului de diferenþiere a
þesuturilor ºi a celulelor; elucidarea embriogenezei þesuturilor
ºi a organelor; studierea interacþiunii diferitelor celule; formarea
organelor in vitro; modelarea diferitelor maladii genetice umane;
studierea mecanismelor de îmbãtrânire ºi posibilitatea întineririi
þesuturilor; obþinerea himerelor genetice pentru studierea
mecanismelor imunitaþii, rejetelor tisulare imune etc. [9, 21]
În studiile efectuate referitor la perspectiva utilizãrii celulelor
predecesorii în terapia de substituþie ºi de recuperare, pot fi incluse
un ºir de patologii dobândite ºi congenitale, terapeutice ºi
chirurgicale. Domeniile posibile de utilizare a celulelor stem sunt:
Hematologie (leucemiile); Cardiologie (infarctul miocardic);
Endocrinologie (diabetul); Dermatologie (bolile þesutului
conjunctiv); Oncologie (leucemiile); domeniul Sistemului Nervos
Central ºi Periferic (traumatisme craniocerebrale cu afectarea
þesutului neural); Hepatologie (ciroza hepaticã, hepatitele cronice);
Oftalmologie; Otorinolaringologie; Ortopedie ºi Traumatologie
(consolidãri lente, pseudoartroze, artroze deformante,
osteomielite, defecte osoase, osteodistrofiile) etc. [3, 9, 14, 17].
Funcþia specificã morfogeneticã a celulelor stem permit
reglarea proceselor reparatorii în diferite organe - rinichi, ficat în
afecþiuni toxice, aterosclerozã, osteoartroze, pseudoartroze, distrofii
osoase. Sunt efectuate cercetãri pentru creºterea dinþilor prin metoda
ingineriei tisulare, care se realizeazã prin douã metode:
1. Prin dentogenezã directã, când de la embrion se
colecteazã mugurele dentar. Celulele obþinute din el se cultivã
ºi se implanteazã pe o construcþie tridimensionalã care are forma
dintelui constituitã din acizi organici (PGA, PGLA) ºi se
implanteazã în alveola dentarã unde, sub acþiunea factorilor
locali, are loc dentogeneza;
2. Prin dentogenezã indirectã, formarea dintelui se petrece
extraalveolar. Dupã inocularea celulelor pe matrice, construcþia
tisularã se plaseazã extraoral în þesuturile moi (oment, þesutul
subcutanat) ale pacientului, pe un termen de 20-35 de sãptãmâni,
dupã care dintele format se implanteazã în alveolã [13]. Prin
inginerie tisularã a fost creatã, de asemenea, ºi o bioprotezã a
timpanului utilizatã în timpanoplastie. În calitate de biomatrice,

Ce se întreprinde actualmente în lume în
transplantarea celularã?
Actualmente, teoria transplantãrii celulare a cucerit câmpul
cercetãrilor multor savanþi din lume. Necesitatea efectuãrii
studiilor privind obþinerea a noi surse de celule stem, excluzând
utilizarea celulelor fetale, a derulat evenimentele în aºa fel cã, în
2000, în Australia, Anglia ºi Japonia a fost anulat moratoriul care
interzicea efectuarea cercetãrilor finanþate de bugetul de stat în
domeniul studierii celulelor embrionare stem. În pofida faptului
cã în SUA nu a fost anulat acest moratoriu, un ºir de laboaratoare
ale companiilor biotehnologice s-au inclus în cercetãri care vizeazã
obþinerea ºi utilizarea clinicã a celulelor stem. Printre ele sunt:
Geron Corporation, Stem Cell Inc., Osiris Therapeutics, Genzyme,
Athersys etc. Anume în SUA a fost patentat ºi permis pentru
utilizare în clinicã primul produs comercial care constã din matrice
de colagen ºi fibroblaºti ºi keratocite  Apligraft; preparat care a
fost utilizat la 80000 de pacienþi [13].
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ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
Prima bancã de celule stem s-a inaugurat în 1990 în SUA,
în prezent, existând în lume mai multe unitãþi de acest fel. Centrul
de Imunologie ºi Transplant din cadrul Spitalului Clinic Judeþean
Timiºoara ºi Catedra Fiziologie ºi Imunologie a UMF a înfiinþat
prima Bancã de celule stem din România. Medicii timiºoreni
au efectuat primul transplant de mãduvã din România,
realizându-se astfel a treia premierã medicalã în materie de
transplant, dupã cel de cord, efectuat în octombrie 1999, ºi cel
de ficat, reuºit în luna aprilie 2000.
În Rusia, prezidimul Academiei de ªtiinþe Medicale
(AªMR), la 29.05.02, a adoptat un consiliu ºtiinþific coordonator
pentru elaborarea programului naþional Medicinii - noi tehnologii
celulare, în componenþa cãruia au fost incluºi savanþi din diferite
domenii ale Medicinii practice ºi fundamentale. Acest consiliu a
inaintat spre aprobare Programul Naþional de transplantare
celularã - definind destul de argumentat scopul ºi sarcinile
programului, cu implicarea în realizarea lui a multor instituþii de
cercetare ºtiinþificã a Aª MR. Un program similar a fost elaborat
de Ucraina în cadrul instituþiilor din Poltava ºi Harkov [35].
În pofida discuþiilor controversate, privitor la eficacitatea,
siguranþa ºi oportunitatea utilizãrii celulelor stem în terapia
umanã, se lãrgeºte spectrul lor în clinicã: tratamentul maladiilor
sangvine (leucemii, anemii, maladii metabolice); tratamentul
maladiilor congenitale imunodeficiente; corecþia stãrilor
imunodeficitare dupã chimioterapie ºi radioterapie; tratamentul
maladiilor genice (metabolice, degenerative); tratamentul
insuficienþei hepatice acute, cirozei maladiilor congenitale
metabolice ale ficatului; tratamentul miodictrofiilor; tratamentul
maladiilor degenerative ale sistemului nervos, ictusului cerebral,
parcinsonismului etc., tratamentul maladiilor genetice ºi
degenerative ale sistemului reproductiv; tratamentul diabetului
insulinodependent; tratamentul maladiilor degenerative ale
pielii, mucoasei, cartilajului ºi a. [11, 14, 17, 19, 29, 32].
2. În 2000, au fost aprobate în clinicã transplantarea
neuroblaºtilor obþinuþi din teratocarcinom uman NTERA-2
patentat de firma BioLeiton USA. Celulele nediferenþiate au
fost multiplicate pânã la obþinerea a 50-100 mln de celule. O
parte din celule sunt utilizate pentru fenotipare ºi excluderea
contaminãrii cu viruºi ºi bacterii. Cele rãmase sub acþiunea
substanþelor chimice erau diferenþiate în neuroni pânã la 95%
din celule. Cu un aparat de selectare a celulelor, erau eliminate
celulele nediferenþiate ale teratocarcinomului. Apoi, cu o seringã
ºi cu un ac special utilizând stereotaxisul ºi tomografia
computerizatã, erau inoculate 10-12 mln de celule în nucleul
bazal al creierului, la pacienþi care au suportat cu 6 luni în urma
ictusului cerebral hemoragic. 12 luni de scrining, dupã
transplantare, au arãtat lipsa complicaþiilor în 100% din cazuri.
La jumãtate din pacienþi, s-au îmbunãtãþit capacitãþile motorii
paralel cu ameliorarea circulaþiei sangvine la acest nivel [10].
Firma biotehnologicã Osiris Therapeutics a obþinut tulpini
de celule stem mezenchimale din bioptate ale mãduvei osoase
de la donatori. Din bioptat se obþin aproximativ 1mln de celule
stem, care se multiplicã prin cultivare pânã la 500 mln. Apoi
aceste celule sunt administrate în fluxul sangvin al pacienþilor
dupã radio, chimioterapie, pentru a stimula formarea coloniilor
de celule progenitoare în mãduva osoasã a pacientului, întru
restabilirea hematopoiezei ºi rezervelor de celule stem în mãduva
osoasã. Se indicã cã transplantarea acestor celule permite

micºorarea costului tratamentului care, iniþial, includea folosirea
factorilor de creºtere ºi a citochinelor, foarte costisitoare, ºi scade
letalitatea dupã aceste proceduri [17].
Mecanismul de acþiune
În mare mãsurã, mecanismul de acþiune a celulelor
transplantate rãmâne neelucidat pânã la sfârºit ºi, deseori,
folosirea practicã a metodei anticipeazã argumentarea ºtiinþificã.
S-a observat cã dupã transplantarea celularã se activizeazã
proliferarea celulelor lojei recipiente ºi restabilirea parþialã sau
integralã a structurii ºi funcþiei organului. Acþiunea morfoinductivã
se argumenteazã prin eliminarea citochinelor de cãtre celulele
transplantate ºi prin interacþiunea intercelularã cu celulele gazdã.
Totodatã, celulele embrionare de la donator formeazã colonii în
organele afectate ale recipientului ºi, proliferând, înlocuiesc
celulele deteriorate ale organismului formând þesut funcþional
morfologic corespunzãtor regiunii afectate [11, 12, 21, 22].
Prioritãþi naþionale în transplantarea celularã în
Republica Moldova
Trebuie de menþionat cã, ideea utilizãrii culturilor celulare
osteomedulare embrionare în tratamentul diferitelor afecþiuni ale
aparatului locomotor a fost propusã la noi în Þarã încã în anii ´70
ai secolului XX [31]. Dorim sã subliniem cã, în anul 1971,
profesorul Pavel Ciobanu împreunã cu conferenþiarul Nicolae
Cereº ºi-au propus sã încerce utilizarea celulelor embrionare în
calitate de stimulatori ai procesului de consolidare a fracturilor.
În anul 1975, problema în cauzã a fost obiectul analizei la Consiliul
ªtiinþific al Institutului de Cercetãri ªtiinþifice în Traumatologie
ºi Ortopedie (Moscova, 12.01.75), la care a fost evaluatã drept
metodã de perspectivã, recomandând continuarea cercetãrilor în
cadrul USMF Nicolae Testemiþanu, numind ºi consultanþi
ºtinþifici: pe G. I. Lavriºceva ºi pe V. I. Govallo. Au fost efectuate
experimente in vitro ºi in vivo pe animale. Ulterior, a fost utilizatã
ºi în clinicã, la pacienþii cu o consolidare lentã a fracturilor, cu
pseudoartroze ºi osteomielitã posttraumaticã a oaselor lungi. Sunt
obþinute 5 brevete de invenþie de cãtre colaboratorii universitãþii
în acest domeniu [7, 8, 19, 20, 32].
Un alt aspect al transplantãrii celulare a fost promovat de
profesorul I. ªroit ºi colaboratorii, care au propus utilizarea
autolimfocitelor activate în tratamentul afecþiunilor inflamatorii
în Otorinolaringologie, Ginecologie, Oftalmologie [1, 2].
Este regretabil faptul cã în Þara, în care savanþii au fost
printre primii care au propus, au cercetat ºi au utilizat culturi
celulare în tratamentul diferitelor afecþiuni, nici în prezent nu
existã cel puþin un laborator specializat, dotat, destinat studierii
transplantãrilor celulare în medicinã. Cercetãrile efectuate în
acest domeniu poartã un caracter sporadic ºi sunt efectuate, în
cele mai multe cazuiri, din entuziasmul unor cercetãtori, fãrã o
finanþare centralizatã, care ar contribui la mãrirea eficienþei
acestor investigaþii.
Studierea capacitãþilot celulelor stem, de proliferare ºi de
diferenþiere în culturã,este în ascendenþã. O atenþie deosebitã
impun celulele stem dupã ce, în 1998, cercetãtorii Tompson D. ºi
Gherhard D. au obþinut tulpini imortale de celule stem. În 1999,
revista Sciens aceastã descoperire a apreciat-o ca fiind a treia
dupã importanþã, dupã descifrarea spiralei de ADN ºi genomul
omului. Concomitent, diverse companii, activitatea cãrora este
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legatã de biotehnologii, au obþinut mai mult de 1500 de patente
ce vizeazã utilizarea, cultivarea celulelor stem. Totodatã, este la
început de cale utilizarea acestor celule pentru obþinerea
biotransplantelor care ar înlocui organele donatoare, destinate
transplantãrii. Necesitãþile medicinii în acest tip de material sunt
enorme. Numai 10-20% din cei care necesitã transplant de organ
se trateazã, 70-80% decedeazã fãrã a obþine tratamentul necesar,
fiind pe lista de aºteptare a transplantelor. Este în interesul
milioanelor de oameni efectuarea investigaþiilor în acest domeniu.
Considerãm cã ar fi necesar de a propune pentru Republica
Moldova Programul Naþional de Cercetare ºi Transplantare
celularã. Sperãm cã ni se va acorda ajutorul necesar întru
efectuarea cercetãrilor necesare ºi implementarea lor în diferite
domenii ale medicinii contemporane.
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Concluzii
Biologia celularã este un viitor în soluþionarea problemei
de suplinire a defectelor tisulare ºi de activizare a
regenerãrii reparatorii.
Actualmente, terapia cu celule este o direcþie prioritarã în
medicina modernã. Utilizarea acestui tip de transplant
celular este o alternativã a tratamentului medicamentos ºi
reprezintã o cale posibilã de soluþionare a problemelor
legate de insuficienþa cantitativã a materialului destinat
transplantãrii.
Pentru dezvoltarea acestei direcþii ºtiinþifico-practice, este
necesar de a concentra potenþialul experimental ºi clinic
actual în efectuarea cercetãrilor.
Este necesar de adoptat Programul Naþional de
Transplantare Celularã pentru Republica Moldova, fapt
care ar stipula direcþiile prioritare de cercetare în acest
domeniu.
În acest scop credem, cã ar fi binevenit, pentru început,
crearea unui Centru de Transplantare Celularã, pe lângã
USMF Nicolae Testemiþanu.
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Problema infecþiilor nosocomiale
V. Prisacari
Catedra Epidemiologie, USMF Nicolae Testemiþanu
The Problem of Nosocomial Infections
On the basis of own experience and bibliographic data is shown the actuality of nosocomial infections today, the mechanism of morbidity
formation, epidemiological and etiological peculiarities, their evidence, economic implications, the problem of nosocomial professional infection,
scientific-practical strategies that need to be solved in perspective.
Key words: nosocamial infections
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Actualitatea ºi noþiuni generale
În patologia umanã, infecþiile nosocomiale (IN) ocupã un
loc deosebit. Ele se deosebesc prin incidenþã înaltã ºi consecinþe
grave care duc, direct sau indirect, la majorarea bruscã a valorii
tratamentului, precum ºi a pagubelor economice, morale ºi
sociale, ºi sunt considerate, în prezent, o problemã majorã de
sãnãtate populaþionalã pentru toate instituþiile de asistenþã
medicalã (12, 13, 14, 19, 20, 46).
Termenul de infecþie nosocomialã se trage de la cuvântul
nosokomeion prin care, în greaca modernã, se defineºte spitalul.
Se pot întâlni ºi alte denumiri ca cele de infecþie spitaliceascã,
intraspitaliceascã, postoperatorie, de altfel ºi iatrogenã  de la
cuvântul iatros, tot grecesc, care înseamnã medic.
Menþionez aceste momente pentru a ne convinge cã este
vorba de infecþiile pe care individul, bolnav deja fiind, le
achiziþioneazã aflându-se într-o instituþie medicalã, mai frecvent
în spital, dar nu este exclus nici ambulatorul. Pentru a fi corect
pânã la urmã, precizez cã azi la acest grup de infecþii se atribuie
ºi infecþiile achiziþionate în instituþiile închise, cum ar fi
orfelinatele sau penitenciarele ºi al.
În acest articol vom descrie doar infecþiile nosocomiale
achiziþionate în instituþiile medicale.
Conform expunerii OMS, sub infecþie nosocomialã se
subînþelege orice maladie infecþioasã care afecteazã pacientul
în rezultatul spitalizãrii sau adresãrii acestuia la medic, sau o
maladie infecþioasã care afecteazã lucrãtorul medical al instituþiei
sanitare ca urmare a îndeplinirii obligaþiunilor funcþionale,
indiferent de momentul apariþiei simptomelor, în timpul sau dupã
aflarea lui în instituþia sanitarã.
OMS considerã, de asemenea, cã infecþiile nosocomiale
constituie cauza principalã a nivelului înalt de morbiditate ºi letalitate
la bolnavii spitalizaþi care duce, direct sau indirect, la majorarea
bruscã a valorii tratamentului ºi a pagubelor economice, morale ºi
sociale (prelungirea timpului de spitalizare, agravarea bolii din cauza
cãreia s-a internat pacientul, favorizarea apariþiei complicaþiilor, a
deceselor, mãrirea cheltuielilor pentru terapie ºi întreþinerea
bolnavilor); ele prezintã o nouã ameninþarea sãnãtãþii publice.

OMS este îngrijoratã nu fãrã temei. Infecþiile nosocomiale
tot mai evident devin o problemã medicalã, socialã ºi economicã,
determinatã de frecvenþa lor sporitã care, chiar ºi în spitalele
bine utilate, pot atinge ponderea de 15-20% din numãrul
pacienþilor internaþi, iar, în serviciile de nou-nãscuþi: maternitate,
chirurgie, terapie intensivã, arsuri  27-32%, ºi se înscriu printre
primele cauze de deces; 75% din totalul deceselor în staþionarele
chirurgicale (3, 8, 9, 19, 46).
Explorãrile OMS, efectuate în 14 þãri ale lumii cu
posibilitãþi limitate de control, au constatat cã nivelul de
rãspândire a infecþiilor nosocomiale constituie 8,7-21,0% din
numãrul de bolnavi internaþi (42).
Particularitãþile epidemiologice
Infecþiile nosocomiale ca fenomen, cât ºi particularitãþile
epidemiologice ale acestui grup de infecþii sunt determinate de
mai mulþi factori obiectivi.
În primul rând, vom menþiona faptul cã infecþiile
nosocomiale prezintã o patologie polinosologicã, care include
atât infecþiile clasice (rujeola, difteria, tifosul exantematic, gripa,
salmonelozele, ºighelozele, hepatitele virale, infecþia HIV ºi al.),
cât ºi un ºir de infecþii inflamatorii septico-purulente.
O datã cu dezvoltarea Epidemiologiei ºi formarea
sistemului de supraveghere epidemiologicã, inclusiv a mãsurilor
antiepidemice obligatorii în instituþiile medicale, care prevãd
reducerea la maximum a posibilitãþilor de pãtrundere ºi de
rãspândire a infecþiilor, incidenþa prin infecþii clasice, inclusiv
IN, s-a redus considerabil. Dacã, încã în prima jumãtate a
secolului 20, incidenþa prin IN clasice se ridica la 35-40% din
numãrul de bolnavi internaþi, iar rata lor constituia circa 80%
din patologia nosocomialã, azi infecþiile clasice constituie circa
15% din morbiditatea prin infecþii nosocomiale înregistrate.
Totodatã, menþionez faptul trist cã, din acest grup de infecþii,
o problemã deosebit de gravã pentru unitãþile sanitare la ora actualã
prezintã hepatitele virale B ºi C, ºi infecþia HIV - în calitate de
infecþii emergente, ºi tuberculoza - în calitate de infecþie
reemergentã, precum ºi salmonelozele în staþionarele pediatrice.
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Conform datelor Ò. È. Ôðîëî÷êèíà ºi al. (2002), în
structura infecþiilor nosocomiale înregistrate în Federaþia Rusã,
pe parcursul anilor 1997-2001, hepatita viralã B constituie 3%,
HVC  0,8%, iar salmonelozele  2,7%.
În regiunea Stavropol, numai într-un singur an (1999) au
fãcut hepatitã viralã nosocomialã 84 de persoane, inclusiv 61 
HVB ºi 23  HVC (31). À. Â. Ðóñàíîâè÷ ºi al. (2003), în scopul
determinãrii rolului intervenþiilor chirurgicale solide ca factor
de risc în achiziþionarea virusului hepatitei virale B, C ºi
citomegaliei, în Bielorus, a constatat acest fenomen la
22,34±3,3% din pacienþii operaþi.
Totodatã, conform majoritãþii covârºitoare a cercetãtorilor
din acest domeniu, la etapa actualã dominã infecþiile septicopurulente (ISP) care constituie circa 85,0% din patologia
nosocomialã (17). Din acest grup de infecþii, pe primul loc se
plaseazã ISP postoperatorii, care constituie  24,1%, ISP la nounãscuþi  20,3% ºi la lãuze  11,2% (44).
O problemã medicalã de mare complexitate ºi gravitate o
constituie septicemiile, în special, la copilul nou-nãscut. În
Clinica Boli Infecþioase, Iaºi (România), în decurs de 10 ani
(1992-2001) au fost internaþi 783 de pacienþi cu septicemie,
inclusiv 189 (23,84%) de copii, din care au decedat 167 de
persoane, inclusiv 51 de copii (V. Cebotãrescu, 2003). În
Republica Moldova, numai pe parcursul unui an (2002) au fost
înregistrate 214 cazuri de septicemie la nou-nãscuþi (V. Andriuþã
ºi al., 2003). Conform datelor prezentate de Ò. È. Ôðîëî÷êèíà
ºi al. (2002), formele generalizate constituie 3,5% din totalul
de infecþii septico-purulente nosocomiale (ISPN).
O trãsãturã ce caracterizeazã ISP este polimorfismul
nosologic, etiologic ºi clinic pronunþat. La ora actualã, se
înregistreazã circa 140-150 de manifestãri clinice ale ISP, care
afecteazã practic toate sistemele funcþionale ale organismului,
cum ar fi infecþiile pielii ºi þesuturilor moi, oaselor ºi articulaþiilor,
ginecologice, intraabdominale, ale sistemului urinar etc.
Aºadar, ISP, spre deosebire de infecþiile clasice, prezintã
o patologie nespecificã atât din punct de vedere al manifestãrilor
clinice, cât ºi etiologic. ISPN, în genere, dar ºi una ºi aceeaºi
formã nosologicã în parte, pot fi cauzate de o gamã largã de
microorganisme. Conform datelor noastre (23), numai pe
parcursul unui an într-un singur spital, ISP au fost provocate de
27 specii de microorganisme, inclusiv grampozitive (62,3%),
gramnegative (34,7%), altele (2,8%).
Totodatã, una ºi aceeaºi specie de microorganisme, de
exemplu S. aureus, poate produce diferite manifestãri clinice,
de la abces pânã la septicemie.
O particularitate etiologicã exprimatã la ISP este cã, în topul
agenþilor cauzali, un rol dominant îl au microorganismele aºa-zise
oportuniste, condiþionat patogene, multe din ele aparþinând la
saprofiþi, cum ar fi S. epidermidis, S. saprofiticus, E. coli,
microorganismele de genul Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter,
Enterococcus, Acinetobacter, Citrobacter, Serraþia, Providencia,
Proteus, Edvardsiella, Morganella etc. (9, 32, 39, 46).
Experienþa noastrã (17, 21) demonstreazã elocvent acest
fenomen. Din 132 de tulpini de microorganisme izolate de la
pacienþii cu complicaþii septico-purulente postoperatorii, în
secþiile Chirurgie Abdominalã, 29,5% prezintã E. coli, 12,9% S. epidermidis, 9,8% - S. aureus, 9,8% - Ps. aeruginosa, 8,3%
- K. pneumoniae, 6,8% - S. faecalis, 4,5% - P. mirabilis, 3,8%
S. marcescens, 1,5% Acinetobacter ºi alte microorganisme.

O particularitate importantã a acestor microorganisme este cã
ele uºor achiziþioneazã rezistenþã (polirezistenþã) la antibiotice ºi
dezinfectante, fenomen legat de diverse mecanisme de achiziþionare
a rezistenþei la nivel molecular, caracteristice microorganismelor, cum
ar fi mutaþiile în timpul replicaþiei ADN, sau prin intermediul
plasmidelor ºi altor elemente genetice mobile (transpozoni, transducþia
cu fag, transformare geneticã), dar ºi de utilizarea largã, nu întotdeauna
raþionalã, a chimioterapicelor ºi a dezinfectanþilor.
Conform experþilor mondiali, în 50% din cazuri, acest grup
de preparate este utilizat neîntemeiat. Mai multe observaþii clinice
ºi ºtiinþifice confirmã faptul, cã între utilizarea iraþionalã a
antibioticelor ºi formarea rezistenþei existã o legãturã directã (37).
În rezultatul unui studiu epidemiologic retrospectiv
efectuat de noi (17), s-a constatat cã numai 9,9% din bolnavii
cu ISPN, în staþionarele Chirurgie Generalã, au fost investigaþi
bacterilogic cu stabilirea antibioticogramei. Totodatã, tratamentului cu antibiotice au fost supuºi 73,4% din numãrul total
(975) de bolnavi. Aºadar, la 63,5% din bolnavi li s-a indicat
antibiotice fãrã scontarea antibioticogramei.
L. Apostolov ºi coaut. (2003), în baza expertizei fiºelor
de staþionar ale bolnavilor cu ISP, au stabilit, în repetate rânduri,
indicarea pentru tratament a câte 2-3 antibiotice concomitent
fãrã determinarea sensibilitãþii la antibiotice.
În aceastã ordine de idei, este important de menþionat cã
agenþii cauzali în IN, înregistrate în staþionarele medicale din
mun. Chiºinãu, pe parcursul anilor 1998-2002, în 80% din cazuri
s-au dovedit a fi polirezistenþi la antibiotice ( Dodiþa ºi al., 2003).
Conform mai multor investigaþii efectuate în conformitate
cu standardele internaþionale, Pseudomonas aeruginosa, de
exemplu, s-a dovedit a fi în 50% din cazuri rezistentã faþã de
piperacilinã, în 75% din cazuri  faþã de gentamicinã ºi în 42%
- faþã de ciplofloxacilinã, iar microorganismele din genul
Acinetobacter spp. au fost rezistente faþã de piperaciclinã în
88% din cazuri, faþã de cefuroximã - în 96%, cefataximã  88%,
ceftriaxonã  94%, ceftazidinã  78%, gentamicinã  91%,
ciprofloxacinã  53%, ºi Co-Trimaxazol  88% (37).
V. Melnic ºi V. Bahturina (2003), studiind sensibilitatea la
antibiotice a 119 tulpini de P. aeruginosa, depistate de la pacienþi în
SCR. (Chiºinãu) din punctate, sânge, urinã, eliminãri din sinusuri ºi
ureche, au stabilit cã din cefalosporine P. aeruginosa este mai sensibilã
faþã de ceftazidimã (66,7%). Sensibilitatea faþã de alte antibiotice este
mult mai redusã (cefataximã  14,2%, ceftriaxonã  9,4%, cefaperazonã
 6,5%). Numai 39,1% din tulpini au fost sensibile la ciprofloxacinã
(chinolone), imipenemã  36,9% (carbapinemi), gentamicinã  10,6%,
netilmicinã  8,4%, tobramicinã  7,7% (aminoglicozide).
Situaþia este alarmantã ºi privitor la tulpinile spitaliceºti
de Kl. pneumoniae. A. Paraschiv (2004) a constatat cã culturile
de Kl. ãneumoniae, testate în spitalele din mun. Chiºinãu,
manifestã rezistenþã faþã de antibiotice în 81,8% din cazuri. Mai
frecvent acestea sunt rezistente faþã de preparatele grupului
penicilinic (100%), tetracicline (100%), macrolide (80,0%),
aminoglicozide (100%), polipeptide (100%), cefalosporine
(50%) ºi fluochinolone (50%).
È. È. Æàäåíîâ ºi coaut. (1999), în rezultatul analizei
antibioticorezistenþei a 309 tulpini de microorganisme depistate
de la bolnavi cu procese purulente îndelungate în secþiile
Traumatologie ºi Ortopedie, au stabilit cã 73,2% din tulpini sunt
rezistente faþã de 18-20 de antibiotice. Acelaºi fenomen a fost
depistat de noi la bolnavii de osteomielitã.
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E. Brusina (1999), în baza unui studiu a evoluþiei IN pe
parcursul a 20 de ani, menþioneazã o creºtere bruscã a rezistenþei
tulpinilor spitaliceºti ºi faþã de dezinfectante.
Toate aceste specii de microorganisme, deoarece aparþin
în majoritatea lor la saprofiþi, se deosebesc ºi prin rezistenþa
înaltã la mediul extern.
Anume aceste particularitãþi  rezistenþa înaltã la mediul
extern ºi polirezistenþa la chimiopreparate conduc la formarea
tulpinilor spitaliceºti, care circulã uºor în mediul spitalicesc chiar
ºi sub presiunea chimioterapicelor ºi dezinfectanþilor.
În mod normal, majoritatea din aceste specii de microorganisme, saprofite fiind, nu provoacã îmbolnãvirea. Anume
acest element, fixat în conºtiinþa medicului încã de la cursul
microbiologie, conduce la suprimarea rolului acestor microorganisme în dezvoltarea infecþiilor septico-purulente, deseori
deosebit de grave.
O parte din clinicieni considerã în continuare, cel puþin
psihologic, cã aºa infecþii nosocomiale cum ar fi pneumoniile,
pielonefritele, procesele inflamatorii locale, nu sunt patologii
infecþioase ºi nu socot strict necesar, în aceste cazuri, de a întreprinde
mãsuri de prevenire sau antiepidemice. Mai mult decât atât, chiar
ºi în laboratoarele microbiologice, când din materialul patologic
de la pacienþii cu asemenea infecþii se depisteazã microorganisme
saprofite, deseori mediile sunt înlãturate, considerându-le ca fiind
impurificate. Se face o mare greºealã, deoarece aceste
microorganisme, în anumite circumstanþe, pot deveni deosebit de
agresive ºi contagioase, punând în pericol viaþa bolnavilor.
O condiþie prioritarã în acest sens (dezvoltarea infecþiei
septico-purulente) este rezistenþa scãzutã (imunodeficienþa) a
organismului (29, 43, 46).
Cercetãrile noastre, efectuate în laboratorul Infecþii
Intraspitaliceºti (19), confirmã acest fenomen. Un studiu
imunologic efectuat pe bolnavii cu maladie ulceroasã a
stomacului ºi colecistitã calculoasã, cu 1-2 zile înainte de
intervenþia chirurgicalã, a constatat schimbãri esenþiale în
conþinutul imunoglobulinelor serului. Diminuarea nivelului IgM
a fost înregistrat la 58,5% - 64,0% din bolnavi; IgG  la 39,6%44,0% ºi IgA - la 32,0% - 42,9% din pacienþi (P>0,05). Numãrul
de fagocite active la aceºti bolnavi a fost de 2 ori mai scãzut,
faþã de normã (58,5±3,0%) ºi constituie 29,6±1,4%.
Totodatã, printre bolnavii, la care mai apoi, în perioada
postoperatorie, s-au observat complicaþii septico-purulente, au
fost depistate de 2 ori mai multe persoane (56,0%) cu conþinut
scãzut de celule active în perioada preoperatorie, în comparaþie
cu bolnavii fãrã complicaþii postoperatorii (27,9%) (P<0,05).
S-au observat schimbãri esenþiale ºi în starea sistemului 
T de imunitate, la bolnavii cu maladie ulceroasã a stomacului ºi
colecistitã calculoasã, care se caracterizeazã prin scãderea
concomitentã a limfocitelor generale ºi a celulelor  T. Totodatã,
s-a constatat cã aceste deviaþii imunologice preoperatorii se
înregistreazã în 85,7% din cazuri la bolnavii cu complicaþii
septico-purulente postoperatorii, iar, la bolnavii fãrã complicaþii
 numai în 59,4% (P<0,005). În ambele grupuri, nivelul cantitativ
al celulelor T-totale este mai mic, în comparaþie cu cel normal
(61,65±1,43%) ºi constituie, la pacienþii cu ulcer gastric,
corespunzãtor, 45,5±2,2% ºi 46,2±3,3%, iar, la bolnavii cu
colecistitã calculoasã - 36,2±3,7% ºi 41,2±1,0%; (P<0,001).
Analiza epidemiologicã a incidenþei prin ISPN, la bolnavii cu
maladie ulceroasã ºi colecistitã calculoasã, a confirmat faptul cã

preponderent complicaþiile pot apãrea pe fondul micºorãrii numãrului
neutrofilelor cu capacitate fagocitarã ºi limfocitelor T totale în
perioada preoperatorie, însoþite de leucocitozã ºi limfopenie.
Totodatã, stresul ºi trauma operatorie, hemoragia ºi
narcoza în timpul intervenþiei chirurgicale, cât ºi, în mare mãsurã,
tratamentul cu corticosteroizi, citostatici ºi imunodepresanþi,
terapia cu raze, dar ºi patologia concomitentã (diabetul zaharat,
hipoavitaminoza, caheºia, hipoproteinemia etc.), diminueazã ºi
mai mult funcþia de protecþie a organismului.
Anume în aceste condiþii microorganismele oportune
devin agresive, creând stãri infecþioase, deseori deosebit de
complicate, cum ar fi osteomielita, peritonita, septicemia,
pneumoniile grave etc.
Acest fenomen se confirmã ºi prin faptil cã infecþiile
septico-purulente nosocomiale apar mai frecvent în staþionarele
de profil chirurgical, în special, în secþiile Reanimare ºi Terapie
Intensivã ºi în maternitãþi, la nou-nãscuþi ºi lãuze (5, 26, 33).
În mun. Chiºinãu, de exemplu, pe parcursul anilor 1996-2002,
au fost înregistrate oficial 1301 cazuri de ISPN, 66,63% din ele au
fost înregistrate în staþionarele de profil chirurgical, 14,54% - în
maternitãþi ºi numai 10,68% - în secþiile de profil terapeutic (16) În
secþiile de profil chirurgical, de exemplu, rata complicaþiilor prin
IN septico-purulente poate atinge 35% din numãrul de pacienþi
operaþi (17, 18, 32). Un studiu internaþional, efectuat sub egida
OMS în 42 de instituþii sanitare din 14 þãri, a constatat urmãtorii
indici ai IN postoperatorii: 13% -dupã operaþii curate, 16% - dupã
operaþii condiþionat-curate, 29% - dupã operaþii contaminate ºi 17%
(4,6-34,4) - în medie. În SUA, cota parte a infecþiilor chirurgicale
în totalul de IN constituie circa 24%, în acelaºi timp ele constituie
40% din patologia nosocomialã la pacienþii operaþi ºi, pe seama
lor, revine 80% din sfârºiturile letale în chirurgie (10, 37).
În Federaþia Rusã, numai pe parcursul unui an au fost
înregistrate 39.185 de cazuri de IN, din care 43% - în maternitãþi,
20,8% - în staþionarele chirurgicale ºi 36,2% - în alte staþionare
(33). Tot în Federaþia Rusã, Å. Á. Áðóñèíà (2002), în baza unui
studiu epidemiologic, care a cuprins supravegherea a 45327 de
pacienþi din staþionare chirurgicale pe o duratã de 20 de ani (19802001) cu 4002 cazuri de infecþii septico-purulente nosocomiale,
a constatat cã frecvenþa medie a complicaþiilor postoperatorii de
acest gen constituie 88,3±1,65 la 1000 de operaþi, iar, în secþiile
Reanimare frecvenþa complicaþiilor septico-purulente este ºi mai
mare ºi constituie 230,86±10,78 la 1000 de pacienþi.
Riscul de contaminare ºi specificul patologiei nosocomiale
sunt în funcþie directã de profilul instituþiei medicale ºi de factori
de risc specifici acestor instituþii.
Conform datelor publicate de V. Beþiºor ºi al. (1997), în
staþionarele traumatologice riscul dezvoltãrii infecþiei septicopurulente creºte în fracturile deschise, în traumele coloanei
vertebrale ºi traumatismele grave. Un studiu efectuat recent de
noi (S. Stoleicov) a demonstrat cã circa 45% din osteita
posttraumaticã este de origine nosocomialã.
În structura infecþiilor nosocomiale din secþiile Reanimare
ºi Terapie Intensivã, o ratã mai semnificativã o constituie
infecþiile cãilor respiratorii inferioare (pneumoniile, bronºitele,
traheobronºitele)  40,0%, cãilor urinare (pielonefritele, cistitele)
 36,5%, infecþiile þesutului cutanat ºi ale þesuturilor moi
(decubitus)  12,5%, infecþiile circuitului sangvin (flebita) 
10,0% ºi ale sistemului digestiv (salmoneloza)  0,1% (36).
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Conform unui studiu care a cuprins 1500 de secþii reanimare
ºi terapie intensivã, în 17 þãri frecvenþa pneumoniilor a constituit
20,8-45% (42).
À. Â. Âûãîíÿéëîâ ºi À. Â. Ïîãîäèíà (2003) au studiat 64
de cazuri de pneumonii nosocomiale asociate cu ventilarea artificialã
a plãmânilor în 5 secþii Terapie Intensivã. S-a constatat cã în 70%
din ventilarea artificialã a plãmânilor a durat mai mult de 3 zile, în
100% - s-a efectuat aspiraþia conþinutului din trahee, iar, în 34%
din cazuri, pacienþii au fost supuºi intubãrii repetate a traheei.
Pe lângã gravitatea patologiei de bazã ºi reactivitatea scãzutã
a organismului la pacenþii din secþiile reanimare ºi terapie
intensivã, incidenþa înaltã prin IN în aceste secþii este condiþionatã
de durata îndelungatã de aflare a pacienþilor în aceste secþii,
efectuarea manipulaþiilor invazive ºi utilizarea lor îndelungatã
(ventilarea artificialã a plãmânilor, bronhoscopia repetatã,
cateterismul vezucii urinare ºi al vaselor sangvine), precum ºi de
situaþia epidemiologicã complicatã caracteristicã acestor secþii
(aglomerarea saloanelor, circulaþia intensã a agenþilor cauzali etc.).
Un studiu efectuat de noi (23, 24), în baza a 1277 de cazuri
de infecþie supurativã a demonstrat cã în secþiile traumatologie
predominã osteomielita (32,0%), în cele de chirurgie abdominalã
 plãgile supurative (19,8%), în secþiile chirurgie maxilofacialã 
flegmoanele (31,6%). La aceºti pacienþi au fost depistate 1562
de tulpini de agenþi patogeni. S-a constatat cã ISP, în secþiile
chirurgie maxilofacialã sunt cauzate mai frecvent de S. pyogenes
(33,0%), în cele de traumatologie  de S. aureus (45,6%), iar, în
cele de chirurgie abdominalã  de E. coli (33,3%).
În staþionarele hematologice, IN sunt reprezentate prin
septicemii, asociate mai frecvent cu cateterismul vaselor sangvine
ºi puncþia osteomedularã. De exemplu, À.Â. Ðóñàíîâè÷ ºi al.
(2003) au constatat septicemie la 76 de copii din 362 (21,0±2,0%)
supuºi cateterizãrii venei subclavie, în secþiile de hematologie.
Infecþia a fost provocatã de 12 specii de microorganisme, inclusiv
în 40,8% din cazuri de S. epidermidis.
Infecþiile nosocomiale postcateterismale sunt frecvente ºi
dupã cateterismul vezicii urinare. Ë. Ñ. Ãëàçîâñêàÿ, Å. Á. Áðóñèíà
(2003) au constatat cã incidenþa prin IN asociate cu cateterismul
cãilor urinare, în instituþiile sanitare din or. Kemerovo, constituie
25,4±3,2 la 100 de pacienþi supuºi sondajului vezicular. Mai
frecvent infecþiile cãilor urinare postcateterismale au fost depistate
în secþiile Arsuri (75,0±10,8%). În secþiile Reanimare acest indice
a constituit 45,5±15,0%, în secþiile ginecologice  30,0±8,4%, în
secþiile Chirurgie Generalã  33,3±10,2%, în maternitãþi 
17,9±4,7% ºi în secþiile urologice  7,5±4,2%. Ultimul indice,
mai puþin expresiv, se explicã prin tehnica mai corectã de efectuare
a cateterismului în secþiile de profil urologic.
Conform datelor publicate de V. Andriuþã ºi coaut. (2003), în
maternitãþi, cele mai frecvente IN la nou-nãscuþi sunt conjunctivitele,
pneumoniile, omfolitele, enterocolitele, septicemiile.
Un pericol deosebit de mare în achiziþionarea hepatitelor
virale B ºi C este prezent pentru bolnavii supuºi hemodializei.
Í. Ã. Êîâàëåâ ºi al. (2003) au constatat semne de HVB ºi HVC
la 67,2 ºi 48,5%, respectiv, din pacienþii supuºi hemodializei
mai bine de 6 luni, iar Â. Â. Íå÷àåâ ºi coaut. (2003) au depistat
o corelare semnificativã (r=0,79±0,66) între frecvenþa
hemotransfuziilor ºi indicilor de contaminare prin hepatita viralã
B ºi C în secþiile hemodializã din Sankt-Petersburg.
Conform observaþiilor mai multor autori, printre instituþiile
sanitare cu risc major de recepþionare a IN cu transmitere sangvinã,

pot fi considerate instituþiile stomatologice. De exemplu, în
regiunea Sverdlovsk, conform datelor Â. Â. Ðîìàíåíêî ºi al.
(2002), în structura condiþiilor de transmitere a HVB, instituþiile
stomatologice au constituit 40,0%, iar în HVC  39,0%.
Å. Ï. Êîâàëåâà ºi al. (2002) au demonstrat cã ponderea de
depistare a reacþiilor pozitive la prezenþa sângelui pe instrumentele
deja prelucrate este de 3,5 ori mai mare în instituþiile
stomatologice, decât în alte instituþii sanitare.
Un studiu amplu, privitor la calitatea sterilizãrii materialului
medical în instituþiile curativ-profilactice din mun. Chiºinãu, a
fost efectuat de CMP Chiºinãu (11). S-a constatat cã ponderea
probelor nesterile pe parcursul unui an (2002) constituie în medie
6,8%, inclusiv în staþionarele chirurgicale  5,7%, în maternitãþi
 6,6% ºi în instituþiile stomatologice  8,8%.
Aºadar, este necesar de remarcat într-un bloc aparte
instituþiile stomatologice ca condiþie de recepþionare a IN. În
calitate de argument por servi urmãtorii factori:

semnificaþia epidemiologicã sporitã a instituþiilor de profil
stomatologic în structura morbiditãþii prin IN cu
contaminare sangvinã;

creºterea considerabilã a numãrului de cabinete
stomatologice, inclusiv private. Actualmente, în Republica
Moldova funcþioneazã 11 policlinici ºi 406 cabinete
stomatologice de stat ºi 257 de cabinete stomatologice private;

procedurile complicate de prelucrare a instumentariului
ºi a instalaþiilor stomatologice, legate de particularitãþile
lor constructive etc.
Cât n-ar fi de parodoxal, dar printre cauzele sporirii morbiditãþii
prin IN se atribuie ºi sporirea posibilitãþilor de care dispun medicii.
Azi sunt salvaþi acei care ieri erau sortiþi pieirii  copiii nãscuþi
prematur, copiii cu handicap, bolnavii cu disfuncþii ale organelor
vitale, precum ºi efectuarea intervenþiilor chirurgicale solide  rezecþia
pulmonului, stomacului, transplantarea organelor vitale, operaþiile
pe cord etc. În toate aceste cazuri, este vorba de organisme cu grad
înalt de imunodificienþã, perioade de intervenþie chirurgicalã ºi de
recuperare îndelungatã, tratament parenteral  factori, care majoreazã
brusc riscul de contaminare ºi dezvoltare a IN.
O problemã serioasã, puþin studiatã la zi, rãmâne a fi infecþiile
nosocomiale în contingentul de lucrãtori medicali, condiþionate
de activitatea profesionalã. Pânã în prezent, acestei probleme nu
i se acordã atenþia cuvenitã. De obicei, personalul medical este
privit numai în calitate de sursã de infecþie sau de contravenient
al regimului antiepidemic în instituþiile medicale. Totodatã,
conform unor studii selective (45), morbiditatea profesionalã a
lucrãtorilor medicali constituie 23,2 la 10 mii de persoane din
acest grup profesional, depãºind astfel indicii morbiditãþii
profesionale în asemenea ramuri de producere, cum ar fi energetica
(7,95 O/ OO), industria de prelucrare a petrolului (7,37 O/OO ),
construcþia de maºini (4,87O/OO). Acest fenomen se explicã prin
faptul cã întotdeauna politica de prevenire în IN a fost îndreptatã
spre protejarea pacientului ºi mai puþin a lucrãtorului medical.
În regiunea Kirov (Federaþia Rusã), din 5945 de cazuri de
hepatitã viralã B ºi C, înregistrate pe parcursul anilor 20002002, 306 din ele, care constituie 5,1% au fost depistate la
lucrãtorii medicali (Í. Â. Äåõòÿðåâà ºi al., 2003).
Conform datelor (45), în structura morbiditãþii profesionale
a lucrãtorilor medicali, predominã HVB  77,3%, HVC  3,3%,
tuberculoza  5,5%, astmul bronºic  1,9%, dermatitele  8,2%
ºi alte patologii  1,8%.
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Â. Â. Ðîìàíåíêî ºi al. (2002) descriu 61 de situaþii
accidentare înregistrate pe parcursul a 3 ani (1999-2001), în
legãturã cu acordarea asistenþei medicale persoanelor cu HIV.
Victimele acestor accidente în 35% din cazuri au fost asistentele
medicale, în 25% - medicii, în 12% - felcerii ºi în 7% - infermierele.
Aºadar, un pericol deosebit de mare la zi pentru lucrãtorii
medicali prezintã IN cu transmitere sangvinã (HVB, HVC,
infecþia HIV).
Este subestimat pericolul înþepãturilor ºi al altor leziuni
cutanate în recepþionarea infecþiilor nosocomiale ºi nu se duce
evidenþa lor, inclusiv la lucrãtorii medicali. Totodatã, conform
unor date bibliografice (42), de la 2 pânã la 4% din persoanele
cu înþepãturi fac hepatitã viralã.
O problemã majorã la zi este ºi neînregistrarea IN. Deºi
ordinul MS al RM Nr. 140 din 30.04.1998 impune înregistrarea ºi
declararea obligatorie a tuturor infecþiilor nosocomiale, nivelul de
înregistrare diferã mult de la staþionar la staþionar. Circa 10 instituþii
sanitare nici n-au transmis date privitor la infecþii nosocomiale pe
parcursul ultimilor 5 ani. Pneumoniile postoperatorii, infecþiile cãilor
urinare, de regulã, nu se înregistreazã ca fiind IN. În acelaºi timp,
în þãrile Europei de Vest ºi SUA anume aceste patologii ocupã primul
loc în structura infecþiilor intraspitaliceºti (42).
Este necesar de a þine cont de faptul cã dosirea cazurilor
de infecþii creeazã condiþii favorabile de dezvoltare a procesului
epidemic în continuare care, practic, rãmâne necontrolabil ºi,
evident, nedirijabil.
Totodatã, fenomenul de dosire ºi neînregistrare a IN nu
contribuie la conºtientizarea problemei, la constatarea pagubei
economice, sociale ºi morale prejudiciate de IN, care sunt, de
fapt, enorme (majorarea duratei ºi gravitãþii bolii, prelungirea
timpului de spitalizare, frecvenþa înaltã a recidivelor ºi
invaliditãþii, necesitatea tratamentului suplimentar, deseori mult
costisitor, creºterea ratei mortalitãþii în instituþiile curativprofilactice, încãrcarea activitãþii medicale în detrimentul
calitãþii, pierderi familiale, ocupaþionale, psihosociale etc.).
În SUA, de exemplu, aceste pagube se evalueazã la 5 mild $
pe an (42).
În Federaþia Rusã, conform statisticii oficiale, anual se
înregistreazã de la 30 pânã la 50 mii de îmbolnãviri prin IN.
Totodatã, conform rezultatelor obþinute în baza explorãrilor
selective efectuate de Ò. Ì. Ôðîëî÷êèíà (2002), în aceastã þarã,
IN fac 6-8% din pacienþii internaþi sau 2 - 2,5 mln de bolnavi.
Conform datelor bibliografice, suprapunerea infecþiilor
intraspitaliceºti la diagnosticele de bazã, mãreºte considerabil
durata aflãrii bolnavilor în staþionare de la 5,6 pânã la 35,4 zilepat (17, 20, 36, 38).
Evaluarea sinecostului IN variazã de la instituþie la instituþie.
Conform datelor SUA, în a. 1992 un caz de infecþie postchirurgicalã
costa în medie 3152 de dolari (7), iar paguba economicã anualã pe
þarã constituie circa 5-10 mlrd de dolari (37).
À. È. Îâ÷èííèêîâ ºi al. (2002), în rezultatul unui studiu
selectiv, a stabilit cã în secþiile Reanimare ºi Terapie Intensivã numãrul
suplimentar de zile-pat, în caz de IN, constituie în medie 5,6, iar
cheltuielile suplimentare pentru o zi-pat constituie 2780 de ruble.
În Chiºinãu, care dispune de o reþea mare de instituþii
sanitare, anual se înregistreazã circa 1000-1500 de cazuri de
infecþii septico-purulente nosocomiale. În rezultatul unui studiu
epidemiologic retrospectiv a incidenþei prin infecþii septicopurulente efectuat de noi pe modelul unor secþii chirurgicale

(17, 20), s-a constatat cã oficial se înregistreazã nu mai mult de
9% din morbiditatea realã. Aºadar, în realitate morbiditatea prin
infecþii septico-purulente nosocomiale în mun. Chiºinãu este de
cel puþin 10-11 ori mai mare decât cea înregistratã ºi constituie
11000-16000 de cazuri anual (cifrã minimã).
Un studiu recent, efectuat dupã implementarea ordinului
MS Nr. 140 din 30.04.1998 Despre perfecþionarea mãsurilor de
combatere ºi profilaxie a infecþiilor nosocomiale, a demonstrat
cã cota înregistrãrii cazurilor de IN a crescut pânã la 30% din
incidenþa realã, 70% rãmânând, totuºi, neînregistrate (15).
Confom unui calcul preventiv, efectuat de noi în anul 1997
(20), paguba economicã anualã în urma ISPN numai în or.
Chiºinãu constituie nu mai puþin de 16-23 mln lei, fãrã constatarea
cazurilor letale, remunerarea suplimentarã a muncii personalului,
precum ºi fãrã scontarea morbiditãþii prin IN clasice. Racordatã
la zi, aceastã cifrã este de cel puþin 2-3 ori mai mare.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
#

Problemele ºtiinþifico-practice care necesitã
rezolvare în perspectivã
Implementarea unui sistem adecvat de supraveghere
epidemiologicã în IN, adaptat la condiþiile profilului instituþiei
sanitare, unde veriga principalã de dirijare ar fi epidemiologul
de spital sau o structurã specializatã (secþie de prevenire ºi
control a IN), în funcþie de mãrimea instituþiei sanitare, care
ar include specialiºti în Epidemiologie, Microbiologie, Igienã,
Dezinfecþie, Sterilizare. O problemã aparte þine de instruirea
ºi certificarea epidemiologilor de spital.
Implementarea sistemelor computerizate de înregistrare,
analizã, diagnosticare ºi pronosticare a IN. Evidenþa
infecþiilor nosocomiale trebuie sã se bazeze pe metoda
activã de depistare ºi nu pe cea pasivã.
Determinarea particularitãþilor procesului epidemic în IN
ºi a factorilor de risc, specifici profilului instituþiei sanitare,
ca bazã în constatarea diagnosticului epidemiologic ºi
luarea mãsurilor eficiente de prevenire.
Perfecþionarea monitoringului microbiologic, care include
constatarea structurii etiologice a IN, tipizarea agenþilor
cauzali, relevarea spectrului de sensibilitate la agenþii
antibacterieni. Monitoringul microbiologic, cu determinarea
sensibilitãþii agenþilor cauzali la antibiotice ºi dezinfectante,
este baza politicii utilizãrii preparatelor antibacteriene ºi
asigurã realizarea terapiei ºi prevenþiei raþionale în IN.
Totodatã, succesul în combaterea tulpinilor spitaliceºti
multirezistente este legat de elaborarea formelor noi de
preparate antibacteriene.
Implementarea tehnologiilor chirurgicale direcþionate în
diminuarea agresiunii proceselor de diagnostic ºi de
tratament. S-a constatat, de exemplu, cã utilizarea operaþiilor
endoscopice în tratamentul chirurgical deminueazã esenþial
riscul de contaminare a INSP, în comparaþie cu operaþiile
clasice deschise.
Perfecþionarea mãsurilor de imunocorecþie, de dezinfecþie
ºi de sterilizare, cât ºi a metodelor eficiente ºi accesibile
de supraveghere a calitãþii ºi eficienþei lor.
Elaborarea programelor de supraveghere epidemiologicã
în IN, la nivel naþional ºi la nivel de instituþie curativprofilacticã, adecvat profilului acestei instituþii.
Elaborarea criteriilor epidemiologice, clinice ºi paraclinice
de determinare a apartenenþei cazului în IN.
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Advantan  dermatocorticoid eficient ºi sigur în tratamentul dermatitei atopice la copii
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Advantan an Efficient and Reliable Dermatocorticoid for Treatment of Children with Atopic Dermatoses
Methylprednisolone aceponate 0,1% is a new synthetic corticosteroid developed by Schering AG as ADVANTAN cream/ointment for the
local treatment of inflammatory dermatoses. The aim of the study was to evaluate the efficiency and tolerance of the product in the treatment of
children with atopic dermatitis. The results of the study  79% success rates of complete lesion cleaning and 100% of significant state improving,
are compatible with previously published ones. Neither adverse reactions, nor complications were observed. Single daily application raises the
patient compliance and safety even for prolonged treatment regimens.
Key words: advantan, corticosteroid, dermatitis
Àäâàíòàí  ýôôåêòèâíûé è íàäåæíûé äåðìàòîêîðòèêîèä äëÿ ëå÷åíèÿ àòîïè÷åñêîãî äåðìàòèòà ó äåòåé
Ìåòèëïðåäíèçîëîí àöåïîíàò 0,1% ÿâëÿåòñÿ íîâûì ñèíòåòè÷åñêèì êîðòèêîñòåðîèäîì, ðàçðàáîòàííûì ôèðìîé Schering AG ïîä íàçâàíèåì Àäâàíòàí ìàçü è êðåì, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ìåñòíîãî ëå÷åíèÿ äåðìàòèòîâ. Èññëåäîâàíèå èìåëî öåëü îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ïåðåíîñèìîñòè Àäâàíòàíà ïðè ëå÷åíèè àòîïè÷åñêîãî äåðìàòèòà ó äåòåé. Â 79% ñëó÷àåâ íàáëþäàëîñü ïîëíîå èñ÷åçíîâåíèå
êîæíûõ ýëåìåíòîâ è â 100% ñëó÷àåâ  ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ, ÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò ðàíåå îïóáëèêîâàííûì äàííûì. Ïðèìåíåíèå Àäâàíòàíà îäèí ðàç â ñóòêè ïîâûøàåò åãî ïåðåíîñèìîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ ïàöèåíòà äàæå ïðè äëèòåëüíîì åãî ïðèìåíåíèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àäâàíòàí, êîðòèêîñòåðîèä, äåðìàòèò

Introducere
Lansarea în practica dermatologicã a dermatocorticoizilor
a fost încununatã de un succes terapeutic remarcabil. Totodatã,
semnalarea unor efecte adverse locale ºi generale limiteazã sau
condiþioneazã utilizarea acestora. În cazul dermatozelor alergice
cu evoluþie cronicã, inclusiv a dermatitei atopice la copii,
tratamentul cere un corticosteroid topic cu un profil cât mai
apropiat de cel ideal având eficacitate ºi siguranþã maximalã (6).
Acestor cerinþe corespunde aceponatul de metilprednisolon 0,1%,
produsul firmei Schering AG, Germania, comercializat sub numele
de Advantan cremã/unguent (7). Schimbãrile structurale reuºite
în formula chimicã pun în evidenþã meritele preparatului.
Introducerea grupãrii metil la C6 este asociatã cu o activitate
intrinsecã crescutã. Absenþa fluorului ºi a clorului în poziþiile C6,
C9 ºi C21 (caracteristicã a corticoizilor potenþi) explicã gradul
înalt de disociere între efectele topice ºi sistemice. Dubla
esterificare la C17 ºi C21 creºte lipofilia ºi, astfel, conduce la o
mai bunã penetrare în stratul cornos, consecinþa fiind asigurarea
unei concentraþii crescute în þesutul afectat. Bioactivarea este
acceleratã în þesutul cutanat inflamat vs. pielea normalã. Astfel,
comparativ cu alþi corticoizi, metilprednisolonul aceponat are un
potenþial mult mai redus pentru efectele sistemice ºi locale adverse
în raport cu acþiunea antiinflamatoare puternicã, fãcând posibil
tratamentul prelungit pânã la 4 sãptãmâni, la copii, ºi 3 luni, la
maturi (5). Studiile clinice au demonstrat eficienþa crescutã ºi
siguranþa înaltã a preparatului Advantan în dermatozele alergice,
inclusiv ºi la copii începând cu vârsta de 4 luni (1,2,4,8,9).

pe baze anamnestice ºi clinice. De asemenea, un examen clinic
general a fost efectuat la toþi pacienþii pentru a exclude asociaþiile
morbide ce necesitau medicaþii care ar influenþa rezultatele studiului.
Pentru standardizarea diagnosticului, a fost utilizat setul de
criterii SCORAD (3). Indicele SCORAD calculat în baluri a
estimat gravitatea maladiei, însumând diseminarea procesului
(suprafaþa afectatã), intensitatea manifestãrilor cutanate (eritem,
edem/papule, zemuire/cruste, excoriaþii, lichenificare, xerozã) ºi
acuitatea semnelor subiective (prurit ºi perturbãri ale somnului).
Conform punctajului SCORAD, pacienþii au fost repartizaþi în 3
loturi: I lot  9 pacienþi, cu indici sub 30 (forma uºoarã); II lot 
16 pacienþi, cu indici cuprinºi între 30 ºi 50 (forma moderatã); III
lot  13 pacienþi, cu indici peste 50 (forma gravã). Advantanul a
fost indicat o datã în zi concomitent cu un tratament general de
rutinã (antihistaminice ºi hiposensibilizante). Durata tratamentului
a constituit 7-21 zile, fiind în funcþie de gravitatea maladiei. Crema
Advantan a fost utilizatã în cazul evoluþiei cutanate acute (eritem,
edem, zemuire, cruste), precum ºi pe leziunile segmentului cefalic.
Unguentul Advantan a fost preferat în cazul evoluþiei cronice
(eritem, descuamare, lichenificare) ºi pe zonele cu xerozã cutanatã
pronunþatã. Monitorizarea eficienþei terapeutice la Advantan s-a
efectuat sãptãmânal (la 7, 14 ºi 21 zile), urmãrindu-se dinamicul
de scãdere a indicelui standardizat SCORAD. Toleranþa tratamentului a fost apreciatã atât obiectiv, cât ºi din relatãrile pacienþilor.
Rezultatele obþinute
Media generalã SCORAD în loturile de studiu a constituit
50,2: în I lot  24,4; în II lot  47,6; în III lot  78,7. La primul
control, media generalã SCORAD a punctat 33,4 baluri
(micºorare de 1,5 ori), la 14 zile  20,9 (micºorare de 2,4 ori) ºi
în finalul monitorizãrii  15,2 (micºorare de 3,3 ori).
Dispariþia leziunilor ºi instalarea remisiunii clinice (efect
foarte bun), s-a constatat la 30 (78,9%) de pacienþi, respectiv pe
loturi: I  9 (100%); II  13 (81,3%); III  8 (61,5%). În 8 (21,1%)
cazuri (3 din lotul II ºi 5 din lotul III), s-a stabilit involuþia

Scopul studiului
Urmãrirea eficienþei ºi toleranþei la Advantan în tratamentul
copiilor cu dermatitã atopicã.
Material ºi metode
Lotul de studiu a cuprins 38 de pacienþi (bãieþi  17, fetiþe 
21) în vârste 5-14 ani cu dermatitã atopicã. Diagnosticul s-a fãcut
#!
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Monitorizarea indicelui SCORAD
în tratamentul cu Advantan

Advantan este eficient la copiii cu dermatita atopicã atât în
stadiile acute, cât ºi în cele cronice, se poate aplica atât pe zone
de dimensiuni reduse, cât ºi pe arii extinse. Folosirea într-o
singurã aplicaþie pe zi este avantajoasã, pe de o parte, din punct
de vedere al creºterii complianþei pentru pacient, iar, pe de altã
parte, datoritã riscului redus pentru efecte nedorite chiar ºi la
tratamente prelungite.
În concluzie, dermatocorticoidul eficient ºi sigur Advantan
este opþiunea optimalã de recomandat în tratamentul local al
copiilor cu dermatitã atopicã.
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Concluzii
Acest studiu, implicând copiii cu eczeme atopice de grad
uºor pânã la sever, susþine eficienþa ºi siguranþa cremei ºi
unguentului Advantan în managementul cutanat atopic. Cu rate
ale succesului de 79% vizând dispariþia leziunilor ºi 100%
incluzând ameliorarea semnificativã, rezultatele au fost compatibile cu cele publicate anterior. Descensiunea semnificativã de
3,3 ori a mediei generale SCORAD, în lotul de studiu, obiectiveazã efectele obþinute. Sunt de subliniat rezultatele excelente
în formele uºoare ºi moderate de dermatitã atopicã. Preparatul
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Bolile cardiovasculare ºi alcoolul
A. Grosu
Institutul de Cardiologie, Republica Moldova
Cardiovascular Disease and Alcohol
Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world. Many risk factors are associated with cardiovascular disease. The objective
of this review was to assess the relation between alcohol consumption and total morbidity and mortality from cardiovascular disease.
Key words: cardiovascular disease, alcohol
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è àëêîãîëü
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ìèðå. Â îáçîðå ïðåäñòàâëåí àíàëèç äàííûõ ðÿäà èññëåäîâàíèé î âëèÿíèè àëêîãîëÿ íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ, àëêîãîëü

Bolile cardiovasculare continuã sã rãmânã cauza principalã
a morbiditãþii ºi mortalitãþii în lume. Printre factorii de risc
modificabili, care influenþeazã letalitatea ºi riscul afecþiunilor
cardiovasculare, un loc deosebit îl ocupã alcoolul, utilizarea
cãruia este destul de rãspânditã. Importanþa problemei este
menþionatã de cãtre Societãþile de Cardiologie ale multor þãri,
care pun în discuþie rolul alcoolului în dezvoltarea ºi combaterea
bolilor cardiovasculare (1).
În acest material de sintezã sunt prezentate datele unor
cercetãri de amploare realizate în ultimii ani cu referinþã la
influenþa alcoolului asupra patologiei cardiovasculare.
Pentru evaluarea consumului de alcool în populaþie, cel
mai des sunt folosite chestionare (anchetãri individuale), care
permit stabilirea frecvenþei ºi cantitãþii alcoolului consumat întro perioadã anumitã de timp. În baza acetosr date se calculeazã
consumul mediu de alcool timp de o zi sau de o sãptãmânã.
Sunt utilizate diferite mãsuri de apreciere a cantitãþii consumului
de alcool. Pentru compararea rezultatelor s-a acceptat cã 1 unitate
de alcool (drink) este echivalentã cu aproximativ 12 grame (15
ml) de alcool pur, 30-40 ml de bãuturi tari, 120-150 ml de vin,
360 ml de bere. Parametrii analizaþi (tensiunea arterialã (TA),
incidenþa dezvoltãrii cardiopatiei ischemice (CI) sau accidentului
vascular cerebral (AVC), în majoritatea studiilor au fost
comparaþi cu loturile de control constituite din populaþia care
nu consuma alcool sau îl consuma foarte rar.
Hipertensiunea arterialã. Asocierea hipertensiunii
arteriale cu abuzul de alcool a fost semnalatã încã de la începutul
secolului trecut ºi este documentatã de numeroase studii
populaþionale recente. Un studiu prospectiv asupra unei populaþii
de 70 891 de femei cu vârsta cuprinsã între 25 42 de ani, aflate
sub observaþie timp de 8 ani, a demonstrat cã între consumul de
alcool ºi prevalenþa hipertensiunii arteriale (HTA) se stabilesc
relaþii de tip liniar sau cu aspect de curbã J: riscul este redus la
un consum moderat ºi se majoreazã la folosirea cantitãþilor mai
mari de alcool. La persoanele care utilizau 1 unitate/alcool (1
drink) în 24 de ore, riscul hipertensiunii arteriale a fost mai redus
cu 4  14%, iar, la consumul de 1- 1,5 unitãþi pe zi, riscul nu sa modificat. În acelaºi timp, s-a constatat o creºtere cu 20-31%

a riscului de HTA printre cei care foloseau mai mult de 2 unitãþi/
alcool în 24 de ore (3). Riscul dezvoltãrii hipertensiunii arteriale
nu era în funcþie de natura alcoolului consumat (bere, vin, bãuturi
tari) ºi nu era majorat la cei care consumau alcool episodic (peste
10,5 unitãþi în mai puþin de 3 zile pe sãptãmânã).
Date similare au fost obþinute la supravegherea timp de 6
ani a bãrbaþilor ºi a femeilor din studiul ARIC, care a demonstrat
cã consumul a peste 30 g de alcool în 24 de ore s-a asociat cu
sporirea riscului de HTA cu 20% - la femei ºi de douã ori mai
mult - la bãrbaþi (4).
Majorarea riscului hipertensiunii arteriale, la un consum
moderat de alcool, a fost constatatã într-o cercetare epidemiologicã
de amploare, efectuatã pe un lot de 58 218 femei în vârstã de 39-59
de ani. Consumul zilnic a 20-34 g de alcool a sporit riscul dezvoltãrii
HTA cu 40%, pe când cantitatea de 35 g de alcool ºi mai mult  cu
90% (5). Consumul de cãtre bãrbaþii, cu vârsta de peste 35 de ani,
a 30 ml de alcool sau mai mult, în 24 de ore, s-a asociat cu majorarea
riscului hipertensiunii arteriale de 1,5-2 ori (6). Analiza multifactorialã a demonstrat independenþa efectului alcoolului în raport
cu vârstã, obezitatea, tabagismul, activitatea fizicã, educaþia ºi
administrarea tratamentului hormonal de substituþie la femei.
Influenþa alcoolului asupra nivelului TA a fost evaluatã ºi
în studiul Kaisr Permanente study. La bãrbaþii ºi femeile care
consumau 6-8 unitãþi/alcool pe zi, TA sistolicã a fost mai mare
cu 9,1 mm Hg, iar TA diastolicã  cu 5,6 mm Hg, comparativ cu
nebãutorii (7).
Cercetãrile menþionate mai sus au fost realizate preponderent
în þãrile unde este obiºnuit consumul de alcool frecvent, dar
moderat, spre deosebire de unele þãri Est- Europene, unde este
caracteristicã varianta rar, dar mult. În ultimul caz, conform
studiului PRIME, variaþiile TA în decursul sãptãmânii sunt mai
semnificative cu valori maxime în ziua de luni (8).
Poate oare micºorarea dozei de alcool la cei care fac abuz
sã reducã TA? Pentru a rãspunde la aceastã întrebare s-a efectuat
studiul PATHS, în care la 641 de bãrbaþi, cu HTA, reducerea dozei
de alcool în medie cu 1,3 unitãþi/alcool pe zi sau cu 50%, timp de
2 ani, nu a redus semnificativ TA (9,10). Pe de altã parte, o metaanalizã care a însumat 15 studii randomizate demonstreazã cã
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reducerea consumului de alcool a avut drept consecinþã scãderea
TA sistolice ºi diastolice cu 3,3 ºi 2,0 mm Hg corespunzãtor (11).
Aºadar, datele cercetãrilor epidemiologice atestã cã
consumul excesiv de alcool sporeºte riscul dezvoltãrii
hipertensiunii arteriale, iar ghidurile actuale recomandã limitarea
consumul de alcool pânã la 20-30 ml, în 24 de ore, pentru bãrbaþi
ºi 10-20 ml, pentru femei (12,13).
Insuficienþa cardiacã. Supravegherea persoanelor fãrã
insuficienþã cardiacã, în studiul Framingham, a demonstrat cã cei
care folosesc doze moderate de alcool au avut riscul dezvoltãrii
insuficienþei cardiace mai mic decât la cei care utilizau mai puþin
de 1 unitate/alcool pe sãptãmânã. Cel mai mic risc (-59%) a fost
apreciat la bãrbaþii care consumau 8-14 unitãþi/alcool pe sãptãmânã,
iar, la femei, riscul cel mai mic (-51%) a fost notat la folosirea a 37 unitãþi/alcool sãptãmânal (14). Deºi dupã corecþia altor factori de
risc, aceste modificãri nu s-au dovedit a fi statistic veridice.
Consumul moderat de alcool la vârstnici s-a asociat cu
reducerea riscului dezvoltãrii insuficienþei cardiace cu 21 ºi 47%
corespunzãtor, dupã controlul altor factori de risc. Acest fenomen
nu poate fi întru totul explicat de influenþa alcoolului asupra
riscului dezvoltãrii infarctului miocardic (15).
În studiul SOLVD s-a constatat cã letalitatea printre
pacienþii, cu fracþia de ejecþie a ventriculului stâng sub 35%, care
consumau 1 - 14 unitãþi/alcool sãptãmânal a fost semnificativ mai
micã, comparativ cu cei care nu consunau alcool: respectiv 7,2
versus 9,4 cazuri de deces la 100 de pacienþi-ani. În disfuncþia
ventriculului stâng de origine ischemicã, letalitatea generalã s-a
redus cu 15%, iar cea cauzatã de infarctul miocardic - cu 45%, pe
când, în disfuncþia ventricularã nonischemicã, incidenþa cazurilor
de deces nu s-a modificat (16).
Este cunoscut faptul cã consumul a peste 100 g de alcool în
24 de ore timp de 10 ani ºi mai mult poate provoca cardiomiopatie
alcoolicã. Prognosticul acestei afecþiuni a miocardului posibil este
similar celui din cardiomiopatia dilatativã, fiind determinat de
majorarea riscului morþii subite (16).
Luând în consideraþie observaþiile despre o posibilã
ameliorare a prognosticului pacienþilor cu insuficienþã cardiacã
cronicã, în recomandãrile contemporane de tratament a acestei
patologii se permite consumul redus sau moderat de alcool (17).
Cardiopatia ischemicã. Unul din studiile prospective
mari, pe un lot de 22 071 de medici bãrbaþi care consumau
aproximativ 1 unitate/alcool în 24 de ore, s-a constatat cã riscul
anginei pectorale ºi al infarctului miocardic a fost mai mic cu
31% ºi 35% respectiv, în comparaþie cu persoanele care utilizau
mai puþin de o unitate în sãptãmâna (18).
O altã cercetare prospectivã, cu durata de 12 ani, care a
inclus 38 077 de lucrãtori medicali de sex masculin, fãrã
antecedente de afecþiuni cardiovasculare, consumul alcoolului
de 3-4 sau 5-6 ori pe sãptãmânã a redus riscul de infarct
miocardic cu 32 ºi 37%, respectiv, comparativ cu cei care utilizau
alcool mai puþin de 1 datã pe sãptãmânã (19).
La 1196 de pacienþi asimptomatici, cu factori de risc pentru
CI, care consumau alcool, s-a dovedit cã riscul evenimentelor
coronariene a fost mai mic cu 42% dupã excluderea influenþei
de vârstã, sex ºi a altor factori de risc (20). O meta-analizã din
25 de cercetãri de amploare a stabilit cã consumul oricãror
bãuturi alcoolice (vin, bere, bãuturi tari) poate reduce riscul
dezvoltãrii CI (21).

Unei analize minuþioase au fost supuºi pacienþii cu diabet
zaharat, care au riscul dezvoltãrii CI mult mai majorat. Într-o
cercetare prospectivã, cu durata de 12 ani, a pacienþilor vârstnici
cu diabet zaharat, consumul de alcool în cantitãþi mai mici de 2,
2  13 ºi 14 g ºi mai mult în 24 de ore, letalitatea prin CI a fost
mai micã cu 46%, 56% ºi 79%, respectiv (22).
Tanasescu M. ºi coaut., de asemenea, au arãtat cã consumul
moderat de alcool s-a asociat cu reducerea riscului CI la 2149
de bãrbaþi cu diabet zaharat, tip II (23). La utilizarea alcoolului
în cantitate de 0,5, 0,5-2 ºi 2 unitãþi ºi mai mult în 24 de ore,
riscul CI s-a redus cu 22%, 38% ºi 52%, respectiv, (dupã corecþia
ºi altor factori de risc). Natura alcoolului nu a avut influenþã
semnificativã asupra gradului de risc.
Date similare au fost obþinute ºi în studiul realizat de
Solomon C. ºi cooaut., cu urmãrirea unui lot de asistente medicale,
care sufereau de diabet zaharat, tip 2, ºi consumau alcool în dozã
de 0,1  4,9 g/24 de ore. Riscul CI la femeile diabetice s-a redus
cu 28%, iar, la utilizarea a 5g/24 ore  cu 55% (24).
Este de menþionat cã, la un consum moderat de alcool,
riscul dezvoltãrii hiperglicemiei a jeun sau a diabetului zaharat,
tip 2, de asemenea, s-a redus (25). Evaluarea riscului pentru
diabet zaharat, în funcþie de doza alcoolului consumat, a stabilit
relaþii de tip liniar sau cu aspect de curbã U, cu riscul minimal
în diapazonul dozelor de 23,0  45,9 g/24 de ore.
Reducerea riscului pentru diabet zaharat, tip 2, la utilizarea
alcoolului a fost demonstratã ºi în studiul prospectiv care a inclus
20 951 de medici bãrbaþi (26). Comparativ cu persoanele care nu
consumau sau consumau alcool rar, cei care utilizau 1, 2-4, 5-6, 7
ºi mai multe unitãþi pe sãptãmânã, riscul dezvoltãrii diabetului
zaharat a fost veridic mai mic cu 11%, 26%, 33% ºi 34%, respectiv.
Deºi pacienþilor dupã infarctul miocardic li se recomandã
abþinerea de la consumul de alcool, rezultatele studiilor recente nu
confirmã întru totul acestã restricþie. O analiza a 1913 pacienþi
spitalizaþi cu infarct miocardic, care au consumat alcool în timpul
anului precedent, în cantitate de mai puþin de 7 unitãþi pe sãptãmânã,
mortalitatea pe parcursul a 3,8 ani a fost mai micã cu 21%, iar la cei
care utilizau 7 unitãþi ºi mai multe pe sãptãmânã  cu 32%, comparativ
cu neconsumatorii de alcool (dupã corecþia altor factori) (27).
Supravegherea prospectivã timp de 4 ani a pacienþilor dupã
infarct miocardic a arãtat cã riscul complicaþiilor, la un consum de
alcool (preponderent a vinului) în medie de 2 unitãþi pe zi, a fost mai
mic de 59% , iar, la utilizarea a peste 4 unitãþi pe zi  cu 52% (28).
În pofida multor evidenþe despre influenþa pozitivã a dozelor
moderate de alcool (pânã la 1-2 unitãþi în 24 de ore) recomandãrile
existente ale tratamentului ºi profilaxiei CI nu prevãd începerea
consumului de alcool în scop profilactic (29-30).
Claudicaþia intermitentã. În studiul Framingham, cel mai
mic risc pentru claudicaþie intermitentã a fost notat la bãrbaþii
care consumau 13  24 g ºi femeile, respectiv 7  12 g de alcool
(preponderent vin ºi bere) în 24 de ore. Reducerea riscului relativ
a constituit 33% ºi 56%, corespunzãtor, în comparaþie cu
nebãutorii (31). Rezultatele altui studiu (Rotterdam), care a
inclus bãrbaþi ºi femei, consumul de alcool pânã la 10, 11-20 g/
24 de ore ºi peste 20 g/24 de ore au arãtat cã riscul a fost mai
redus cu 14% ,25% ºi 32%, corespunzãtor (32).
Astfel, ambele cercetãri epidemiologice mari confirmã
reducerea riscului claudicaþiei intermitente, cauzate în majoritate
de aterosclerozã, la un consum moderat de alcool.
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Accidentul vascular cerebral. Într-o cercetare prospectivã
în care au fost supravegheaþi 22 071 de medici bãrbaþi, pe parcursul
a 12,2 ani, s-a analizat influenþa alcoolului asupra accidentului
vascular cerebral. O unitate/alcool ºi mai mult pe sãptãmânã s-a
asociat cu reducerea incidenþei tuturor AVC cu 21%, inclusiv a
ictusului ischemic - cu 23%, fãrã modificãri semnificative pentru
cel hemoragic, comparativ cu cei care au utilizat o cantitate mai
micã de alcool. Analiza interrelaþiei cantitatea de alcool  AVC
a arãtat reducerea riscului - cu 22%, 25%, 17% ºi 20%, la consumul
de 1, 2-4, 5-6 ºi 7 ºi mai multe unitãþi/alcool pe sãptãmânã (33).
Consumul moderat de alcool (pânã la 2 unitãþi/alcool),
dupã controlul altor factori, s-a asociat cu reducerea incidenþei
ictusului ischemic - cu 29%, dar, la utilizarea a 7 unitãþi ºi mai
mult în 24 de ore, s-a majorat de 2 ori (34).
Cercetarea din Copenhaga, pe un lot de 13 329 de bãrbaþi
ºi femei, a depistat forma U de dependenþã dintre consumul de
alcool ºi riscul AVC. Alcoolul consumat lunar s-a asociat cu
reducerea riscului pânã la 16%, sãptãmânal  cu 34%, iar, în cel
zilnic  cu 32%. Acest efect a fost notat doar pentru vin, nu ºi
pentru bere sau bãuturile tari (35).
În studiul Framingham, printre cei care nu consumau alcool
ºi cei care-l consumã în doze de 0,111, 12-23 sau 24 g ºi mai mult
în 24 de ore, riscul ictusului ischemic a fost de 6,5 ; 5,9 ; 4,9; 5, 0
cazuri la 1000 de pacienþi-ani, pentru bãrbaþi, ºi 5,9 ; 4,1 ; 4,1 ºi
4,3 cazuri, pentru femei. Dupã ajustarea conform vârstei, consumul
de alcool s-a asociat cu reducerea incidenþei ictusului ischemic doar
la persoanele cu vârsta de 60 - 69 de ani, iar, dintre toate bãuturile
alcoolice, efectul l-a manifestat numai vinul (36).
Într-o cercetare prospectivã care a inclus 128 934 de pacienþi,
s-a constatat cã persoanele care utilizeazã alcool în doze mai puþin
de 1 ºi 1-2 unitãþi/zi au riscul ictusului hemoragic mai redus cu 30
ºi 20%; la un consum de 3 -5 unitãþi/zi, riscul nu s-a modificat, iar,
la utilizare a 6 unitãþi ºi mai mult pe zi, riscul de AVC a fost mai
mare de 90%. Aceste interdependenþe au fost similare pentru
hemoragii subarahnoidiene ºi parenchimatoase la bãrbaþi ºi la femei
ºi nu au fost în dependenþã de natura alcoolului (vin, bere, bãuturi
tari) (37). La consumul de alcool în doze de 50 g/zi, riscul
hemoragiilor subarahnoidiene a fost de 3,2 ori mai mare, iar, la o
dozã mai micã, riscul nu a put fi stabilit veridic (38).
Într-o meta-analizã recentã a cercetãrilor relaþiei dintre
consumul de alcool ºi incidenþa AVC s-a demonstrat cã, comparativ
cu nebãutorii, utilizarea a 60 g de alcool în 24 de ore s-a asociat cu
majorarea riscului de AVC - cu 64%, inclusiv al celui ischemic - cu
69%, iar, al celui hemoragic  de 2 ori (39). În acelaºi timp la
persoanele care consumau 12 g ºi mai puþin alcool/zi, riscul general
de AVC s-a redus cu 17%, al celui ischemic  cu 20%.
De menþionat cã grupul European de lucru în problema
AVC considerã cã, printre metodele de profilaxie primarã, ar
putea fi recomandatã utilizarea dozelor moderate de alcool (40).
Letalitatea. În câteva cercetãri s-a demonstrat cã
interdependenþa consumului de alcool ºi letalitãþii este în formã
de U sau J. Cea mai micã letalitate s-a înregistrat la un consum
moderat de alcool, iar, printre nebãutori ºi cei care fac abuz de
alcool, letalitatea sporeºte (41-43).
Un studiu amplu prospectiv, realizat în SUA, a analizat
letalitatea printre 490 000 de bãrbaþi ºi femei care consumau alcool
(cel puþin o unitate zilnic) ºi nebãutori. Letalitatea prin boli
cardiovasculare a fost mai micã cu 30%, la bãrbaþi, ºi cu 40% la

femei care consumau aproximativ o unitate pe zi. Dimpotrivã,
abuzul de alcool a produs creºterea semnificativã a letalitãþii (44).
În alt studiu prospectiv, pe un lot de 90 150 de medici, s-a
demonstrat cã, paralel cu controlul factorilor de risc, consumul
moderat de alcool la bãrbaþii dupã infarct miocardic s-a asociat cu
o reducere semnificativã a letalitãþii. Fiind comparaþi cu cei care
întrebuinþeazã alcool rar sau cu cei nebãutori, ingestia alcoolului la
nivelul de 1-4 unitãþi pe lunã, 2-3 unitãþi pe sãptãmânã, 1 unitate pe
zi, 2 unitãþi ºi mai mult în 24 de ore, letalitatea a fost mai micã cu
15%, 28%, 21% ºi 16%, respectiv (45).
În studiul Copenhaga s-a constatat cã, atât la bãrbaþi cât ºi
la femei care consumau cantitãþi mici de alcool (nu de vin), indicele
letalitãþii a fost mai mic cu 10%, iar, printre cei care utilizau vin 
cu 34%, comparativ cu nebãutorii. Surprinzãtor este faptul cã ºi
printre cei care fãceau abuz de alcool-vin, s-a notat o letalitate
mai joasã, comparativ cu cei care fãceau abuz de alte bãuturi.
Mai mult decât atât, persoanele care consumau vin aveau indicii
de letalitate prin CI ºi cancer mai scãzuþi faþã de nebãutori (46).
Consumul dozelor mari de alcool a fost studiat în cercetarea
prospectivã a 5766 de bãrbaþi, pe o duratã de 21 de ani. La
utilizarea a 15-21, 22-34, 35 de unitãþi de alcool ºi mai mult în
sãptãmânã (1 pintã de vin (570 ml) are 2 unitãþi, într-o sticlã de
vin  6 unitãþi), letalitatea a fost mai mare cu 34%, 49% ºi 74%,
corespunzãtor Controlul altor factori a redus influenþa negativã a
alcoolului, dar letalitatea a rãmas majoratã pentru cei care
consumau 22 ºi mai multe unitãþi de alcool sãptãmânal (47).
Este oare influenþatã letalitatea de caraterul consumului
de alcool? Încercarea de a rãspunde la aceastã întrebare a fost
fãcutã în cadrul programului MONICA (48). Printre persoanele
care aveau cel puþin un acces de beþie, în lunã letalitatea generalã
a fost mai mare cu 5%, iar letalitatea prin CI ºi cauze externe 
cu 27% ºi 108%, respectiv. În lotul consumatorilor de alcool
inveteraþi, letalitatea generalã a fost mai mare cu 61%, iar
letalitatea prin boli cardiovasculare  cu 105%.
Cum ar putea fi explicatã influenþa redusã a alcoolului
asupra letalitãþii generale, în pofida scãderii riscului CI ºi AVC?
O meta-analizã din circa 200 de cercetãri diverse în consumul
dozelor moderate de alcool (aproximativ 25 g/24 de ore) a stabilit
o incidenþã sporitã a cirozei, alcoolismului, cancerului (cãilor
respiratorii superioare, organelor digestive, de sân), ictusului
hemoragic, pancreatitei (49).
Prezintã interes ºi rezultatele investigãrii a 44 187 de femei,
în postmenopauzã (50). Consumul a peste 20 g de alcool zilnic a
majorat riscul cancerului mamar cu 28%, iar, la persoanele care
administrau tratament hormonal de substituþie  de 2 ori. Sporirea
riscului dezvoltãrii cancerului mamar, la consumul de alcool, a
fost evidenþiatã, de asemenea, ºi în alte cercetãri (44, 51).
Efectele alcoolului în bolile cardiovasculare. Actualmente,
sunt suficiente cercetãri care indicã reducerea riscului afecþiunilor
cardiovasculare la persoanele care consumã alcool în doze
moderate, comparativ cu cei care nu beau deloc. Se considerã cã
un rol protector principal îi revine alcoolului etilic ºi nu altor
componente ale bãuturilor spirtoase (52).
Efectul protector al dozelor mici de alcool pare a se datora
creºterii concentraþiei serice a nivelului lipoproteinelor de
densitate înaltã (53-55), secreþiei mãrite de activator tisular al
plasminogenului (56-58), reducerii adezivitãþii plachetare ºi
ameliorãrii sensibilitãþii la insulinã (59-61).
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Deºi natura bãuturilor consumate pare a fi nerelevantã
pentru efectul protector al alcoolului în majoritatea studiilor,
date recente considerã cã acest efect este mai evident la
consumatorii de vin roºu, cãruia i se atribuie proprietãþi
antioxidante, dezagregante, vasodilatatoare (46, 52, 62).
Prin consumul de vin se încearcã de a explica ºi paradoxul
francez. Având aceeaºi prevalenþã a factorilor de risc, letalitatea
prin boli cardiovasculare printre bãbaþii din Franþa, în comparaþie
cu SUA ºi Marea Britanie, este mai micã cu 36% ºi 39%,
respectiv (63, 64).
Deci, existã multe cercetãri care demonstreazã efectul
alcoolului în reducerea riscul CI, insuficienþei cardiace,
accidentelor cardovasculare ºi claudicaþiei intermitente. Cu toate
acestea, în ghidurile actuale, consumul de alcool nu este inclus
în mãsurile de profilaxie a afecþiunilor cardiovasculare.
O atitudine precautã faþã de efectele alcoolului în bolile
cardiovasculare este determinatã în mare mãsurã de caracterul
nerandomizat al cercetãrilor. Pe de altã parte, recomandarea
consumului profilactic de alcool, chiar ºi în doze moderate, nu poate
fi acceptatã din motivul cã multe persoane nu pot controla eficient
doza, iar daunele abuzului de alcool depãºesc cu mult beneficiile
efectului profilactic. Reamintim cã în Moldova alcoolismul rãmâne
o problemã socialã ºi medicalã importantã, acualitatea cãreia, de
obicei, se intensificã în timpul crizei economice (65).
Prin urmare, în pofida datelor actuale despre efectul pozitiv
al dozelor mici de alcool în prevenirea dezvoltarea afecþiunilor
cardiovasculare, consumul de alcool, dupã cum se pare, nu poate
fi recomandat în calitate de mãsurã profilacticã.
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Opþiuni pentru ordonarea regimului dietetic al bolii celiace
I. Mihu, V. Pleºca
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului, Chiºinãu
Recommendations for Diet Therapy of Celiac Disease
Authors presents in concise and sequential form the reasonable diet regime for the patients with celiac disease, showing major principles of
agliadinic diet and the necessity of life-term exclusion of foods with different quantities of gluten. Most of the patients showed rapid clinical remission
in the course of a few weeks. Despite the fact that products which contain gluten can be easily excluded from the diet, it is necessary to carry out
continuous surveillance of a dietologist on food´s complex produced by new methods of food handling. The recommendations by dietologists are very
useful, along with this the lists of the foodstuff which are supplied by association of celiac patients can be used too.
Key words: celiac disease, agliadinic diet
Äèåòîòåðàïåâòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ äåòåé ñ öåëèàêèåé
Àâòîðû èçëàãàþò êîðîòêî è ïîñëåäîâàòåëüíî òî, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî äèåòè÷åñêèì ðåæèìîì áîëüíûõ öåëèàêèåé, ïîä÷åðêèâàÿ îñíîâíûå ïðèíöèïû áåçãëþòåíîâîé äèåòû, íåîáõîäèìîñòü ïîæèçíåííîãî èñêëþ÷åíèÿ ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ ðàçíîå êîëè÷åñòâî ãëþòåíà. Ó áîëüøåé ÷àñòè ïàöèåíòîâ êëèíè÷åñêàÿ ðåìèññèÿ íàñòóïàåò â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èñêëþ÷åíèå
ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ ãëþòåí, ëåãêî îñóùåñòâèòü, êîìïëåêñíûé ñîñòàâ ïðîäóêòîâ, ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå íîâûõ ìåòîäîâ ïðîèçâîäñòâà è îáðàáîòêè, òðåáóåò ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ ñî ñòîðîíû äèåòîëîãà. Î÷åíü ïîëåçíû ðåêîìåíäàöèè è ñïèñêè ïðîäóêòîâ,
ïðåäñòàâëåííûå àññîöèàöèÿìè áîëüíûõ öåëèàêèåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåëèàêèÿ, áåçãëþòåíîâàÿ äèåòà

Boala celiacã (BC) este o afecþiune inflamatorie a
intestinului subþire, indusã de ingerarea glutenului [1,4]. Fiind
consideratã pânã nu demult o afecþiune rarã, cu incidenþã de circa
1:1000, pe parcursul ultimului deceniu a desemnat o frecvenþã de
circa 10 ori mai elevatã, constituind în Europa ºi SUA în medie

1:300 (între 1:100 ºi 1:500), iar în Italia - consideratã una dintre
cele mai frecvente maladii cronice (tabelul 1) [2,3,4].
Pentru explicarea epidemiologiei bolii celiace a fost
acceptat modelul aisbergului conform cãruia diagnosticate se
considerã doar un numãr mic de cazuri, majoritatea bolnavilor
#'
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care nu rãspund la dieta privatã de elementul agresiv în raport
cu mucoasa intestinalã. De obicei, aceste eºecuri sunt mai
probabil datorate faptului cã ei continuã sã consume ingredientul
nociv (voluntar sau accidental).
Însã tratamentul bolii celiace presupune nu doar
respectarea dietei private de gluten, cãci adesea devine
indispensabilã utilizarea terapiei de substituþie ºi în cazuri rare
- tratament patogenetic.
Regimul igieno-dietetic va constitui, totuºi, cea mai esenþialã
condiþie pentru întreruperea mecanismelor patogene din boala
celiacã. Raþia alimentarã cu regim agliadinic va trebui susþinutã
pentru toatã viaþa, indiferent de forma, gravitatea semnelor clinice
ºi vârsta pacientului. Regimul fãrã gluten este unicul tratament
eficient ºi care nu comportã nici un efect advers [5,6,9].
În principiu enunþul teoretic al excluderii proteinelor toxice
din alimentaþie pare simplu, în practicã prezentând, însã, un
deziderat greu de atins [8,9]. Implementarea în cotidian a
regimului agliadinic presupune substituirea gliadinelor prin
produse agliadine care ar asigura o diferenþã minimã de aport
nutriþional ºi energetic. Astfel, pâinea ºi produsele de panificaþie
pentru celiaci se vor pregãti în baza fãinii de soia. În cazul în
care astfel de produse nu sunt accesibile, necesarul glucidic va
fi acoperit din contul majorãrii în raþia alimentarã a ratei crupelor
agliadine: hriºcã, orez, porumb, soia, cartofi, zahãr. Substituþia
laptelui integral se va face prin produse acidolactice: chefir, iaurt,
biolact, brânzã proaspãtã. Aportul lipidic va fi acoperit prin ulei
de porumb ºi de floarea soarelui. Aportul proteic va fi mult
important ºi va fi urmãritã abþinerea de la alimentele, în
producerea cãrora sunt utilizate derivaþii glutenului (gluten
dismulat), din care fac parte: unele brânzeturi, cremele pentru
copii, caramelele, îngheþata, mezelurile, conservele din carne ºi
peºtele în sos, tocãtura din carne, fasolea uscatã, în conserve
etc. Necesitãþile proteice vor fi acoperite prin carne de vitã,
iepure ºi de pasãre, peºte, ouã (care se fierb timp îndelungat sau
se preparã sub formã de omletã).
Necesarul vitaminic va fi asigurat de nutrimentele ce conþin
vitamine: fructe (mere, pere), legume (cartof, morcov etc.).
Regimul alimentar al unui celiac va fi obligat sã respecte
principiul de cruþare mecanicã ºi chimicã. Toate bucatele
destinate bolnavilor celiaci vor fi pregãtite prin fierbere sau la
baia de aburi, în perioada acutã se va prefera piureul, temperatura
produselor administrate este preferabilã în limitele 15  57-62°C.
Datoritã deficitului secundar de lactozã, regimul agliadinic,
în special la copiii de sub 2 ani ºi în primele 6 luni de la stabilirea
diagnosticului, trebuie sã excludã ºi lactatele din dietã [8,10],
iar de îndatã ce s-a atins ameliorarea clinicã, acestea se vor
reintroduce treptat.
Vã prezentãm unele recomandãri cu liste de alimente
interzise ºi preferate, elaborate de societãþile de cercetare în
domeniul bolii celiace (tabelul 2).
În afarã de produsele din grâu, orz sau secarã, dintr-un
regim alimentar lipsit de gluten sunt excluºi ºi fulgii de ovãz.
Totuºi, studiile clinice recente au demonstrat cã fulgii de ovãz
nu deterioreazã mucoasa celor ce suferã de boalã celiacã
[5,10,11]. Ultimele recomandãri ale UK Coeliac Society
(Societatea Britanicã pentru Boala Celiacã) acceptã un consum
moderat de fulgi de ovãz, fãrã riscuri pentru majoritatea celor
ce suferã de boalã celiacã (este important de subliniat faptul cã

Tabelul 1
Prevalenþa geograficã a bolii celiace
Þara
Finlanda

Prevalenþa
1:99

Referinþe
Maki 2002

Suedia

1:77

Carlsson 2001

Norvegia

1:340

Hovdenac et al. 1999

Franta

1:388

Cellier 2000

UK

1:122

Johnston et al. 1998

Spania

1:389

Riestra et al. 2000

Italia

1:184

Catassi, Fabiani 2002

Saharawi

1:18

Catassi 2001

SUA

1:133

Fasano 2003

prezentând forme silenþioase tardiv diagnosticate sau chiar
omiteri diagnostice [2,4]. Se sugereazã, însã, cã în arealul
republicii noastre, maladia este supusã procesãrilor statistice în
contextul alte boli intestinale, de aceea îºi mascheazã rata
frecvenþei rãmânând subestimatã.
Diagnosticul clinic prezumtiv al maladiei celiace
presupune prezenþa a 3 semne clinice esenþiale sau a 2 semne
clinice de bazã ºi mai mult de 2 semne clinice suplimentare.
Semnele clinice esenþiale în boala celiacã sunt:
1.
Scaun fetid, voluminos, deschis la culoare emis mai
frecvent de 2 ori în zi.
2.
Abdomen mãrit.
3.
Încetinirea sau falimentul creºterii (masa, talia).
4.
Schimbarea poftei de mâncare (hipo- sau anorexie/bulimie).
5.
Dureri abdominale.
6.
Vome unice sau chiar zilnice.
7.
Dureri osoase, carie dentarã, fracturi osoase.
8.
Iritabilitate, agresivitate.
9.
Somn neliniºtit, insomnie, somnambulism, vorbire prin somn.
10. Dermatitã atopicã.
11. Dermatitã hipertroficã.
Drept semne clinice suplimentare în boala celiacã sunt
considerate :
1.
Stomatitã recidivantã.
2.
Edeme hipoproteice.
3.
Prolaps rectal.
4.
Constipaþii rebele.
5.
Hiperkeratozã folicularã.
6.
Prurit cutanat.
7.
IRVA mai frecvent decât 3 ori în an.
8.
Slãbiciuni musculare.
9.
Convulsii musculare repetate.
10. Parestezii repetate.
11. Epistaxis frecvent, hemoragii uterine juvenile, alte
hemoragii.
12. Dereglãri de mensis.
13. Orbul gãinilor.
Prezenþa la rude a diabetului zaharat de tip I,
poliendocrinopatii, maladii ale þesutului conjunctiv, tumori
intestinale ºi al altor organe.
Adoptarea unui regim alimentar lipsit de gluten este cea
mai importantã mãsurã terapeuticã în tratamentul bolii celiace,
iar majoritatea pacienþilor sunt susceptibili la aceste restricþii,
evoluând în scurt timp spre ameliorare, ºi sunt foarte puþini cei
$
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Tabelul 2
Opþiuni dietetice elaborate de societãþile pentru cercetarea bolii celiace

fulgii de ovãz nu trebuie asociaþi cu alte cereale). Introducerea
ovãzului în alimentaþie asigurã o sursã bogatã de fibre alimentare,
de alte substanþe nutritive. Se poate reduce, astfel, relativa
monotonie a unui regim alimentar strict lipsit de gluten [11].
Concomitent cu excluderea gliadinelor din raþion, copilul
va fi limitat în majoritatea preferinþelor de odinioarã, acestea
sunt biscuiþii, fãinoasele, prãjiturile, pateurile etc. Un astfel de
regim este un inconvenient important nu numai pentru copii, ci
ºi pentru pãrinþi de competenþa ºi obligaþia cãrora va þine
adaptarea copilului la un regim nou cu multiple restricþii,
asigurarea ºi supravegherea unui astfel de regim [5,9].
Pãrinþii trebuie sã ºtie:
•
Copilul cu regim agliadinic nu este izolat. Întreaga familie,
vecinii, prietenii ºi alþii trebuie sã fie informaþi despre
principiile acestui regim.
•
În timpul preparãrii bucatelor copilului trebuie sã i se
gãseascã o substituþie pe potrivã (dacã pregãtiþi tãiþei,
pentru celiac puteþi utiliza fideaua agliadinã etc.).
•
Copilul trebuie sã conºtientizeze restricþiile sale alimentare.
Ar fi binevenit ca copii sã ia parte la prepararea bucatelor sale

•
•
•
•

•

$

(prepararea terciului etc.), pentru ca ulterior sã le poatã pregãti
singuri. Trebuie lãsaþi sã-ºi aleagã de sine stãtãtor meniul sãu,
trebuie doar îndrumaþi ºi ajutaþi în preferinþele sale.
Celiacilor nu le este recomandatã nici mãcar degustarea
produselor interzise, pentru cã ulterior acestea pot deveni
o ispitã, în faþa cãreia sã nu poatã rezista.
Pentru a asigura respectarea regimului agliadinic al
copilului este necesar de a discuta despre problemele
celiacului cu profesorii, educatorii etc.
Dacã pãrinþilor nu le reuºeºte explicarea despre problemele
celiacului în familie, la ºcoalã, aceastã iniþiativã trebuie
sã fie preluatã de medicul curant.
Celiacul trebuie sã fie antrenat sã se descurce singur cu
întrebãrile copiilor privitor la regimul ºi maladia lui.
Dorinþa de a mânca ceea ce mãnâncã colegii lui poate fi
foarte tentantã. Aceastã ocazie nu trebuie ratatã, înaintea
plecãrii copilului la ºcoalã.
Regimul alimentar agliadinic nu trebuie sã împiedice
participarea copilului în excursii, turnee etc., el doar trebuie
instruit sã priveascã la regimul sãu alimentar altfel.

Nr.3 (285), 2005
•

Înainte de plecarea în oraº, ospeþie trebuie sã se discute
despre dieta copilului: despre ce ar putea mânca la concret
ºi ce îi este interzis.
•
Dacã se preconizeazã o excursie pentru mai mult timp,
trebuie sã aveþi rezerve de ceva mai multe produse
agliadine decât copilul ar folosi de obicei.
•
În prezenþa celiacului nu trebuie expuse careva sugestii
cã bucatele agliadine nu ar fi gustoase.
Pentru ordonarea unui regim strict agliadinic se
recomandã:
•
Pãstrarea tuturor produselor agliadine într-un dulap aparte.
Fiecare celiac trebuie sã-ºi aibã cãniþa, farfuria, linguriþele,
furculiþele etc. personale, care se vor deosebi foarte cert de
celelalte prin culoare, desen, formã etc., astfel încât sã poatã
fi diferenþiate chiar ºi de copii de vârstã micã. Astfel se va
exclude situaþiile când copilul va avea riscul de a face o diaree
dupã ce a bãut suc din ceaºca nu îndeajuns spãlatã din care
anterior s-a consumat lapte de cãtre membrii familiei.
•
Dacã este posibil, ar fi binevenitã prepararea bucatelor la
fel în cratiþe ºi tigãi aparte, altfel la pregãtirea dietei
agliadine ele vor trebui foarte minuþios spãlate. Trebuie
sã se ia aminte cã nici într-un caz nu trebuie folosite
utilajele de bucãtãrie imediat dupã ce acestea au fost
utilizate pentru prepararea bucatelor obiºnuite.
•
Dacã copilul are ºi alergie la lapte pentru margarina
alactozatã trebuie utilizat alt cuþit decât pentru untul
obiºnuit de care se folosesc ceilalþi membri ai familiei.
•
Dacã în acelaºi timp pregãtiþi pentru membrii familiei ºi
pentru copilul celiac, nu trebuie sã uitaþi despre spãlarea
frecventã a mâinilor de fiecare datã dupã ce lucraþi cu
produsele ce conþin gliadinã.
•
Dacã în acelaºi timp pregãtiþi clãtite, nu trebuie sã uitaþi despre
lopãþica de întors care, la fel, trebuie sã fie separat utilizatã.
Nu se recomandã prepararea copturilor agliadine ºi celor
obiºnuite în acelaºi timp, deoarece praful de fãina poate nimeri

•

•

în fãina agliadinã. Mai binevenitã va fi prepararea întâi a
produselor agliadine, apoi a celor obiºnuite.
Dacã în familie sunt copii cu diferite reacþii alergice, pentru
a simplifica grijile, utilã ar fi informarea copiilor despre
produsele interzise ºi despre prejudiciile acestora în caz
de utilizare. Copiii foarte bine reþin aceasta.
Cu timpul, un celiac, pentru a-ºi asigura inviolabilitatea
regimului sãu agliadinic va fi obligat sã se înzestreze cu
un pedantism alimentar, adesea împins pânã la
gliadinofobie[9,11], condiþie consideratã marker indirect
al responsabilitãþi faþã de problema alimentarã.
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Ïðîôèëàêòèêà ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ (ê äîëãîëåòèþ)
Â. Í. Àíäðååâ
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 3, ÃÓÌÔ èì. Í.À.Òåñòåìèöàíó
Prevention of Premature Aging (To Human Longevity)
The lecture based on recent data reveals the problems concerning population aging, including premature aging, human longevity, opportunities
that may prevent premature aging and contribute to the increase in longevity at the old and oldest people.
Key words: aging, prophylaxis, longevity
Profilaxia îmbãtrânirii premature (spre longevitate umanã)
Lectura prezintã prin prisma datelor de ultimã orã probleme ce þin de îmbãtrânire, inclusiv îmbãtrânirea prematurã, longevitate, oportunitãþi
de prevenþie a îmbãtrânirii premature ºi de prelungire a duratei vieþii oamenilor în etate ºi de vârstã senilã.
Cuvinte-cheie: senescenþã, profilaxie, longevitate

×åëîâåê - óäèâèòåëüíîå ñîçäàíèå ïðèðîäû. Æèçíü
÷åëîâåêà âåëè÷àéøåå ñîêðîâèùå èç ñîêðîâèù. Ìå÷òà ÷åëîâå÷åñòâà  îòìåííîå çäîðîâüå è äîëãîëåòèå.

Èçó÷åíèå ïðîáëåìû ñòàðåíèÿ è ïóòåé ïðîäëåíèÿ æèçíè èìååò ãëóáîêèå êîðíè. Òàê, È. Ôèøåð (Ðîññèÿ) â êíèãå «Î
ñòàðîñòè, å¸ ñòåïåíÿõ è áîëåçíÿõ» (1754) â äîñòèæåíèè äîë$
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ðàöèé, ïîòîìó ÷òî ñòàðûé îðãàíèçì òåðÿåò ñïîñîáíîñòü ê
ïðàâèëüíîìó èõ óäàëåíèþ è äåëàåòñÿ íåñïîñîáíûì âîññòàíîâèòü íàðóøåííîå íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå.
F. Verzar (1964) âûäâèíóë êîíöåïöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé
ñòàðåíèå îðãàíèçìà æèâîòíîãî è ÷åëîâåêà ñâÿçàíî ñî ñòàðåíèåì êîëëàãåíà, ñîñòàâëÿþùåãî áîëåå 30% âñåõ áåëêîâ îðãàíèçìà è ñòðóêòóð ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè. Ïî åãî äàííûì, íåðâíûå êëåòêè è ñîåäèíèòåëüíîòêàííûå âîëîêíà ÿâëÿþòñÿ çà÷èíùèêàìè ñòàðåíèÿ â îðãàíèçìå. Áîëüøîå çíà÷åíèå â ïðîöåññàõ ñòàðåíèÿ ïðèäàåòñÿ èçìåíåíèÿì íà êëåòî÷íîì è ìîëåêóëÿðíîì óðîâíÿõ. Åù¸ â 1926 ãîäó Ì. Ñ. Ìèëüìàí âûäâèíóë
ãèïîòåçó î òîì, ÷òî ñòàðåíèå îðãàíèçìà íàñòóïàåò â ðåçóëüòàòå âíóòðèêëåòî÷íîé äèñïðîïîðöèè. Èçìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèé
ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé êëåòêè ïðèâîäÿò ê ãîëîäàíèþ êëåòîê, èõ
ñòàðåíèþ è ãèáåëè. Ïî Â. Â. Àëïàòîâó (1948), â ïðîöåññå ñòàðåíèÿ èçìåíÿþòñÿ ñâîéñòâà áåëêîâûõ ìîëåêóë, ñíèæàåòñÿ àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ. Á. È. Ãîëüøòåéíîì (1963) â ïðîöåññå
ñòàðåíèÿ áûëè óñòàíîâëåíû èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ÄÍÊ  íàêîïëåíèå æåëåçà â ìîëåêóëå ÄÍÊ ñ ïîñëåäóþùåé ôðàãìåíòàöèåé ýòîé ìîëåêóëû. Ïðè ñòàðåíèè ïåðâè÷íûå èçìåíåíèÿ íàñòóïàþò â ðåãóëÿòîðíûõ, à çàòåì è â ñòðóêòóðíûõ ãåíàõ, èçìåíÿåòñÿ áèîñèíòåç áåëêà è ôóíêöèè êëåòîê, ñ÷èòàåò Â. Â. Ôðîëüêèñ (1970). Ïî åãî äàííûì, ñòàðåíèå  âíóòðåííå ïðîòèâîðå÷èâûé ïðîöåññ, â êîòîðîì íàðÿäó ñ óãàñàíèåì, âîçíèêàþò è
âàæíûå ïðèñïîñîáèòåëüíûå ìåõàíèçìû. Èì ñôîðìóëèðîâàíà àäàïòàöèîííî-ðåãóëÿòîðíàÿ ãèïîòåçà ñòàðåíèÿ.
Â. Â. Ôðîëüêèñîì, Ë. Í. Áîãàöêîé (1965) áûëî ïîêàçàíî, ÷òî â ñòàðîñòè îñëàáëÿåòñÿ òêàíåâîå äûõàíèå, èçìåíÿåòñÿ àêòèâíîñòü îêèñëèòåëüíûõ ôåðìåíòîâ, ñíèæàåòñÿ ñîäåðæàíèå, îáìåí è îáíîâëåíèå ÀÒÔ.
Í. Í.Ñèðîòèíèí (1963) ïðèäåðæèâàåòñÿ ìíåíèÿ, ÷òî
â ðàçâèòèè ñòàðåíèÿ ðåøàþùåå çíà÷åíèå èìåþò ãèïîêñè÷åñêèå ñäâèãè. R.Holliday (2004) ñ÷èòàåò, ÷òî ñòàðåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèÿìè â øèðîêîì äèàïàçîíå êëåòîê,
òêàíåé è îðãàíîâ (ïîâðåæäåíèÿ â ÄÍÊ, áåëêàõ, ìåìáðàíàõ,
îðãàíåëëàõ) êàê ðåçóëüòàò ïðåäåëà ðåñóðñàì, êîòîðûå ñîõðàíÿþò öåëîñòíîñòü îðãàíèçìà. Îäíàêî ïóòåì äèåòè÷åñêîãî îãðàíè÷åíèÿ ìîæíî ïðîäëèòü æèçíü îðãàíèçìà.
Âàæíûì âêëàäîì â ïðåäñòàâëåíèÿõ î ñòàðåíèè ÿâèëèñü ðàáîòû È. Ï. Ïàâëîâà è åãî ñîòðóäíèêîâ. Â îïûòàõ
Ì. Ê. Ïåòðîâîé (1946) áûëî ïîêàçàíî ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå ñîáàê îò ïîñòîÿííîãî âîçäåéñòâèÿ íåðâíî-ïñèõè÷åñêèõ òðàâì è çàìåäëåíèå ïðîöåññà ñòàðåíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñíà.
À.Â.Òîíêèõ (1912) ó ñòàðûõ ñîáàê ñ ãðîìàäíûì òðóäîì óñòàíîâèëà îáðàçîâàíèå óñëîâíûõ ðåôëåêñîâ, êîòîðûå
îòëè÷àëèñü êðàéíåé íåóñòîé÷èâîñòü.
Ã. Ô. Ôîëüáîðò, À. Â. Ñåìåðíèíà (1939) ïèñàëè, ÷òî
ïðè ñòàðåíèè ïðåæäå âñåãî ñòðàäàåò âíóòðåííåå òîðìîæåíèå â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà, ñíèæàþòñÿ âîññòàíîâèòåëüíûå
ïðîöåññû â íåðâíûõ öåíòðàõ.
Â èíñòèòóòå ãåðîíòîëîãèè (Êèåâ) ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ïðîáëåìû: êëèíè÷åñêîé ãåðîíòîëîãèè (ãëóáîêîå èçó÷åíèå
è âûÿâëåíèå âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ 
Ä. Ô. ×åáîòàðåâ, Î.Â.Êîðêóøêî, À. Â. Òîêàðü è äð.; íåðâíîé
ñèñòåìû  Í. Á. Ìàíüêîâñêèé è äð.; îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà  Å. Ï .Ïîäðóøíÿê è äð., äðóãèõ ñèñòåì ó ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé âîçðàñòíûõ ãðóïï îò 50 äî 100 ëåò è
ñòàðøå); ãåðèàòðèè (ãëóáîêîå èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ðàç-

ãîëåòèÿ ÷åëîâåêà ïðèäàâàë îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå êîíñòèòóöèîííîìó ôàêòîðó, ïñèõè÷åñêîìó ñïîêîéñòâèþ, ôàêòîðàì
âíåøíåé ñðåäû, ìåäèöèíñêèì è ãèãèåíè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèÿì. Â ñîõðàííîñòè çäîðîâüÿ è â ïðîäëåíèè ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè Ï. Åíãàëû÷åâ (1801) ñ÷èòàë âàæíûì ñîáëþäåíèå ðÿäà
ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, äèåòè÷åñêèõ ïðàâèë, èçáåãàòü ïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è ñâîåâðåìåííîå ëå÷åíèå áîëåçíåé. Ñ. Ï. Áîòêèí (1972) ðàçãðàíè÷èâàë ñòàðîñòü íà ôèçèîëîãè÷åñêóþ è ïðåæäåâðåìåííóþ, ò.å. ïàòîëîãè÷åñêóþ.
Ó÷åíèêîì Ñ. Ï. Áîòêèíà À. À. Êàäüÿíîì åù¸ â 1890
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ó ïîæèëûõ æåíùèí, îñîáåííî íàõîäèâøèõñÿ â áðàêå, íåîäíîêðàòíî ðîæàâøèõ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áûëà çíà÷èòåëüíî áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ìóæ÷èíàìè. À. À. Êàäüÿí (1890) ïèñàë, ÷òî ñðîêè ðàçâèòèÿ ñòàð÷åñêèõ èçìåíåíèé è òåìï èõ â ðàçëè÷íûõ îðãàíàõ è ñèñòåìàõ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íû.
Ïðèçíàííûì ñîçäàòåëåì êëèíè÷åñêîé ãåðîíòîëîãèè è
ãåðèàòðèè ÿâëÿåòñÿ I. L. Nascher (1909). Îäíàêî ïîäëèííûì
ðîäîíà÷àëüíèêîì ãåðîíòîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìû ñ íàó÷íûì
ïîäõîäîì, ò.å. ñ ââåäåíèåì ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èçó÷åíèÿ
ñòàðåíèÿ â Ðîññèè, äà è âî âñåì ìèðå, ÿâëÿåòñÿ È. È. Ìå÷íèêîâ. È. È. Ìå÷íèêîâ (1904, 1907, 1913) óñìàòðèâàë â ñòàðîñòè îñëàáëåíèå æèçíåñòîéêîñòè îòäåëüíûõ ïàðåíõèìàòîçíûõ ýëåìåíòîâ æèâîãî îðãàíèçìà â áîëüøåé ñòåïåíè,
÷åì ñîåäèíèòåëüíîòêàííûõ.
Èì ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå î âàæíîé ðîëè ôàãîöèòîçà ñî ñòîðîíû ñîõðàíèâøèõñÿ ìàêðîôàãîâ â àòðîôè÷åñêèõ
ïðîöåññàõ. È. È. Ìå÷íèêîâ ñòðåìèëñÿ èçûñêàòü ñïîñîáû
àêòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà: èëè óñèëèòü îäíó èç áîðþùèõñÿ
ñòîðîí, èëè îñëàáèòü äðóãóþ. Ìûñëü îá èñïîëüçîâàíèè
ïðîòèâîôàãîöèòàðíîé ñûâîðîòêè, ÷òîáû ïîìåøàòü àòðîôèè
ïàðåíõèìàòîçíûõ ýëåìåíòîâ, áûëà èçëîæåíà â åãî ðàáîòå
(1899). Áîëåå öåëåñîîáðàçåí äðóãîé ïóòü: ñòèìóëÿöèÿ óñèëåííîé äåÿòåëüíîñòè áîëåå áëàãîðîäíûõ, ñêëîííûõ ê àòðîôèè, ýëåìåíòîâ, ñ÷èòàë îí. È. È. Ìå÷íèêîâ óòâåðæäàë, ÷òî
ñòàðîñòü âûçâàíà òàêæå õðîíè÷åñêèì, ìåäëåííûì îòðàâëåíèåì îðãàíèçìà ÿäàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ êèøå÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (êèøå÷íîå ãíèåíèå). Ïîñåìó äëÿ óìåíüøåíèÿ àóòîèíòîêñèêàöèè ïðåäëîæèë íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà êèøå÷íóþ ôëîðó ïóòåì óïîòðåáëåíèÿ â ïèùå
ïðîäóêòîâ ìîëî÷íî-êèñëîãî áðîæåíèÿ.
À. À. Áîãîìîëåö (1940) ïèñàë, ÷òî åãî òî÷êà çðåíèÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíà òî÷êå çðåíèÿ È. Ìå÷íèêîâà. Ñòàðåíèå
îðãàíèçìà íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè, êîòîðàÿ â îðãàíèçìå èãðàåò íå òîëüêî çàùèòíóþ, íî è ïèòàòåëüíóþ ðîëü. À. À. Áîãîìîëåö ñ÷èòàë, ÷òî ñòèìóëÿöèÿ äîëæíà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ êàê íà ñïåöèôè÷åñêèå êëåòêè, òàê è
íà ýëåìåíòû ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè. Îí ïðåäëîæèë àíòèðåòèêóëÿðíóþ öèòîòîêñè÷åñêóþ ñûâîðîòêó (ÀÖÑ) è ââåë å¸ â
øèðîêóþ ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó. Îí ñôîðìóëèðîâàë ïîëîæåíèå, ÷òî ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ñòàðîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ãàðìîíè÷íûì îñëàáëåíèåì îáìåíà âåùåñòâ è ôóíêöèé îðãàíèçìà ñ àäàïòàöèåé îðãàíèçìà ê ïîíèæåííûì âîçìîæíîñòÿì ïðè
îòñóòñòâèè âûðàæåííûõ èçìåíåíèé â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ.
Îñíîâíûì â ñòàðåíèè îðãàíèçìà, ñ÷èòàë À.Â.Íàãîðíûé
(1940), ÿâëÿåòñÿ ïîñòåïåííîå çàòóõàíèå ïðîöåññà ñàìîîáíîâëåíèÿ áåëêîâ, âåäóùåå ê ñíèæåíèþ ïîëíîöåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà. À. Â. Íàãîðíûé (1945) ïèñàë, ÷òî
îòðàâëÿþùèå âåùåñòâà íàêîïëÿþòñÿ äî ÿäîâèòûõ êîíöåíò$!

Nr.3 (285), 2005
âèòèÿ, êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé âíóòðåííèõ îðãàíîâ ó ñòàðèêîâ  Ä. Ô. ×åáîòàðåâ, Î. Â. Êîðêóøêî,
À. Â. Òîêàðü è äð.), ãåðèàòðè÷åñêîé ôàðìàêîëîãèè  Â. È.
Çàïàäíþê è äð., äðóãèõ ñèñòåì îðãàíèçìà, â ÷àñòíîñòè ñîñóäîâ  àðòåðèé â ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîì îñâåùåíèè  àêàäåìèê ÀÍ Ìîëäîâû Â. Õ. Àíåñòèàäè, Êèøèíåâ, è ò.ä.
Çà ìíîæåñòâî âåêîâ äî ïîÿâëåíèÿ õðèñòèàíñòâà, ïåðñèäñêèå è ãðå÷åñêèå ìóäðåöû áåçóñïåøíî ïûòàëèñü óâåëè÷èòü ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü. Ñìåðòü ÿâëÿåòñÿ âñåîáùèì çàêîíîì ïðèðîäû. Åù¸ íè îäíîìó ÷åëîâåêó íå óäàëîñü èçáåæàòü
ñìåðòè. È. Î. Êàëåíè÷åíêî (1839) ïðèíàäëåæèò ìûñëü, ÷òî
«æèçíü è ñìåðòü ñóùåñòâóþò â íàñ êàæäóþ ìèíóòó: ìû æèâåì áåñïðåñòàííî óìèðàÿ, óìèðàåì, áåñïðåñòàííî îæèâàÿ».
Êàê ïîâåñòâóåò Áèáëèÿ, ëþäÿì îòìåðåíî æèòü ïî 120
ëåò êàæäîìó. Ïî ìûñëè È. È. Ìå÷íèêîâà, À. À. Áîãîìîëüöà
è äð. àâòîðîâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, äàííàÿ åìó ïðèðîäîé, ñîñòàâëÿåò îêîëî 130 ëåò.
Îáùåèçâåñòíî ïðèñóòñòâèå ãåíåòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà â äîëãîâå÷íîñòè. Åñòú öåëûå ñåìüè-äîëãîæèòåëè. Ó íèõ
ìåíåå ðàñïðîñòðàíåííû áîëåçíè, ñâÿçàííûå ñî ñòàðåíèåì
(F. Terry et all, 2003)
Ë. Ïîëèíã  ëàóðåàò äâóõ Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé  óòâåðæäàåò, ÷òî ÷åëîâåê äàæå ãåíåòè÷åñêè íå ïðåäðàñïîëîæåííûé
ê äîëãîëåòèþ, ñìîæåò ïðîäëèòü áëàãîïîëó÷íóþ ÷àñòü ñâîåé
æèçíè íà 25-35 ëåò îò ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè 70
ëåò. Â êíèãå «Êàê æèòü äîëüøå è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå»
(1986) îí ðåêîìåíäóåò åæåäíåâíî ïðèíèìàòü áîëüøèå äîçû
àñêîðáèíîâîé êèñëîòû (âèòàìèí Ñ). Ñàì Ë. Ïîëèíã ïðèíèìàë äî 18 ã âèòàìèíà Ñ â ñóòêè è ïðîæèë 93 ãîäà.
Ôèëîñîô Ñîêðàò óòâåðæäàë, ÷òî ìû æèâåì íå äëÿ òîãî,
÷òîáû åñòü, à åäèì, äëÿ òîãî, ÷òîáû æèòü.
Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí ïèñàë: Ìåíüøå cúåøú  äîëüøå ïðîæèâåøü. Çà îáåäîì åøüòå íåìíîãî, íà óæèí åù¸
ìåíüøå, à åù¸ ëó÷øå îòïðàâèòüñÿ ñïàòü íå óæèíàÿ âîâñå .
Îãðàíè÷åíèå êàëîðàæà íà 30-50% îòñðî÷èâàåò íà÷àëî âîçðàñòíûõ áîëåçíåé è óâåëè÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè, ïèøóò D. K. Ingram et al. (2004).
Ïðèäåðæèâàÿñü òðàäèöèîííîé ñðåäèçåìíîìîðñêîé
äèåòû ìîæíî ïðîäëèòü äîëãîâå÷íîñòü íà 95%, óòâåðæäàþò
A.Trichopoulou et all. (2003).
Çàìåäëèòü ïðåæäåâðåìåííîå ñòàðåíèå è ïðîäëèòü
æèçíü ìîæíî åæåäíåâíûì ïîòðåáëåíèåì çåëåíîãî ÷àÿ, ñîîáùàþò K.Nakachi et all. (2003).
Åæåäíåâíîå ïîòðåáëåíèå çåëåíî-æåëòûõ îâîùåé è
ïëîäîâ ïîæèëûìè ëþäüìè ïðåäîòâðàùàåò ñìåðòíîñòü îò
èíòðàöåðåáðàëüíîãî êðîâîèçëèÿíèÿ è ìîçãîâîãî èíôàðêòà
íà 32-35%, ïèøóò C. Sauvaget et al. (2003).
Ñ âîçðàñòîì íàñòóïàþò çàìåäëåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè
âñåé ñèñòåìû âûäåëåíèÿ. Âñå îðãàíû ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû ïðåòåðïåâàþò èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðíîãî è ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Ìàññà ïî÷åê ê 70-80 ãîäàì óìåíüøàåòñÿ íà
îäíó òðåòü (Â. Ì. Ãàíòìàõåð, Í. Ê. Çóôàðîâà, 1982).
×òîáû èçáàâèòüñÿ îò íàêîïëåííûõ â îðãàíèçìå çà íåäåëþ ÿäîâèòûõ âåùåñòâ, Ï. Áðåãã (2002) ïðåäëàãàåò åæåíåäåëüíûå ïî 24-36 ÷àñîâ è òðè-÷åòûðå ðàçà â ãîäó ñåìè è äåñÿòèäíåâíîå ãîëîäàíèå. Âî âðåìÿ ãîëîäàíèÿ Ï. Áðåãã ðåêîìåíäóåò ïðèíèìàòü òîëüêî äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó. Ãîëîäàíèå, ñ÷èòàåò îí, âåëè÷àéøèé ÷èñòèëüùèê êëåòîê. Ï. Áðåãã
ïðîæèë 96 ëåò. Îäíàêî åñòü ëþäè, êîòîðûå íå ïåðåíîñÿò äàæå

ñóòî÷íîãî ãîëîäàíèÿ. Ó÷åíûìè-êëèíèöèñòàìè ïðåäëîæåíû
ðàçãðóçî÷íûå äíè, îäèí èëè äâà ðàçà â íåäåëþ  óïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ, îâîùåé è ëó÷øå â ñûðîì âèäå.
Ëþäÿì, êîòîðûå íå ïåðåíîñÿò ãîëîäàíèå, ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ðàçãðóçî÷íûå äíè. Äëÿ î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà îò
âðåäíûõ âåùåñòâ ïðè çäîðîâûõ ñåðäöå è ïî÷êàõ ðåêîìåíäóþò åæåäíåâíî óïîòðåáëÿòü äî 2,0-2,5 ëèòðîâ æèäêîñòè.
Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ óñòðàíÿþò äåôèöèò êèñëîðîäà, ñòèìóëèðóþò ôóíêöèþ íåéðîíîâ â ñòàðîì ìîçãó, óñêîðÿþò âûïîëíåíèå óìñòâåííûõ è ôèçè÷åñêèõ çàäà÷, ñ÷èòàþò S. V. Ukraintseva et al. (2004).
Äîñòèãíóâ ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ëþäè, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâî¸ çäîðîâüå, çàíèìàëèñü íå
òîëüêî óìñòâåííûì, íî è ôèçè÷åñêèì òðóäîì.
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé â 82 ãîäà, íàðÿäó ñ îãðîìíîé óìñòâåííîé ðàáîòîé, åæåäíåâíî òðåíèðîâàë ñâîè ìóñêóëû: åçäèë íà âåëîñèïåäå, âåðõîì íà ëîøàäè, øèë ñàïîãè,
õîäèë áîñèêîì ïî óòðåííåé ðîñå è äàæå ïî ñíåãó, èãðàë â
ãîðîäêè, çàíèìàëñÿ ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì (ðèñ. 1).
Ë. Í. Òîëñòîé íå çíàë ñåðü¸çíûõ áîëåçíåé äî ñòàðîñòè. Õîðîøèé ñëóõ, îñòðàÿ ïàìÿòü è çðåíèå, æèâîé áëåñòÿùèé óì ñîõðàíÿëèñü äî ñìåðòíîãî ÷àñà. Óìåð Ë. Í. Òîëñòîé îò âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ (öèò. ïî Ç. Ã. Ôðåíêåëþ, 1949).
Èâàí Ïåòðîâè÷ Ïàâëîâ â ïðåêëîííûå ãîäû íå îñòàâëÿë ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé  ÷àñòî åçäèë íà âåëîñèïåäå,
èãðàë â ãîðîäêè ñî ñâîèìè ìîëîäûìè ó÷åíèêàìè, õîäèë
áîñèêîì ïî óòðåííåé ðîñå, ðàáîòàë íà îãîðîäå (ðèñ. 2).
Êîãäà ó È. Ï. Ïàâëîâà ñïðîñèëè, ïî÷åìó îí âûãëÿäèò ìîëîæå ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ, îí îòâåòèë: Íå ïåéòå âèíà, íå îãîð÷àéòå ñåðäöà òàáà÷èùåì è ïðîæèâåòå ñòîëüêî, ñêîëüêî ïðîæèë
Òèöèàí (äî 100 ëåò). Óìåð È. Ï. Ïàâëîâ îò âîñïàëåíèÿ ëåãêèõ.
Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ, ðàáîòîñïîñîáíîñòè, à
ñëåäîâàòåëüíî, è óäëèíåíèÿ æèçíè, îñîáåííî ðàáîòíèêàì
óìñòâåííîãî òðóäà, Í. Å. Ââåäåíñêèì (1954) áûëè ðàçðàáîòàíû ïÿòü óñëîâèé.
Ïåðâîå óñëîâèå  âî âñÿêèé òðóä íóæíî âõîäèòü ïîñòåïåííî.
Âòîðîå óñëîâèå  ìåðíîñòü è ðèòì ðàáîòû, ò.å. âíåçàïíûå ðåçêèå óñèëèÿ â ðàáîòå ñêàçûâàþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíî íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Òðåòüå óñëîâèå  ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñèñòåìàòè÷íîñòü äåÿòåëüíîñòè. È. Ï. Ïàâëîâ, îáðàùàÿñü ê ìîëîäåæè,
ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè ïðèó÷èòü ñåáÿ ê ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè â íàêîïëåíèè çíàíèé.
Ñèñòåìàòè÷íîñòü ïîäðàçóìåâàåò ïëàíîâîñòü äåÿòåëüíîñòè.
×åòâåðòîå óñëîâèå  â ïðàâèëüíîñòè ÷åðåäîâàíèÿ
òðóäà è îòäûõà, ò.å. ñìåíû îäíèõ ôîðì òðóäà äðóãèìè.
Ë. Í. Òîëñòîé íå ìûñëèë ñâîåãî òâîð÷åñòâà áåç àêòèâíîãî îòäûõà, ò.å. áåç ñìåíû óìñòâåííîãî òðóäà ôèçè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ. Ñóùèì ãîðåì ñ÷èòàë îí óñèä÷èâóþ óìñòâåííóþ ðàáîòó, íå ÷åðåäóþùóþñÿ äâèæåíèÿìè.
È. Ï. Ïàâëîâ äîñòèã êîëîññàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïóíêòóàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè. «Âñþ ìîþ æèçíü ÿ ëþáèë è ëþáëþ óìñòâåííûé è ôèçè÷åñêèé òðóä è, ïîæàëóé, äàæå áîëüøå âòîðîé».
Ïÿòîå óñëîâèå  áëàãîïðèÿòíîå îòíîøåíèå îáùåñòâà
ê òðóäó. Òâîð÷åñêèé è ðàäîñòíûé òðóä ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ è óäëèíåíèþ æèçíè.
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Ðèñ. 1. Ë. Í. Òîëñòîé â 82 ãîäà

Èçâåñòíûå ó÷åíûå  ìåäèêè ÿâëÿþòñÿ äîëãîæèòåëÿìè.
Àêàäåìèêó ÐÀÌÍ õèðóðãó Ô. Ã. Óãëîâó (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
èñïîëíèëîñü 100 ëåò. Íà âîïðîñ, êàê åìó óäàëîñü ñòîëüêî
ëåò ïðîæèòü â óìñòâåííîì è ôèçè÷åñêîì çäðàâèè, îòâå÷àë,
÷òî íå êóðèò, íå óïîòðåáëÿåò àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, óìåðåí
â åäå, åæåäíåâíî ïðèíèìàåò õîëîäíûé äóø è ôèçè÷åñêè òðóäèòñÿ. Àêàäåìèêàì ÐÀÌÍ êàðäèîõèðóðãó Á. À. Êîðîëåâó
(Íèæíèé Íîâãîðîä), òåðàïåâòó ãåðîíòîëîãó è ãåðèàòðó Ä. Ô.
×åáîòàðåâó (Êèåâ) èñïîëíèëîñü áîëåå 90 ëåò. Àêàäåìèêó Á.
À. Êîðîëåâó â 90 ëåò òàêæå áûë çàäàí âîïðîñ: êàêîé ñåêðåò
åãî äîëãîæèòåëüñòâà? Á. À. Êîðîëåâ îòâåòèë, ÷òî íèêàêîãî
ñåêðåòà íåò. «Âñþ æèçíü íå êóðþ, íå çëîóïîòðåáëÿþ àëêîãîëåì, ìíîãî òðóæóñü ôèçè÷åñêè». Âûäàþùèåñÿ ó÷åíûå ìåäèêè-êëèíèöèñòû àêàäåìèêè ÐÀÌÍ òåðàïåâò Â. Õ. Âàñèëåíêî, àêàäåìèê ÓÀÍ õèðóðã Í. Ì. Àìîñîâ ïðîæèëè ïî 90 ëåò, à
áûâøèé ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ÑÑÑÐ, àêàäåìèê ÐÀÍ,
ÐÀÌÍ õèðóðã Á. Â. Ïåòðîâñêèé - 95 ëåò.
Íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè âëèÿþò íå òîëüêî íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè, ãèïîäèíàìèÿ, íî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ (áåçðàáîòèöà, áåäíîñòü è ò.ä.), ìåñòî
æèòåëüñòâà (íåáëàãîïðèÿòíûé êëèìàò, ýêîëîãè÷åñêèå âðåäíîñòè, ãèïîêñèÿ è ò.ä.), ñ÷èòàþò Ñ. Ñurtis et al. (2004).
Èç-çà íåâîçäåðæàííîñòè â åäå, íàïèòêàõ, äóðíûõ ïðèâû÷êàõ (êóðåâî, çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, êîôå, ñîëüþ,
ñàõàðîì è äð.), ãèïîäèíàìèè è ò.ä. ÷åëîâåê óìèðàåò, íå äîòÿíóâ è äî ñåðåäèíû îòïóùåííîãî åìó ïðèðîäîé ñðîêà æèçíè.
Çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì, êóðåíèå äëÿ âñåõ, êðîìå
íåêîòîðûõ, íåñîâìåñòèìû ñ äîëãîæèòåëüñòâîì, óòâåðæäàþò I. Osterman, F. A. Sloan (2004), è äð. Îòêðûòèå ãåíåòè÷åñêîãî locus (ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ãåíîâ âûæèâàíèÿ è äîëãîëåòèÿ) â õðîìîñîìå 4 óêàçûâàåò íà ïîòåíöèàë èçó÷åíèÿ
ýòèõ ãåíîâ (T. Peris, D. Terry, 2003).
Åâðîïåéñêèå ó÷åíûå, îáúåäèíèâøèñü â êîíñîðöèóì,
ðàáîòàþò íàä ïðîáëåìîé èäåíòèôèêàöèè ãåíà, êîòîðûé ðåãóëèðóåò äîëãîâå÷íîñòü è õîðîøåå çäîðîâüå ó äîëãîæèâóùèõ èíäèâèäóóìîâ, ïèøóò A. Nebel, S. Sñhreiber (2004). Ó÷åíûå ìíîãèõ ñòðàí ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü íàä ïðîáëåìàìè ñòàðåíèÿ, â òîì ÷èñëå è ïðåæäåâðåìåííîãî, à òàêæå äîëãîëåòèÿ.

Ðèñ. 2. È. Ï. Ïàâëîâ â 85 ëåò
5. Çàïàäíþê Â.È. Â êí.: Ëåêàðñòâåííàÿ òåðàïèÿ â ïîæèëîì è ñòàð÷åñêîì
âîçðàñòå. Êèåâ, 1968, 58.
6. Ìå÷íèêîâ È.È. Ðóññê. àðõ. ïàò. êëèí. ìåä. 1899, 7,2, 2-10.
7. Ìå÷íèêîâ È.È. Ñîðîê ëåò èñêàíèÿ ðàöèîíàëüíîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Ì., 1913.
8. Íàãîðíûé À.Â. Âðà÷åáíîå äåëî, 1945, 5-6, 229.
9. Íàãîðíûé À.Â. Ïðîáëåìû ñòàðåíèÿ è äîëãîëåòèÿ. Õàðüêîâ, 1940.
10. Ñèðîòèíèí Í.Í. Â êí.: Ìåõàíèçìû ñòàðåíèÿ. Êèåâ, 1963, 379.
11. Ôðåíêåëü Ç.Ã. Óäëèíåíèå æèçíè è äåÿòåëüíàÿ ñòàðîñòü. Ì., ÀÌÍ
ÑÑÑÐ, 1949.
12. Ôðîëüêèñ Â.Â. Ðåãóëèðîâàíèå, ïðèñïîñîáëåíèå è ñòàðåíèå. Ë., 1970.
13. ×åáîòàðåâ Ä.Ô., Êîðêóøêî Î.Â. Â êí.: Ïðîáëåìû âîçðàñòíîé ôèçèîëîãèè è ïàòîôèçèîëîãèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ì., 1966, 147.
14. Curtis S, Southall H, Congdon P, Dodgeon B. Soc Sci Med. 2004 Jan;
58 (1): 57-74.
15. Holliday R. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004 Jun; 59(6):B568-72.
16. Ingram DK, Anson RM, de Cabo R, Mamczarz J, Zhu M, Mattison J,
Lane MA, Roth GS. Ann N Y Acad Sci. 2004 Jun; 1019:412-23.
17. Nakachi K, Eguchi H, Imai K. Ageing Res Rev. 2003 Jan; 2(1):1-10.
18. Nebel A, Schreiber S. Sci Aging Knowledge Environ. 2004 May 26; 2004
(21): p.23.
19. Osterman J, Sloan FA. Milbank Q. 2004; 82(3): 507-46, table of contents.
20. Peris T., Terry D. Exp. Gerontol. 2003 Jul; 38(7): 725-30.
21. Terry D.F., Wilcox M., McCormick M.A., Lawler E., Peris T.T. J.
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2003 may; 58(5): M 425-31.
22. Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. N Engl J Med.
2003 Jun 26; 348(26): 2595-6.
23. Ukraintseva SV, Arbeev KG, Michalsky AI, Yashin AI. Ann N Y Acad
Sci. 2004 Jun; 1019:64-9.
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Àíäðååâ, ä.ì.í., ïðîôåññîð
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 3
Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåñèòåò Ìåäèöèíû
è Ôàðìàöèè èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Êèøèíåâ, óë. Êîëóìíà, 150
Òåë.: 295712
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diagnosticul simptomelor, semnelor ºi sindroamelor, nu doar
memorarea lor; 4) dezvoltarea raþionamentului clinic (argumentarea
tuturor procedeelor de diagnostic ºi de tratament individual); 5)
stimularea lucrului individual al studentului; 6) cointeresarea
studenþilor în activitatea ºtiinþificã; 7) exigenþa faþã de activitatea
studentului ºi respectarea demnitãþii acestuia.
D-lui ºi acum învaþã învãþându-i pe alþii (docendo discimus).
Este receptiv la tot ce e nou ºi progresiv, este unul din pionerii
implementãrii tehnologiilor informaþionale în procesul didactic.
Deja în 1992-1993, a inaugurat la catedrã o salã de studii
computerizatã, a creat un program computerizat ºi o bazã de teste
pentru evaluarea ºi autoevaluarea cunoºtinþelor studenþilor.
Domnia Sa s-a impus prin o forþã de analizã, prin puterea ºi
curajul abordãrii problemelor noi. Interesele ºtiinþifice ale dlui
Filip Ambros sunt: studierea proprietãþilor curative ale apelor
minerale din Republica Moldova, studiile asupra patologiei
digestive ºi pulmonare. Este autorul a 74 de publicaþii, inclusiv a
35 de lucrãri didactice, privind metodologia predãrii medicinii
interne, evaluarea computerizatã a cunoºtinþelor, formarea
postuniversitarã a medicilor interniºti etc., lucrãri utilizate ºi
cãutate de pedagogi, studenþi, rezidenþi. Iatã doar câteva din aceste
publicaþii importante, autor sau coautor ale cãrora este dl Filip
Ambros: Ëå÷åáíîå äåéñòâèå ìèíåðàëüíûõ âîä Ìîëäàâèè
(1973); Ïðîïåäåâòèêà âíóòðåííèõ áîëåçíåé. Ìåòîäè÷åñêèå
óêàçàíèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ (1985); Ñóáîðäèíàòóðà ïî
âíóòðåííèì áîëåçíÿì. Êèøèíåâ (1979); Argumentarea
diagnosticului: Îndrumãri metodice pentru studenþi (1997);
Examenul clinic al bolnavului: Îndrumãri metodice pentru
studenþi (1997); Programe de studiu universitar la boli interne
ºi discipline conexe (2000); Standardul de formare profesionalã
a medicilor în rezidenþiat la specializarea medicinã internã
(2004); Programa completã de studii postuniversitare în
rezidenþiat, specializarea medicinã internã (2004); Clinical
examination and a case history taking. Pocket guide (2005).
Pe parcursul anilor de muncã s-a evidenþiat în calitate de
pedagog ºi lucrãtor ºtiinþific exigent ºi principial, internist iscusit ºi
calificat. Pentru dl conferenþiar Filip Ambros sunt caracteristice
responsabilitatea, spiritul de disciplinã ºi punctualitatea. Se
caracterizeazã prin exactitate ºi conºtiinciozitate faþã de obligaþiuni,
delicateþe faþã de bolnavi ºi faþã de colegi. Þine cursuri teoretice la un
înalt nivel ºtiinþific, acordã mult timp lucrului pedagogic ºi metodic,
are o mare sarcinã curativã ºi consultativã. Dl. Filip Ambros se bucurã
de o autoritate înaltã în faþa colaboratorilor catedrei ºi în Universitatea
de Stat de Medicina ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu.
Pentru activitatea profesionalã fructuoasã în decursul a
mai multor decenii, în anul 1995, a fost decorat cu Ordinul
Gloria Muncii.
Mai are o calitate dl. Filip Ambros, pentru care meritã sã
fie înalt apreciat: îi iubeºte pe tinerii studenþi, rezidenþi, secundari
clinici ºi ºtie sã-i atragã în jurul medicinii, arãtându-le frumuseþile
acestei profesiuni, pe altarul cãreia ºi-a închinat viaþa.
Calde felicitãri, domnule Filip Ambros!

E imposibil sã formulezi, în puþine cuvinte de prezentare
a distinsului internist ºi pedagog, conferinþiar, doctor Filip
Ambros, activitatea lui neobositã pe parcursul a 48 de ani pentru
tineretul studios ºi pentru bolnavi. Dar încerc sã o fac în semn
de recunoºtinþã, profitând de momentul omagierii personalitãþii
Domniei Sale - vârsta de 70 de ani.
Iatã câteva date din biografia dlui Filip Ambros. S-a nãscut
la 5 iunie 1935 în satul Grimancauþi, raionul Briceni. În anul 1953,
a absolvit ªcoala medie Nr. 1 din or. Bãlþi. În acelaºi an, devine
student la facultatea Medicinã Generalã a Institutului de Stat de
Medicinã din Chiºinãu. Pe parcursul anilor de studenþie, dl Filip
Ambros a îmbinat fructuos învãþãtura cu activitatea de felcer la
Spitalul de Urgenþã (anii 1957-1959). Dupã absolvirea facultãþii
(1959), în perioada anilor 1959-1961, a fost medic-ºef ºi internistinfecþionist la Spitalul de circumscripþie Boldureºti, raionul
Nisporeni. Ulterior, continuã studiile în secundariatul clinic (anii
1961-1963) ºi în doctoranturã (1963-1966) la catedra Terapie de
Facultate (actuala catedrã Medicinã Internã Nr. 5) sub conducerea
ilustrului internist, pedagog ºi savant, profesor, doctor habilitat,
N. Starostenko, fondator al catedrei ºi al unei ºcoli de interniºti
din Moldova, Om Emerit, Om de stat. Activitatea pedagogicã o
începe în anul 1964 când, fiind încã doctorand, a fost angajat în
postul de asistent universitar (în 1964-1966  profesa prin cumul).
În anul 1970, susþine teza de doctor în medicinã cu tema:
Èçìåíåíèå îñíîâíûõ ôóíêöèé æåëóäêà ó áîëüíûõ ÿçâåííîé
áîëåçíüþ è õðîíè÷åñêèì ãàñòðèòîì ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
ìèíåðàëüíîé âîäû Ñåðãååâêà ¹2 (êëèíèêî-ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå). În anul 1977, este ales conferenþiar
universitar, iar, peste un an, este numit ºef de studii la catedra nou
formatã care pe atunci se numea Terapie pentru Subordinatori.
Din 1982, timp de 5 ani conduce cu succes catedra Boli InterneSemiologie, fiind ºef catedrã (1982-1987), iar urmãtorii 5 ani
(1987-1993)  catedra Medicinã Internã Nr. 5. Din anul 1993 ºi
pânã în prezent, activeazã fructuos în postul de conferenþiar, fiind
ºi ºef de studii responsabil de grupele de rezidenþi la catedra
Medicinã Internã Nr. 5.
Conferenþiarul, doctorul Filip Ambros este exponentul
tradiþiilor bogate ale catedrei Medicinã Internã Nr. 5. Fiind discipol
al profesorului N. Starostenko, Filip Ambros a promovat ºi continuã
sã promoveze pe parcursul întregii activitãþi pedagogice principiile
metodologice formulate de dascãlul sãu ºi, anume: 1) pacientul
este principalul obiect de studiu atât la lecþia practicã, cât ºi la cea
teoreticã; 2) ordinea ºi metodele de examinare a pacientului trebuie
respectate cu stricteþe; 3) cunoaºterea patogeniei ºi semnificaþiei în

Sergiu Matcovschi, dr. h., profesor
ªef catedrã Medicinã Internã Nr. 5
USMF Nicolae Testemiþanu
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Este autor ºi coautor a peste 380 de lucrãri ºtiinþificodidactice, inclusiv 3 monografii, 2 compendii, 12 brevete de
invenþii în domeniul Traumatologiei ºi Ortopediei. A fost
participant la numeroase forumuri ºtiinþifico-practice naþionale
ºi internaþionale, devenind bine cunoscut ºi înalt apreciat peste
hotarele Þãrii.
Sub bagheta profesorului Vitalie Beþiºor au fost susþinute
o tezã de doctor habilitat ºi 8  de doctor în ºtiinþe medicale. A
adus o contribuþie considerabilã la elucidarea problemelor legate
de traumatismele grave asociate craniocerebrale ºi ale
locomotorului, în tratamentul multiplelor fracturi ale membrelor
ºi consecinþelor lor etc.
Pentru merite deosebite în activitatea sa multilateralã de
savant, pedagog ºi clinician, în 1989, devine laureat al premiului
de stat din Republica Moldova în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii,
iar, în 1995, i s-a conferit titlul onorific Om Emerit.
Pe parcursul anilor a exercitat funcþiile de specialist
principal netitular al MS RM, preºedinte al Asociaþiei
ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova, membru de
onoare al Societaþii ortopezilor din România, vicepreºedinte al
Ligii medicilor din Republicã, membru al colegiilor de redacþie
a revistelor: Curierul medical, Îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ
è ïðîòåçèðîâàíèå (Harkov, Ukraina), Âåñòíèê îðòîïåäèè
(Kiev, Ukraina).
A fost distins cu Diplomã de Onoare a Prezidiului
Sovietului Suprem al Republicii Moldova (1989), Diplomã de
Onoare a Prezidiului Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova
(1997), Ordinul Gloria muncii (1997).
În persoana profesorului Vitalie Beþiºor am pierdut un
remarcabil savant, talentat pedagog ºi educator, iscusit ºi
experimentat traumatolog-ortoped ºi organizator al ocrotirii
sãnãtãþii, un om cu o culturã enciclopedicã, un devotat prieten
ºi coleg.
Cei care l-au cunoscut nu vor uita calitãþile excepþionale
cu care a fost înzestrat: omenia, generozitatea, curajul civic,
nobleþea sufleteascã.
Memoria profesorului Vitalie Beþiºor va rãmâne vie în
inimile noastre!

Vitalie
Beþiºor

În ziua de 22 mai 2005, prematur, a trecut în nefiinþã Vitalie
Beþiºor, personalitate marcantã a învãþãmântului superior
medical ºi a medicinii practice, talentat savant, iscusit chirurgortoped, doctor habilitat în ºtiinþe medicale, profesor universitar,
membru corespondent al Aª a RM, specialist principal
traumatolog-ortoped netitular al Ministerului Sãnãtãþii ºi
Protecþiei Sociale al Republicii Moldova, ºef catedrã
Traumatologie ºi Ortopedie a Universitãþii de Stat de Medicinã
ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu.
S-a nãscut la 24 iulie 1937 în satul Cuhneºti, raionul Glodeni
într-o familie de intelectuali. În anul 1963, a absolvit Institutul de
Stat de Medicinã din or. Chiºinãu. Dupã finalizarea studiilor în
subordinaturã la specializarea Traumatologie-Ortopedie, a fost
repartizat pentru a-ºi desfãºura activitatea profesionalã în spitalul
pentru invalizi din Saharna, apoi în cel din Leova.
Între anii 1965  1968 îºi face studiul de doctorat la
Institutul Central de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul
Traumatologiei ºi Ortopediei din or. Moscova.
Din 1968, pe parcursul unui an de zile, activeazã ca medic
pe specialitate la Spitalul Republican de Traumatologie ºi
Ortopedie, or. Chiºinãu, iar, din 1969, ºi-a legat întreaga sa viaþã
ºi activitate multilateralã cu USMF Nicolae Testemiþanu, unde
a fãcut o carierã în ascensiune de la asistent (1969  1986),
conferenþiar (1986  1989) pânã la profesor (1989-1990) ºi ºef
catedrã (din 1990 pânã în prezent).
În anul 1968, susþine cu succes teza de doctorat, iar, în
1988  cea de doctor habilitat în ºtiinþe medicale. În 1988 i s-a
conferit titlul ºtiinþifico-didactic de conferenþiar universitar, ca
numai peste doi ani (1991) sã se învredniceascã de prestigiosul
titlu de profesor universitar, iar, în 1993  de cel de membru
corespondent al Aª a RM.

Oleg Pulbere, dr., conferenþiar
Secretar al Asociaþiiei Traumatologilor-Ortopezilor
din Republica Moldova
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GHID PENTRU AUTORI

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ

GUIDE FOR AUTHORS

* Lucrãrile vor fi tipãrite pe formatul
A4, Times New Roman 14 în Microsoft Word
la 1,5 intervale ºi cu marginile 2,0 cm pe toate
laturile. Articolele vor fi structurate dupã
schema:

* Prezentarea. Manuscrisele vor fi depuse
pe numele redactorului-ºef Boris Topor,
dr.hab.ºt.med., prof., catedra Chirurgie
Operatorie ºi Anatomie Topograficã,
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Nicolae Testemiþanu, pe adresa:

* Ðóêîïèñè ïå÷àòàþò íà áóìàãå
ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà, ñ ïîëÿìè
â 2,0 ñì, øðèôòîì 14 Times New Roman, â
Microsoft Word. Âñå ñòàòüè äîëæíû áûòü
îôîðìëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Òèòóëüíûé ëèñò âêëþ÷àåò èìÿ è ôàìèëèþ âñåõ àâòîðîâ, èõ ñòåïåíè è çâàíèÿ, íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, èç êîòîðîãî ðàáîòà âûõîäèò, à òàêæå èìÿ, îò÷åñòâî è ôàìèëèþ,
àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà è ýëåêòðîííûé àäðåñ
àâòîðà, ñ êîòîðûì áóäåò âåñòèñü ïåðåïèñêà.
2. Ðåôåðàòû ïå÷àòàþò íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (è íà
ðóìûíñêîì  àâòîðàìè èç Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà), 150-200 ñëîâ. Â êîíöå ðåôåðàòîâ
ïðèâîäÿò êëþ÷åâûå ñëîâà, îò 3 äî 6.
3. Òåêñò ñòàòåé êëèíè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïëàíà (äî 15 ñòðàíèö) äîëæåí
ñîñòîÿòü èç: ââåäåíèÿ, ìàòåðèàëà è ìåòîäîâ, ðåçóëüòàòîâ, îáñóæäåíèÿ è âûâîäîâ.
Èíîå èçëîæåíèå äîïóñòèìî, åñëè îíî ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ. Îáçîðíûå è ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñòàòüè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 20 ñòðàíèö è âêëþ÷àòü áîëåå 30 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.
4. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïå÷àòàþò íà îòäåëüíîì ëèñòå, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà, â ïîðÿäêå ïîÿâëåíèÿ â òåêñòå ññûëîê, óêàçàííûõ ñóïåðñêðèïòîì, è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòóàöèåé è îáùèìè òðåáîâàíèÿìè,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèì
ñòàòüÿì Ìåæäóíàðîäíûì êîìèòåòîì èçäàòåëåé ìåäèöèíñêèõ æóðíàëîâ.
5. Òàáëèöû ïðåäñòàâëÿþò íà îòäåëüíûõ
ëèñòàõ, íóìåðóÿ ðèìñêèìè öèôðàìè è ñ
ïîÿñíåíèÿìè ñíèçó.
6. Ðèñóíêè. Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êàæäîé
ôîòîãðàôèè óêàçûâàþò åå íîìåð, íàçâàíèå
ñòàòüè, ôàìèëèþ ïåðâîãî àâòîðà è âåðõíèé
êðàé - ñòðåëêîé. Öâåòíûå ôîòî ïå÷àòàþòñÿ èç ñðåäñòâ àâòîðîâ.
7. Ïîäðèñóíî÷íûå ïîäïèñè ïðèâîäÿò íà
îòäåëüíîì ëèñòå, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåðîì ôîòîãðàôèé.
* Ðóêîïèñè ïîäàþò â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ. Êîïèè èëëþñòðàöèé äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî âñåì ýêçåìïëÿðàì.
* Ïðåäñòàâëÿþò äèñêåòó ñ óêàçàíèåì èìåíè àâòîðà, íàçâàíèÿ ñòàòüè, âñåõ ôàéëîâ è
èõ âåðñèé.
* Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî. Ñòàòüþ ñîïðîâîæäàþò ïèñüìîì îò èìåíè àâòîðà, îòâåòñòâåííîãî çà ïåðåïèñêó. Ïèñüìî äîëæíî
òàêæå ñîäåðæàòü ïîäòâåðæäåíèå, ÷òî âñå àâòîðû ñîãëàñíû ñ ñîäåðæàíèåì è ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ïðåæäå íå ïóáëèêîâàëèñü.
* Ïîäà÷à. Ðóêîïèñè ïîäàþò íà èìÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à
Òîïîð, ä.ì.í., ïðîô., êàôåäðà îïåðàòèâíîé
õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî è ôàðìàöåâòè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Í.Òåñòåìèöàíó, ïî àäðåñó:

* Manuscripts should be typed on one
side only of A4, 1,5-spaced throughout, with
2,0 margins, printing-type 14 Times New
Roman, in Microsoft Word. All papers have
to be executed in the following manner:
1. The title page includes the first and last
names of all authors, highest academic degrees, the name of the department and institution from which the work originated, and
the name and address of the author to whom
reprint requests should be addressed. A telephone number and E-mail for the corresponding author must be listed.
2. The abstract. Manuscript contains a 150to 200-word abstracts on separate pages in the
original language and in English. The abstract
ends with key words, 3 to 6.
3. The text of articles for clinical, experimental (till 15 pages) and brief reports should consist of: Introduction, Material and Methods,
Results, Discussion, Conclusions. Others descriptive heading and subheading may be used
if appropriate. Review articles and pharmacology articles must not exceed 20 pages or
contain more than 30 references.
4. References are listed on separate pages in
order of appearance in the text, and the appropriate numbers are inserted in the text in
superscript at the proper places. References
should be typed 1,5-spaced and must follow
the general arrangement and punctuation outlined in: International Committee of Medical
Journal Editors requirements for manuscripts
submitted to biomedical articles.
5. Tables type each on separate sheets, numbering consecutively with Roman numerals.
Explanatory matter belongs in footnotes, not
in the title.
6. Figures. The back of each photograph should
have a label showing the number, the title of
the article, the name of the first Author and an
arrow indicating the top edge. Color illustration will be reproduced at the Authors expense.
7. The figures corresponding legends should
be typed on a separate page.
* Submit an original and three copies of all
elements. Photocopies of the figures must be
attached to each copy of the manuscript.
* Submit a floppy disk labeled with the
Authors name, articles title, text editors
name and its version.
* Cover letter: Manuscript must be
accompanied by a cover letter from the author
who is responsible for correspondence
regarding the manuscript. The letter should
contain a statement that the manuscript has
been seen and approved by all authors and
the material is previously unpublished.
* Submission: Manuscripts and books for
possible review should be sent to Editor-inChief Boris Topor, M.D., Ph.D., Department
of Operative Surgery and Topographical
Anatomy, State Medical and Pharmaceutical
University.

Bd. ªtefan cel Mare, 192
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Fax: (+37322) 295384

Ïð. Ñòåôàíà Âåëèêîãî, 192, MD-2004
Êèøèí¸â, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
Òåëåôîí: (+37322) 220688, 222715
Ôàêñ: (+37322) 295384

192 Bd. Stefan cel Mare
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Telephone: (+37322) 220688, 222715
Fax: (+37322) 295384

1. Foaia de titlu va conþine prenumele ºi
numele autorilor, titlul/gradul ºtiinþific, instituþia ºi, de asemenea, prenumele, numele,
adresa, numãrul de telefon, adresa electronicã
a autorului cu care se va coresponda.
2. Rezumatele: în limba românã ºi englezã
(ºi rusã, de autori din Republica Moldova)
pânã la 150-200 de cuvinte pe foi aparte,
finisate cu cuvinte-cheie, de la 3 pânã la 6.
3. Textul articolelor clinice, experimentale
(pânã la 15 pagini) ºi al publicaþiilor scurte
va cuprinde: introducere, materiale ºi metode,
rezultate obþinute, discuþii ºi concluzii. Altã
structurã se va accepta, dacã aceasta va corespunde conþinutului materialului. Publicaþiile
referative ºi farmaceutice nu vor depãºi 20
de pagini ºi nu vor conþine mai mult de 30 de
referinþe.
4. Bibliografia - pe foaie aparte, la 1,5
intervale, în ordinea referinþei în text, arãtate
cu superscript, ce va corespunde cerinþelor
International Committee of Medical Journal
Editors pentru publicaþiile medico-biologice.
5. Tabelele  pe foi aparte, enumerate cu cifre
romane. Legenda va fi datã la baza tabelului.
6. Desenele  pe verso foto se pune numãrul
de ordine, denumirea articolului, numele
primului autor, marginea superioarã va fi
indicatã cu sãgeatã. Foto color se vor publica
din sursele autorului.
7. Legendele desenelor - pe foaie aparte, în
funcþie de numãrul fotografiei.
* Lucrãrile vor fi prezentate în 3 exemplare
cu toate elementele corespunzãtoare.
* Pe dischete se vor indica: numele autorului,
denumirea articolului, failul ºi versiunea.
* Scrisoarea de însoþire. Articolele vor fi
însoþite de o scrisoare din numele autorului,
responsabil pentru corespondenþã. Scrisoarea
va conþine afirmaþia, cã toþi autorii sunt de
acord cu conþinutul ºi cã materialele date nu
s-au publicat anterior.

Autorii sunt responsabili de conþinutul articolelor publicate
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