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O nouã Instrucþiune cu privire la eliberarea certificatelor
de concediu medical
Femeile neangajate, aflate în întreþinerea soþilor angajaþi
în câmpul muncii, vor putea primi certificat de concediu medical
pentru maternitate în baza cãruia vor beneficia de indemnizaþii.
Pentru aceasta ele vor trebui sã prezinte medicului de familie
buletinul de identitate, certificatul de cãsãtorie ºi un certificat
de la locul de muncã al soþului. Aceste modificãri sunt prevãzute
în noua Instrucþiune cu privire la eliberarea certificatului de
concediu medical.
Noua Instrucþiune aduce în concordanþã eliberarea
certificatelor de concediu medical cu prevederile Legii privind
indemnizaþiile pentru incapacitate temporarã de muncã nr. 289XV din 22 iulie 2004 ºi alte prestaþii de asigurãri sociale.
Instrucþiunea prevede termenele exacte pentru care este eliberat
certificatul ºi procedura de eliberare a acestuia.
Astfel, certificatul de concediu medical pentru incapacitate
temporarã de muncã în legãturã cu sarcina se acordã, conform
indicaþiilor medicale, pe toatã durata incapacitãþii temporare de
muncã.
Instrucþiunea cu privire la eliberarea certificatului de
concediu medical stabileºte ºi termene concrete de prelungire a
certificatelor de concediu medical. Perioada maximã, pentru care
poate fi eliberat certificatul, este de 120 de zile. Dupã expirarea
acestui termen, certificatul poate fi prelungit pe un termen de
pânã la 60 de zile calendaristice, cu acordul Consiliului de
Expertizã Medicalã a Vitalitãþii (CEMV). Peste 180 de zile
calendaristice certificatul poate fi prelungit pentru încã cel mult
30 de zile, în temeiul avizului CEMV, în funcþie de evoluþia
cazului ºi de rezultatele tratamentului.

De asemenea, a fost adusã în concordanþã cu Legea privind
indemnizaþiile pentru incapacitate temporarã de muncã, limita
de vârstã a copilului pânã la care medicul are dreptul de a elibera
pãrinþilor certificat de concediu medical pentru îngrijirea
copilului bolnav. Modificãrile prevãd cã pãrinþii vor putea primi
certificate de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav,
dacã acesta are vârsta pânã la 7 ani. Dacã copilul bolnav mai
mare de 7 ani necesitã îngrijire, pãrinþilor li se elibereazã
certificat prin Consiliul Medical Consultativ pentru îngrijirea
copilului bolnav, pentru care nu se prevãd indemnizaþii.
Durata de eliberare ºi de prelungire a certificatului de
concediu medical pentru bolnavii de tuberculozã, SIDA ºi cancer
este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.
Persoanele cu contract individual de muncã pe o duratã
determinatã, inclusiv cei angajaþi la lucrãri sezoniere ºi ºomerii în
perioada de acordare a indemnizaþiei de ºomaj, pot primi certificat
de concediu medical pentru cel mult 30 de zile calendaristice anual.
Certificatul de concediu medical, în condiþii de tratament
ambulatoriu, în toate cazurile, este eliberat de medicul de familie,
iar în unele cazuri, poate fi eliberat de cãtre medicul specialist
de profil din instituþia medico-sanitarã publicã, în raza de
deservire a cãreia îºi are domiciliu bolnavul.
Modificãrile prevãzute în Instrucþiunea cu privire la
eliberarea certificatului de concediu medical vor contribui la
îmbunãtãþirea calitãþii expertizei incapacitãþii temporare de
muncã, la reducerea duratei cazurilor cu incapacitate temporarã
de muncã, precum ºi la excluderea cazurilor de eliberare
neargumentatã a certificatelor.

Ziua Mondialã a Donatorului de Sânge
necesitate, donatorului i se elibereazã un certificat, în cazul în
care s-a depistat unul din aceºti marcheri.
Cea mai importantã categorie de donatori sunt cei binevoli,
neremuneraþi, deoarece ei fac parte din grupul de donatori cu
risc scãzut (minim) de transmitere a infecþiilor hemotransmisibile
(HIV/SIDA, hepatite virale, sifilis), sunt pregãtiþi pentru donare
în cazuri excepþionale pentru cã au mai donat sânge gratuit
anterior. Donarea binevolã ºi neremuneratã este un pas înainte
în siguranþa transfuzionalã.
În anul 2005, la ºaptezeci ºi doi de donatori de sânge din
Republica Moldova li s-a acordat Diploma donatorului onorific
de sânge. Aceºtia sunt donatori care au efectuat mai mult de 20
de donãri gratuite, astfel contribuind la acordarea asistenþei
medicale calitative ºi la salvarea vieþii multor pacienþi. În total,

Ziua Mondialã a Donatorului de Sânge în acest an se
desfãºoarã cu genericul Celebrarea donãrii voastre de sânge.
Ziua Mondialã a Donatorului de Sânge se desfãºoarã în
scopul promovãrii, informãrii, educãrii ºi conºtientizãrii
populaþiei despre necesitatea donãrii neremunerate de sânge.
În ultimii ani, în Republica Moldova numãrul donaþiilor de
sânge se majoreazã treptat. Dacã în anul 2002 numãrul donatorilor
era de 11,9 la 1000 de locuitori, în 2003 - de 15 la 1000 populaþie,
apoi în 2004 acest numãr a crescut la 17 la 1000 de locuitori.
Numãrul donatorilor, în anul 2004, a fost de 55 506
persoane (48 969 de donatori, în anul 2003).
Pentru a garanta securitatea persoanelor, sângele donat se
testeazã obligatoriu la grupã, rhesus, hemoglobinã, precum ºi
la hepatitele virale B ºi C, HIV/SIDA, sifilis, probe de ficat. La
!
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în Republica Moldova, la 1503 donatori li s-a conferit titlul de
Donator Onorific.
În ultimii ani, Guvernul Republicii Moldova a majorat
sursele financiare alocate Serviciului de Sânge ºi a întreprins
mai multe acþiuni pentru dezvoltarea acestuia: au fost
achiziþionate centralizat materiale consumabile pentru colectarea
sângelui, teste calitative pentru testarea sângelui ºi utilaj medical,
astfel asigurând producerea preparatelor sangvine calitative ºi
a securitãþii transfuzionale.
La 29 noiembrie 2003, Banca pentru Dezvoltare a
Consiliului Europei a aprobat Proiectul Securitatea transfuzionalã
în Republica Moldova, iar recent a fost ratificat Acordul Cadru
de împrumut dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei
ºi Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005, destinat atragerii
surselor de finanþare pentru Proiectul sus-menþionat.
Proiectul respectiv este componenta de bazã a Programului
Naþional de dezvoltare a Serviciului de Sânge în Republica
Moldova. În cadrul acestui Program, Serviciul de Sânge va fi

asigurat cu echipament medical specializat pentru recoltarea,
prelucrarea, efectuarea examenelor de laborator, precum ºi pentru
stocarea ºi pãstrarea componentelor ºi produselor din sânge. Drept
urmare, se va îmbunãtãþi calitatea ºi eficienþa sistemului de
acordare a asistenþei medicale prin îmbunãtãþirea calitãþii ºi
siguranþei sângelui, ºi produselor din sânge la toate etapele
procesului - de la colectare pânã la transfuzie.
Ziua Mondialã a Donatorului de Sânge în lume se
marcheazã începând cu anul 2004.
Activitãþile consacrate Zilei Mondiale a Donatorului de
Sânge sunt susþinute prin eforturile comune ale patru organizaþii
internaþionale: Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Federaþia
Internaþionalã a Societãþii Crucea Roºie ºi Semiluna Roºie,
Federaþia Internaþionalã a Organizaþiei Donatorilor de Sânge,
Societatea Internaþionalã a Medicinii Transfuzionale.
Anual, în întreaga lume au loc peste 80 de milioane de
donãri de sânge, dintre care doar 39% sunt colectate în þãrile în
curs de dezvoltare, unde trãieºte 82% din populaþia globului.

Câteva date privind narcomania în Republica Moldova
Situaþia privind narcomania în Republica Moldova, pe
parcursul anului 2004, a înregistrat unele tendinþe pozitive: a
fost depistat un numãr mai mic de consumatori de droguri, s-a
redus indicele mortalitãþii printre consumatorii de droguri
administrate intravenos ºi ponderea rãspândirii infecþiei HIV/
SIDA printre consumatorii de droguri.
La 01.01.2005, la Dispensarul Republican de Narcologie,
s-au aflat la evidenþã 7925 de consumatori de droguri (în 2003
 7632). În anul 2004, au fost depistaþi 791 de consumatori de
droguri, iar, în anul 2003 - 1309.
Conform datelor Dispensarului Republican de Narcologie,
mortalitatea printre consumatorii de droguri, din cauza
supradozãrilor, s-a redus în anul 2004, fiind înregistrate 41 de
decese, faþã de 109 - în 2003 ºi 131 - în 2002.
Ponderea rãspândirii infecþiei HIV/SIDA printre consumatorii de droguri, în anul 2004, constituie 47,4% (în 2003 
54,5%).
Analiza evoluþiei complicaþiilor grave în urma supradozãrii
ºi infecþiei HIV vorbeºte despre reducerea tendinþelor negative
în ultimii ani ºi despre efectele pozitive ale educaþiei ºi informãrii
populaþiei, a sensibilizãrii opiniei publice asupra consecinþelor
negative ale consumului de droguri, prevenirea complicaþiilor
ºi activitãþiile de minimalizare a riscului infectãrii în rândurile
consumatorilor de droguri i/v.
În condiþiile Asigurãrilor Obligatorii de Asistenþã
Medicalã, a apãrut accesul liber la tratament, s-a îmbunãtãþit
asistenþa cu medicamente, au fost introduse noi metode de
tratament, create douã noi secþii pentru reabilitarea persoanelor
afectate de narcomanie.

Tratarea bolnavilor de narcomanie în Republicã ºi în
instituþia medico-sanitarã publicã Dispensarul Republican
Narcologie se efectueazã în mod anonim, ambulator ºi staþionar,
prin metode tradiþionale ºi netradiþionale.
În scopul soluþionãrii problemelor de sãnãtate publicã ºi
de micºorare a riscului de îmbolnãviri prin narcomanie, în cadrul
Dispensarului Republican Narcologie au fost elaborate ºi
aprobate metode contemporane de tratament antidrog, de
reabilitare ºi de recuperare psiho-socialã etc. Aceasta a contribuit
la creºterea solicitãrilor din partea bolnavilor pentru consiliere
ºi tratament adecvat.
Pe parcursul anului 2004, au fost implicate în programele
de tratament 1252 de persoane consumatoare de droguri, dintre
care 386 - în condiþii de staþionar. Fapt care a contribuit la
creºterea numãrului de persoane care, la moment, se aflã în
remisiune terapeuticã stabilã. La finele perioadei nominalizate,
s-a constatat cã circa 34 la sutã din persoanele înregistrate se
aflã mai mult de un an în remisiune ºi duc un mod sãnãtos de
viaþã, fiind reintegrate în familie ºi societate.
Mihaela Cibotaru
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale
Chiºinãu, MD-2009, str. V. Alecsandri, 2
Tel.: 735879
E-mail: mcibotaru@mednet.md
Recepþionat 01.07.2005
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Incidenþa hipertensiunii arteriale ºi a factorilor de risc care o determinã în
populaþia ruralã a Republicii Moldova
M. Popovici, V. Ivanov, V. Rudi, U. Jalbã, N. Ciobanu
Instituþia Medico-Sanitarã Publicã Institutul de Cardiologie, Republica Moldova
Insidence of the Arterial Hypertension and its Risk Factors in the Rural Population of the Republic of Moldova
2453 persons from the rural population (47.3% mail and 52.7% female) have been included in study. Have been used following tests: the
questioner recommended by international program SINDI, blood pressure measurement, body weight index (kg/m2), ECG by Minnesota code,
blood lipidogramme, alimentation character, alcohol use and smoking. Has been established that 30% of rural population aged 25-64 suffer by
arterial hypertension. Has been established that 46.5% of male and 0.2% of female smoke, the elevated total cholesterol level was determined on
32.5%, the hypertrigliceridemia - on 9.4% (10.9% male and 8.5% female) individuals and in 13.9% cases were observed hipoalphacholesterolemia.
Has been established a direct correlation between smoking, dislipidemias, alimentary errors, elevated body weight, excessive salt intake and
increased arterial pressure. The salt use directly correlates with superfluous weight. Among persons with normal body weight the arterial
hypertension occurs in 28% cases, in comparison with 36% incidence among individuals with enhanced body weight index.
Key words: arterial hypertension, risk factors, dislipidemias, excessive weight
Ðàñïðîñòðàíåííîñòü àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè è åå ôàêòîðîâ ðèñêà ñðåäè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Áûëî èññëåäîâàíî 2453 ëèöà ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì áûëè èñïîëüçîâàíû: îïðîñíèê, ðåêîìåíäîâàííûé Måæäóíàðîäíîé
ïðîãðàììîé CINDI, à òàêæå îïðåäåëÿëîñü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, èíäåêñ ìàññû òåëà (ÈÌÒ, êã/ì2), ÝÊÃ ñ ðàñøèôðîâêîé ïî êîäó
Ìèííåñîòà, ëèïèäîãðàììà êðîâè, õàðàêòåð ïèòàíèÿ, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è òàáàêîêóðåíèå.Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 30% ñåëüñêîãî
íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 25-64 ëåò ñòðàäàåò àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé (ÀÃ). Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî 46,5% ìóæ÷èí è 0,2% æåíùèí
êóðÿò. Ïîâûøåííûé óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà áûë âûÿâëåí ó 32,5%, ó 9,4% ëèö  ãèïåðòðèãëèöåðèäýìèÿ è â 13,9% ñëó÷àåâ ãèïîàëüôàõîëåñòåðèíýìèÿ. Áûëà âûÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó òàáàêîêóðåíèåì, èçáûòî÷íûì ïîòðåáëåíèåì ñîëè è
ïîâûøåííûì àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì. Áûëà óñòàíîâëåíà ïðÿìàÿ êîðåëàöèÿ ìåæäó êîëè÷åñòâîì ïîòðåáëÿåìîé ñîëè è ìàññîé òåëà.
Ñðåäè ëèö ñ íîðìàëüíûì âåñîì ÀÃ âñòðå÷àåòñÿ â 28,0% ñëó÷àåâ, â òî âðåìÿ êàê ñðåäè ëèö ñ ïîâûøåííûì ÈÌÒ- â 36% íàáëþäåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, ôàêòîðû ðèñêà, äèñëèïèäýìèè, èçáûòî÷íûé âåñ

În lume, ºi în þara noastrã, s-a produs o tensionare
periculoasã a situaþiei epidemiologice, determinatã de morbiditatea
prin hipertensiune arterialã (HTA), inclusiv printre categoriile cu
vârstã socio-productivã, ºi de incidenþa complicaþiilor acesteia infarctul de miocard ºi accidentele vasculare cerebrale, care
dominã printre cauzele de mortalitate a populaþiei, cauzând cca
56,0 % (în 2004) din decesele survenite anual în Þarã [1,2,3,4,
5,6, 27, 28].
Situaþia creatã este monitorizatã permanent de forurile
medicale internaþionale, care atenþioneazã cã HTA poate fi
controlatã, deoarece se cunosc factorii care o pot suscita ºi care
condiþioneazã evoluþia acesteia spre formele maligne ºi accidentele
fatale: fumatul, hipercolesterolemia, excesul masei corporale,
sedentarismul, alimentaþia iraþionalã ºi stresul cronic. S-a
demonstrat, fãrã echivoc, cã prin atenuarea sau excluderea acestor
factori de risc, se vor reduce semnificativ indicatorii de morbiditate
ºi de mortalitate cauzate de afecþiunile cardiovasculare, ceea ce
au reuºit o serie de state care au conºtientizat pericolele acestui
flagel ºi au realizat programe de combatere a celor mai importanþi
factori de risc hipertensiv [2, 7, 19, 22, 24, 31].
Este evident, cã þinerea sub control a hipertensiunii arteriale este una din direcþiile prioritare în activitatea de reducere
sesizabilã a afecþiunilor cardiovasculare, iar depistarea, incriminarea ºi anularea precoce a factorilor nominalizaþi trebuie sã

devinã o preocupare permanentã în realizarea activitãþilor de
prevenire a maladiilor ºi de consolidare a sãnãtãþii populaþiei
[8, 20, 16, 29, 30]. Însã, proiectarea ºi definirea volumului de
intervenþii în fiecare localitate necesitã cunoaºterea parametrilor
reali de prevalenþã a HTA în zona respectivã [10, 11].
Se impune ºi estimarea cantitativã a factorilor care conduc
la apariþia ºi agravarea evoluþiei acesteia pânã la afectarea
organelor-þintã ºi apariþia complicaþiilor fatale. Asemenea acþiuni
sunt necesare ºi pentru a argumenta distribuirea adecvatã a
mijloacelor materiale destinate combaterii factorilor de risc, fãrã
a se lua în calcul pericolul major al riscurilor, doar aparent
cunoscute [6, 15, 12, 13, 14].
Anterior, în Republica Moldova, au fost realizate diferite
sondaje care vizau evaluarea morbiditãþii prin hipertensiune
[17,18], dar, examinând rezultatele acestora în conformitate cu
starea de facto, la acest capitol se atestã esenþiale modificãri
cantitative ºi calitative reflectate prin agravarea în ritm continuu
a indicatorilor de sãnãtate a populaþiei de toate vârstele.
Considerând situaþia creatã la acest capitol de management
medico-social al parametrilor de sãnãtate din republica noastrã,
ne-am propus sub egida Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale, ºi cu sprijinul OMS, sã realizãm un studiu populaþional
folosind metodologia Programului CINDI  The Countrywide
Integrated Noncommunicable Diseases Intervention.
#
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Scopul studiului
Estimarea prevalenþei hipertensiunii arteriale ºi a factorilor
de risc care o determinã: fumatul, alimentaþia, hipercolesterolemia,
excesul ponderal, stresul psihic cronic în cadrul unei comunitãþi
rurale reprezentative din Republica Moldova.

favorizeazã agravarea acesteia. Astfel, s-a apreciat ponderea
persoanelor cu exces de masã corporalã, procentul de fumãtori
ºi intensitatea tabagismului, s-a investigat consumul etilic,
valorile de colesterol total, inclusiv fracþiunile sale, titrele de
trigliceride. Rezultatele, în valori absolute ºi proporþia lor
procentualã, s-au confruntat cu prevalenþa hipertensiunii în
diferite grupuri de vârstã ale populaþiei rurale concrete.
În tabelul 1 este redatã prevalenþa hipertensiunii arteriale,
pe grupuri de vârstã ºi de sex, în populaþia localitãþi rurale susnumite cu vârsta între 25-64 de ani, alias gradul de afectare
prin hipertensiune a persoanelor cu o vârstã de maximã
productivitate socialã.
S-a apreciat severitatea gradualã a HTA diagnosticatã în
populaþia cercetatã (tab. 2).
Din statistica redatã în tabelul 2, deducem parametrii de
proporþii ai incidenþei hipertensiunii arteriale în populaþia ruralã,
dar înscrise în cadrul celor raportate în multe din statele
europene, inclusiv în þãrile din spaþiul ex-sovietic (variaþiile
regionale - în Rusia - de 40,2; 46,5%; în România - de 31,8%;
în Ucraina  de 33,7% [9, 21, 22, 23]. Aºadar, în Republica
Moldova s-au diagnosticat hipertensivi 30,0% din populaþia
ruralã examinatã (31,2% - bãrbaþi ºi 28,8% - femei) [5, 6].

Materialul ºi metodele de investigare
Au fost supuse examenelor respective 2453 de persoane
(47,3% - bãrbaþi ºi 52,7% - femei, cu vârsta cuprinsã între 25-65
de ani, din totalul de 7080 de locuitori ai com. Lãpuºna, Hânceºti).
Conform protocolului de studiu, s-au realizat cercetãri prin:
•
anchetarea persoanelor conform chestionarului CINDI,
adaptat pentru populaþia Republicii Moldova;
•
luãri repetate de tensiune arterialã ºi calcularea valorilor
medii;
•
antropometria (determinarea masei corporale ºi a taliei)
cu calcularea indicelui Quetelet (kg/m2);
•
înregistrãri ECG în 12 derivaþii standard cu analiza
ulterioarã conform codului Minnesota;
•
studierea spectrului lipidic (colesterolul total, colesterolul
lipoproteidelor de densitate înaltã, trigliceridele) în serul
sangvin la 866 de persoane (33,1% din totalitatea selecþiei)
prin metoda enzimo-colorimetricã cu polianalizatorul
biochimic Spectrum (firma ABBOTT, SUA). Sângele venos
a fost prelevat peste 12-14 ore dupã ultima ingerare a hranei;
•
procesarea statisticã a materialelor de anchetã ºi de
cercetare clinico-instrumentalã pentru calculele epidemiometrice ºi determinarea relaþiilor de corelare între factorii
de risc depistaþi ºi prevalenþa HTA în populaþia examinatã
(coeficientul de corelaþie Pearson - r, criteriul de contingenþã -x2, U-criteriul Fischer).
Diagnosticul de hipertensiune arterialã s-a stabilit la
persoanele care prezentau valori ale presiunii arteriale de ≥ 140/
90 mm Hg în funcþie de media mãsurãrilor reluate ºi în
conformitate cu recomandãrile Societãþii Internaþionale de
Hipertensiune (WHO/ISH, 1999).
Se considerau normotensive persoanele cu valori ale TA de
120-129/80-84 ºi cu valori normale înalte - 130-139/85-89 mm
Hg.
Studiul epidemiometric asupra hipertensiunii s-a efectuat
în paralel cu aprecierile de prevalenþã a altor factori de risc
cardiovascular care anticipeazã apariþia hipertensiunii ºi adesea

Rezultate ºi discuþii
Precum ne-am propus în obiectivele investigaþionale,
întregul materialul de informaþii culese prin anchetarea ºi
examinarea medicalã a fost evaluat minuþios, prin intermediul
diferitelor tehnologii ºi programe de procesare statisticã ºi
matematicã, cu ajutorul cãrora am dedus indicatorii de prevalenþã
a hipertensiunii arteriale ºi a mai multor factori cu eventuale ºi
probabile relaþii cu statutul de hipertensiv (coeficientul de
corelaþie Pearson - r, criteriul de contingenþã -x2, U-criteriul
Fischer). Indicatorii de prevalenþã a celor mai importanþi factori
de risc biologic, comportamental ºi social au fost prezentaþi
anterior. Ne-a interesat, însã, ºi în ce mãsurã o serie de factori
cu efect distructiv demonstrat s-au corelat cu numãrul ºi calitatea
de hipertensivi în diferite categorii de vârstã ºi de sex.
În tabelul 3 au fost prezentaþi indicii de prevalenþã în
contingentele de vârstã ale factorilor de risc hipertensiv major
(fumatul, stresul, excesul ponderal, hipercolesterolemia) ºi
proporþionarea acestora cu anumite rate de prevalenþã a
hipertensiunii arteriale.
Tabelul 1

Prevalenþa hipertensiunii arteriale pe gupuri de vârstã la populaþia ruralã din Republica Moldova (abs%)
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Tabelul 2
Severitatea hipertensiunii arteriale apreciatã pe grupuri în funcþie de sex ºi de vârstã

În continuare vom analiza separat prevalenþa fiecãrui factor
de risc proeminent în sensul incidenþei ºi gradului de corelare
cu prezenþa hipertensiunii arteriale.
Consumul tabagic. Parametrii acestui factor de risc, în
populaþia respectivei localitãþi, s-au estimat exclusiv din datele
consemnate la ancheta efectuatã conform chestionarului CINDI.
Astfel, s-a determinat: 46,5% din bãrbaþi ºi 0,2% din femei din
populaþia ruralã fumeazã zilnic, 4,2% din bãrbaþi ºi 0,1% din femei
fumeazã ocazional, 1,7%  bãrbaþi ºi 0,1%  femei au renunþat la
fumat cu 1-12 luni în urmã, 11,1% din bãrbaþi ºi 0,2% din femei
au renunþat la fumat de mai bine de 1 an. Procentul fumãtorilor
de sex masculin creºte de la 50,2%, la vârsta de 25-34 de ani,
pânã la 54,5%, la vârsta de 35-44 de ani  etapã dupã care indicele
de consum se reduce pânã la 46,3%, la vârsta de 45-54 de ani, ºi
coboarã la 26,3%, în intervalul de 55- 64 de ani.
Sunt relevanþi indicii cantitativi ai consumului tabagic: cca
50,8% din bãrbaþii fumãtori consumã zilnic 15-24 de þigarete,
42,0% din bãrbaþi consumã zilnic 1-14 þigarete ºi 7,2% din
bãrbaþi consumã zilnic 25 ºi mai multe þigarete, comportamente
ce se coreleazã fidel cu statutul de hipertensiv -c2=36,19;
p<0,001. Fumeazã regulat, de la 1 la 5 ani, 5,7% din bãrbaþi, de
la 6 la 10 ani  15,3%, de la 11 la 15 ani  15,9%, de la 16 la 20
de ani  24,2%, de la 21 la 25 de ani  11,3% ºi peste 25 de ani
 27,5% din bãrbaþi. Rezultã cã, 3/5 din bãrbaþii chestionaþi,
consumã zilnic peste 15 þigarete, iar circa 2/3 din bãrbaþi fumeazã
regulat timp de peste 15 ani, vechimea servajului tabagic fiind,
de asemenea, corelatã sugestiv cu HTA - c2=31,72; p<0,001.
Impactul tabagismului se amplificã prin faptul cã mulþi
fumãtori condiþioneazã expunerea la fumul de þigarã a
persoanelor din anturaj, inclusiv a femeilor ºi copiilor.
Alimentaþia iraþionalã. Alimentaþia este un factor esenþial
pentru prevenirea ºi þinerea sub control a valorilor presionale ºi a
maladiilor care apar ºi se amplificã pe fondul hipertensiunii
arteriale, de aceea în studiul nostru au fost estimate atât alimentaþia,
ingredienþa raþiilor ºi mãsura în care acestea conþin cele patru
grupuri de nutrimente indispensabile: alimente cerealiere, fructe
ºi legume - surse de glucide complexe, lactate cu conþinut redus
de grãsime, carne slabã. S-a estimat ºi consumul salin, consumul
etilic, dar ºi exponenþii reali ai comportamentului alimentar ºi ai

erorilor de nutriþie - masa corporalã ºi valorile colesterolemiei
(coeficientul de corelaþie dupã Pearson - r=0,24, p<0,001).
Excesul ponderal. Supraponderea corporalã (indicele
Quetelet ≥ 25 kg/m2) s-a diagnosticat la 54,6% din persoane,
obezitate - 17,7% din examinaþi. Obezitatea de gradul I (indicele
masei corporale 30-34,9 kg/m2) s-a depistat la 13,1% din persoane
(10,1% din bãrbaþi ºi 15,8% din femei; p< 0,01), obezitatea de
gradul II (indicele masei corporale  35-40 kg/m2)  la 3,7% din
persoane (1,8% din bãrbaþi ºi 5,4% din femei; p< 0,01) ºi obezitate
de gradul III (indicele masei corporale > 40 kg/m2)  la 0,9% din
persoane (0,4% bãrbaþi ºi 1,3% femei; p<0,05). Excesul de masã
corporalã se coreleazã evident cu prevalenþa totalã a hipertensiunii
arteriale, dar ºi cu cea de categorie de vârstã (c2 =127.45; p<0,01).
Colesterolul sangvin. Analiza spectrului lipidic a constatat
cã 32,5% din persoane (32,3% din bãrbaþi ºi 32,7% din femei;
p>0,05) prezentau hipercolesterolemie(> 5,2 mmol/l), 9,4% din
persoane (10,9%  bãrbaþi ºi 8,5%  femei; p>0,05) 
hipertrigliceridemie(> 2,3mmol/l) ºi 13,9% din persoane (18,3%
 bãrbaþi ºi 11,4%  femei; p<0,01)  hipoalfacolesterolemie(<
1,0 mmol/l). Pentru indicii colesterolemiei s-au determinat corelaþii
conlcludente cu incidenþa hipertensiunii: colesterol total - c2 =33,29;
p<0,01, trigliceride - c2 =8,47; p<0,01).
Confruntând rezultatele de evaluare a raþiilor alimentare
(procesarea informaþiilor de anchetã) cu cele ale ratei de obezi
ºi valorile colesterolemiei, am dedus necesitatea unor intervenþii
de igienizare a alimentaþiei: limitarea consumului salin ºi a ratei
de grãsimi animale greu fuzibile (amendament, în special,
operant pentru intervalul de vârstã 55-65 de ani al femeilor din
eºantionul cercetat), pentru a menþine în echilibru valorile
colesterolului plasmatic, intenþie care va reduce riscurile HTA
ºi rata de evoluþii fatale printre coronarieni ºi printre persoanele
cu diferite afecte aterosclerotice.
Abuzurile etilice. În populaþia examinatã, circa 70% din
intervievaþi consumã vin de 2-3 ori în sãptãmânã - 40,5%, zilnic
- 29,1% (42,4% - bãrbaþi ºi 17,1% - femei, p<0,001). Nu am
putut estima în ce mãsurã consumul zilnic atinge cota abuzului,
dar s-a apreciat cã, printre cei care consumã vin de 2-3 ori în
sãptãmânã, sunt hipertensivi - 33%, de vreme ce printre cei care
nu consumã vin - 29,7% din hipertensivi (p<0,05).
%
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Tabelulul 3
Incidenþa HTA pe fundalul unor factori de risc ºi afecþiuni cardiovasculare în funcþie de vârstã ºi sex

Rezumãm cã, în populaþia ruralã examinatã, s-au distins
clar o serie de caractere alimentare care nu corespund rigorilor
de nutriþie sanogenã. Astfel, alimentaþia zilnicã a celor chestionaþi
nu include pâinea integralã - sursã importantã pentru organism
(vitamine din grupul B, minerale: Mg, Zn, Fe, Se ºi fibre
alimentare). Se consumã puþin peºte, care este un aliment benefic
ºi chiar recomandat în profilaxia bolilor cronice necontagioase,
foarte puþine fructe în stare proaspãtã (în perioada de iarnãprimãvarã). De menþionat cã 69,5% din persoanele examinate
suplimenteazã bucatele la masã cu sare ºi anume în rândul acestora
s-a înregistrat mai des HTA. Cele menþionate necesitã un ºir de
amendamente pentru a ordona principiile de nutriþie, în special, a
contingentelor care asociazã ºi alte riscuri, amendamente care sã
se înscrie în mãsurile de reducere a incidenþei HTA în rândul
populaþiei Republicii Moldova [25, 26].
Stresul (psihic ºi social). Este bine cunoscutã influenþa
redutabilã pe care o exercitã emoþiile negative asupra creºterii
tensiunii arteriale. Existã statistici, conform cãrora stresul acut
acþioneazã ca un declanºator al incidentelor cardiovasculare. În
raport cu HTA, efectul stresului emoþional, însã, nu se instaleazã
imediat, ci la distanþã de incident. Pericolele determinate sunt mai
importante dacã stãrile de stres sau de tensionare psihicã sunt
permanente. Asemenea riscuri de tensionare cronicã au invocat 139
(12.0%) de bãrbaþi ºi 181 (14,5) de femei din eºantionul examinat.
În populaþia ruralã anchetatã, parametrii acestui factor de
risc hipertensiv au fost estimaþi de pe douã poziþii: în aspectul
expunerii cronice sau ocazionale a celor intervievaþi la
evenimentele cu potenþial stresant (parametru cantitativ), apoi
ºi ca modalitate de apreciere a impactului lor distructiv asupra
propriei sãnãtãþi (în opinia celui examinat). În situaþia precarã

din þara noastrã, cei mai proeminenþi factori de stres sunt lipsa
suportului social, depresia ºi nesiguranþa zilei de mâine, adicã
asocierea a câþiva factori psiho-sociali, care demonstreazã cã
determinã creºterea semnificativã a incidenþei HTA.
Evaluate în ansamblu, intervenþiile de remediere a stresului
ca fenomen social sunt posibile ºi se aratã promiþãtoare, dacã se
acþioneazã în mai multe direcþii de anulare a fenomenelor care
l-au generat. Astfel, asupra factorilor psiho-sociali se poate
influenþa prin intermediul programelor direcþionate asupra
protecþiei ºi echitãþii sociale în populaþie, iar serviciile de sãnãtate
vor efectua cu insistenþã profilaxia ºi combaterea stãrilor
depresive ale populaþiei.
Cu referire la efectele benefice ale exerciþiului fizic, am
putut releva un detaliu specific populaþiei noastre rurale: deºi
gospodãria naturalã graþie cãreia îºi câºtigã existenþa, impune
un regim activ de exerciþiu fizic, care are invariabil efecte
protective, povara factorilor de risc (erorile alimentare, fumatul
etc), prezenþi efectiv în cadrul eºantionului cercetat, este totuºi
una majorã, dovadã fiind ponderea mare a persoanelor
hipertensive, supraponderale ºi a ratei mari de invaliditate.
Nivelul de conºtientizare a maladiei ne-a preocupat în
mod special, indicatorul respectiv fiind decisiv pentru eficienþa
tratamentelor, dar ºi pentru evaluarea activitãþilor educative despre
utilitatea ºi indispensabilitatea adoptãrii unui mod de viaþã sãnãtos.
Datele studiului de anchetã au constatat cã, în eºantionul
populaþiei cercetate, cunoºtinþele despre aceastã maladie, despre
riscurile care le comportã neglijarea ei ºi despre factorii
comportamentali care-i potenþeazã acþiunea degradantã asupra
sistemelor ºi organelor vitale sunt destul de superficiale. Astfel,
s-a fixat cã doar 33,0% din hipertensivi cunosc faptul cã au
&
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valori elevate de TA, administreazã tratamente antihipertensive
14,0% din ei, dar numai la 21,0% din pacienþii care luau remedii
antihipertensive tratamentul administrat era ºi eficient. Este
alarmant ºi procentul de hipertensivi printre femeile cu vârsta
de 45-54 de ani - 41,5% ºi tendinþele de intensificare a
fenomenului în urmãtoarea decadã de viaþã - 58,2%, interval în
care femeile devin extrem de vulnerabile la diferite maladii
cardiovasculare ºi prin asociere cu alte adversitãþi de vârstã ºi
riscuri de comportament alimentar ºi fizic.
Apreciind în ansamblu ponderea factorilor de risc în
constituirea spectrului de afecþiuni cardiovasculare ºi reieºind
din antecedentele ºi maladiile curente apreciate în contingentul
de examinaþi (tab.3) se poate constata cã este remarcabilã nu
doar proporþia de hipertensivi, ci ºi incidenþa elementelor cardiovasculare majore (infarctul miocardic, cardiopatia ischemicã
etc.) relaþionate fidel cu stadiul hipertensiv ºi titrele de colesterol
seric, cu abuzurile tabagice ºi excesul ponderal. Astfel,
cardiopatia ischemicã s-a diagnosticat la 4,7% din persoanele
incluse în cercetare cu o pondere aproape similarã între bãrbaþi
ºi femei (respectiv 5,1% ºi 4,3%), prevalenþa ei fiind mult mai
importantã printre persoanele cu HTA, obeze ºi cu hipercolesterolemie, ceea ce denotã relaþionarea cauzalã a factorilor de risc
în afectarea sistemului cardiovascular.
O primã deducþie de esenþã care a rezultat din cercetãrile
asupra incidenþei hipertensiunii arteriale în populaþia ruralã a
Moldovei, din estimarea cantitativã a factorilor de risc, comportamental care se asociazã acesteia, este aceea cã hipertensiunea
arterialã (30%) prin efectul suprapus al altor factori de risc major
ca tabagismul (prezent la 46,5% din bãrbaþi), alimentaþia iraþionalã,
hipercolesterolemia (32,5%), excesul ponderal (54,6%) ºi, în mare
mãsurã, stresul psihic cronic datorat deficienþelor de ordin socioeconomic, sunt circumstanþe care determinã esenþial particularitãþile
indicatorilor de sãnãtate a populaþiei noastre. Cele constatate sunt
un imperativ pentru mobilizarea societãþii, a organelor de resort ºi
a opiniei publice în realizarea unei strategii eficiente de prevenire,
de depistare precoce ºi de tratament al HTA ºi de combatere a
factorilor ce o determinã. Un suport important în atingerea acestui
scop este realizarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1291 din
22 noiembrie 2004 Despre aprobarea Programului unic al
asigurãrii obligatorii de asistenþã pentru anul 2005 care prevede
prescrierea de la 1 ianuarie 2005 a medicamentelor compensate
pentru tratamentul hipetensiunii arteriale, în condiþii de ambulatoriu,
a persoanelor asigurate.
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administreazã tratamente hipotensive 14,0% din ei, dar
numai la 21,0% din aceºtia terapia hipotensivã este eficientã.
Este alarmantã incidenþa hipertensiunii arteriale în
contingente de populaþie tânãrã ºi la vârstã de maximã
capacitate de muncã (22,6-37,4%), ceea ce conferã
problemei maximã valenþã socio-economicã.
Incidenþa înaltã a HTA la populaþia ruralã se relaþioneazã
fidel cu gradul de expunere a locuitorilor de la sate la o
serie de factori de risc ponderal în succesiunea care urmeazã:
obiºnuinþa tabagicã, dislipidemia, alimentaþia dezechilibratã,
stresul psiho-social cronic ºi lipsa de instruire sanitarã.
Proporþiile HTA ºi costurile necesare combaterii ei
eficiente se pot diminua mult dacã eforturile comunitãþii
se vor concentra asupra combaterii factorilor de risc
comportamental ce o determinã (fumatul, alimentaþia
iraþionalã, stresurile psiho-sociale etc.).
În þara noastrã hipertensiunea arterialã a depãºit
dimensiunile unei probleme de ordin medical, datoritã
rolului ei esenþial în degradarea indicatorilor sãnãtãþii
publice, de aceea se impun eforturi colaborative de ordin
managerial, financiar ºi logistic la nivel naþional.
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Concluzii
Extrapolând datele înregistrate într-o comunitate ruralã
reprezentativã din Republica Moldova, hipertensiunea
arterialã este un fenomen morbid extrem de frecvent: sunt
hipertensivi 30% din subiecþii cu vârsta cuprinsã între 25 ºi
64 de ani (31,2% din bãrbaþi ºi 28,8% din femeile eºantionate).
Studiul populaþional a evidenþiat cã incidenþa HTA este în
realitate de 7,5 ori mai elevatã decât indicii statisticii
medicale ce rezultã din adresabilitatea pentru serviciile
de ambulatoriu, fapt care ilustreazã depistarea ºi
dispensarizarea insuficientã a hipertensivilor.
Nivelul de conºtientizare a maladiei în ansamblul populaþiei
incluse în cercetare denotã cã doar 33% din hipertensivii
efectiv prezenþi cunosc faptul cã au valori elevate de TA,
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Evaluarea stãrii bolnavilor cu pancreatitã cronicã calculoasã
în perioada postoperatorie
V. Hotineanu, A. Cazac, V. Coreþcaia, S. Marga, V. Pripa
Catedra Chirurgie Nr.2, USMF Nicolae Testemiþanu
Evaluation of Patients with Chronic Calculous Pancreatitis in Postoperative Period
Long-term results of 98 patients with chronic calcifying pancreatitis operated on in the Surgical Clinic N 2 during the sixteen-year period of
1988-2005 were analyzed. After 10 years 97.5% of the patients continued to show the disappearance of the pain syndrome, 85% of the patients
maintain normal body weight, and 75% of the patients are able to continue their professional activity.
Key words: chronic calculouse pancreatitis, wirsungolithiasis, pancreatojejunostomy
Ñîñòîÿíèå áîëüíûõ õðîíè÷åñêèì êàëüêóë¸çíûì ïàíêðåàòèòîì â ïîñëåîïåðàöèîíîì ïåðèîäå
Â ñòàòüå îáîáùåíû ðåçóëüòàò àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ è ñòåïåíè àäàïòàöèè îðãàíèçìà â ïîñëåîïåðàöèîíîì ïåðèîäå â çàâèñèìîñòè îò
èñïîëüçîâàííîãî õèðóðãè÷åñêîãî ñïîñîáà ëè÷åíèÿ ó 98 áîëüíûõ õðîíè÷åñêèì êàëüêóë¸çíûì ïàíêðåàòèòîì (ÕÊÏ), îïåðèðîâàííûõ â
êëèíèêå õèðóðãèè ¹ 2 çà ïåðèîä 1989  2004 ãã. Â ðåçóëüòàòå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîñëå 10 ëåò ó 11 (91,7%) áîëüíûõ (I ãð.5 
(100%) ñëó÷àåâ), (II ãð.6 (85,7%) ñëó÷àåâ) óäàëîñü óñòðàíèòü áîëåâîé ñèíäðîì, 85% áîëüíûõ èìåþò íîðìàëüíûé âåñ, 8 èç îáùåãî
÷èñëà áîëüíûõ ïðîäîëæàþò ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàëüêóë¸çíûé ïàíêðåàòèò, ïàíêðåàòîåþíîàíàñòîìîç

Actualitatea temei
Morbiditatea în creºtere, în special în rândul persoanelor
tinere, plasate activ în câmpul muncii, ponderea mare a invaliditãþii timpurii la persoanele de vârstã tânãrã, etiopatogeneza
obscurã, soluþionarea insuficientã a problemelor de diagnostic
ºi de tratament genereazã un ºir de probleme socio-economice,
justificã actualitatea problemei pancreatitei cronice calculoase
(PCC) în atenþia chirurgilor din întreaga lume [1, 2, 3, 5, 6, 8,
12, 13] .

Numãrul pacienþilor cu aceastã afecþiune nozologicã, în
ultimii 30 de ani, a crescut de 2 ori, invaliditatea primarã atingând
15% din totalul cazurilor [1, 9, 10, 12].
PCC rãmâne a fi o problemã dificilã, boala fiind
progresivã, ireversibilã, deseori ajungând la o malignitate
evolutivã trenantã, imprevizibilã, ea realizând complicaþii severe,
care pot duce la apariþia insuficienþei exo- ºi endocrine
pancreatice, manifestatã clinic prin steatoree ºi diabet zaharat.
Rata mortalitãþii, dupã 7-10 ani de evoluþie, se apropie de 70%
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în formele care progreseazã. Actualmente, nu existã studii care
sã certifice rezultate de la distanþã, consecutive ale diverselor
procedee chirurgicale efectuate [1, 2, 4, 7, 11, 12, 13].
Obiectivul lucrãrii
Evaluarea calitãþii vieþii ºi a gradului de adaptare a
organismului în funcþie de procedeul chirurgical aplicat pacienþilor
cu pancreatitã cronicã calculoasã în perioada postoperatorie.
Material ºi metode de cercetare
Studiul include rezultatele evaluãrii calitãþii vieþii ºi a
gradului de adaptare a organismului în funcþie de procedeul
chirurgical aplicat pacienþilor cu PCC, în perioada postoperatorie, la 98 de pacienþi, supuºi intervenþiilor chirurgicale în
Clinica de Chirurgie Nr. 2, în perioada aa. 1989-2005. Eºantionul
a fost divizat în douã loturi (I lot - 38 de pacienþi cu PCC, al IIlea lot - 60 de pacienþi cu PCC ºi pseudochist pancreatic), care
periodic au fost examinaþi în policlinica ºi secþia Gastrochirurgie
ale SCR. Evaluarea calitãþii vieþii s-a desfãºurat prin contact
direct ºi prin completarea anchetelor, în perioada postoperatorie
tardivã de pânã la 15 ani. La aceºti bolnavi, perioada medie
dupã operaþiile de drenaj intern a fost de 8,6 ani (I lot  9 ani, al
II-lea lot  8,2 ani). Evaluarea calitãþii vieþii ºi a gradului de
adaptare a organismului, în funcþie de procedeul chirurgical
aplicat pacienþilor cu PCC, în perioada postoperatorie tardivã,
au fost determinate dupã urmãtoarele criterii:
Parametrii de evaluare: dimensiunea somaticã, dimensiunea
psiho-afectivã, dimensiunea socio-familialã, reabilitarea
profesionalã.Aceºti parametri sunt cei mai frecvenþi ºi, de fapt,
obligã bolnavul sã apeleze la serviciile chirurgicale. În alegerea
lor s-a þinut cont de: tipul intervenþiei, pregãtirea preoperatorie a
bolnavului, relaþia procedeu-complicaþie ºi letalitate.
A fost necesarã aprecierea stãrii funcþionale a pancreasului,
în baza testelor de laborator, sonografiei, iar, în cazurile dificile de
diagnostic sau suspecte sonografic la obstrucþie a anastomozelor
pancreatodigestive sau biliodigestive, se recurgea la CPGRE ºi IRM.

Fig.1. CPGRE. PJA funcþionalã (peste 7 ani).

Fig.2. IRM. PJA funcþionala (peste 11 ani).

Rezultate ºi discuþii
Evaluarea calitãþii vieþii dupã criteriile nominalizate mai
sus este prezentatã în tabelul 1.
Aprecierea stãrii funcþionale a pancreasului în baza testelor
de laborator, sonografiei, CPGRE ºi IRM, s-a efectuat, implicând
informaþia prezentatã în tabelul 2.
Conform rezultatelor prezentate, s-a observat hiperamilazemie,
hiperamilazurie la 17 (17,3%) bolnavi: I lot  10, 26,32% din cazuri,
al II-lea lot  7, 11,67% din cazuri; hiperlipazemie - la 5 (5,1%)
bolnavi: I lot  3 (6,98%) cazuri, al II-lea lot - 2 (3,23%) cazuri
depistate, la pacienþii cu acutizare a PC. Nivelul bilirubinemiei a
crescut la 2 (2,04%) bolnavi, ALT, AST- la 3 (2,9%) bolnavi, inclusiv
I lot  2 (5,26%) cazuri, lotul II - 1 (1,67%) caz; hipoprotrombinemia
- la 7 (7,14%) bolnavi: I lot  3 (7,89%) cazuri, lotul II - 4 (6,67%)
cazuri (a fost prezentã la cei cu icter mecanic ºi cu patolologie hepaticã
concomitentã). Hipoproteinemia a fost apreciatã la 5 (5,1%) pacienþi:
I lot  3 (7,89%) cazuri, lotul II - 2 (3,33%) cazuri. Hiperglicemia a
fost depistatã la 24 (24,5%) de pacienþi: I lot  17(44,74%) cazuri ºi
lotul II - 7 (11,67%) cazuri, cu diabet zaharat. Schimbãri patologice
ale coprogramei au fost observate la 4 (4,08%) bolnavi: I lot 1
(2,63%) cazuri, al II-lea lot  3 (3,33%) cazuri.

Fig. 3. IRM. PJA ºi colecistojejunoanastomoza funcþionale
(peste 9 ani) APJA; Bcolecistojejunostomie.
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Tabelul 1
Calitatea vieþii în funcþie de procedeul de corecþie aplicat la 98 de bolnavi

Notã: CE  colecistectomie; CPJA  Chist pancreaticojejunoanastomozã; Coledoco-JAASR - coledoco-jejunoanastomozã pe ansã spiculatã
Roux; Colecisto-JAASR - colecisto-jejunoanastomozã pe ansã spiculatã Roux; p/o - postoperator.

USG cavitãþii abdominale, efectuatã la toþi pacienþii, a
demostrat: dilatarea CBP - la 4 (4,08%) bolnavi: I lot  2 (5,26%)
cazuri, al II-lea lot - 2 (3,33%) cazuri); splenomegalie,
hipertensiune portalã - la 5 (5,1%) bolnavi: I lot  2 (5,26%)
cazuri, lotul II - 3 (4,84%) cazuri; hepatomegalie - la 6 (6,12%)
bolnavi: I lot  2 (5,26%) cazuri, lotul II - 4 (6,67%) cazuri; abces
al cavitãþii abdominale - la 2 (2,04%) bolnavi (din lotul I).
Utilizarea CPGRE (I lot  2 (5,26%) cazuri, lotul II - 1 (1,61%)
caz) ºi IRM (I lot  1 (2,63%) caz, lotul II - 2 (3,33%) cazuri), efectuate
postoperator, în 3 (2,9%) cazuri a permis constatarea PJA (lotul I) ºi
anastamozelor colecistojejunale (lotul II), funcþionale în toate cazurile
(fig.1, 2, 3). De remarcat, cã CPGRE ºi IRM sunt unicele metode
instrumentale care permit evaluarea postoperatorie a sistemului ductal
pancreatic ºi a arborelui biliar la pacienþii cu derivaþii
pancreatodigestive ºi biliodigestive cu un înalt grad de sensibilitate.

Prin evaluarea statisticã a parametrilor prezentaþi, s-au
obþinut rezultate pozitive peste o perioadã de 10 ani la 9 (94,9%)
bolnavi. Letalitate postoperatorie nu s-a înregistrat. Succesul
operaþiei a fost demonstrat prin ameliorarea stãrii de sãnãtate la
majoritatea bolnavilor, în perioada postoperatorie. Postoperatoriu, s-a obþinut dispariþia sau atenuarea sindromului algic,
îmbunãtãþirea stãrii generale a organismului - la 95 (96,94%)
de pacienþi: I lot  37 (97,37%) cazuri, lotul II - 58 (96,67%) de
cazuri; ceea ce a permis reabilitarea socialã la 93 (91,17%) de
pacienþi: I lot  36 (94,74%) de cazuri, al II-lea lot - 57 (95,0%)
din cazuri, ºi la restabilirea capacitãþii de muncã la 71 (72,45%)
de pacienþi. Capacitatea fizicã scãzutã a fost întâlnitã la 5 (5,1%)
pacienþi: I lot  1 (2,63%) caz, al II-lea lot - 4 (6,67%) cazuri).
Dupã evoluþia nonfaust a pancreatitei cronice ºi a
patologiilor asociate, 3 (2,86%) pacienþi (lotul I ) au decedat, în
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Tabelul 2
Schimbãrile patologice depistate în rezultatul investigaþiilor de laborator ºi imagistice

Tabelul 3
Cauzele decesului în perioada postoperatorie tardivã

Notã: SHR - Sindrom hepatorenal.

diferite perioade, dupã intervenþia chirurgicalã.Cauzale care au
influenþat acest final dramatic, sunt prezentate în tabelul 3. În 1
(0,95%) caz (lotul I  1 (2,3%) caz), decesul a fost determinat
de dezvoltarea sindromului hepatorenal instalat pe fundal de
cirozã hepaticã, 1 (0,95 %) bolnav (lotul I) a decedat în rezultatul
dereglãrilor cerebrovasculare acute pe fond de aterosclerozã
difuzã. Insuficienþa cardiovascularã acutã  infarctul miocardic
- a fost cauza decesului în 1 (0,95%) caz (lotul I).
Dupã o evoluþie de 10 ani, în 11 (91,7%) cazuri (I lot  5
(100,0%) cazuri, II lot - 6 (85,7%) cazuri) senzaþiile algice au
dispãrut. Renunþarea la consumul de alcool a influenþat benefic
starea de sãnãtate în ceea ce priveºte excluderea durerii ºi a
inflamaþiei. În general, calitatea vieþii la bolnavii operaþi cu PCC
este satifãcãtoare, diareea ºi scãderea ponderalã esenþialã s-au
observat numai în 4 (4,08 %) cazuri: I lot  1 (2,63%) caz, lotul

II - 3 (3,33%) cazuri; 85% din pacienþi au o pondere normalã,
3/4 din bolnavi îºi pot continua activitatea profesionalã.
1.

2.

!

Concluzii
Tratamentul chirurgical, în caz de PCC cu hipertensiune
wirsungianã, se va realiza prin operaþiile pancreaticojejunale
de decompresie care asigurã restabilirea permeabilitãþii
sistemului ductal pancreatic, diminuarea sindromului algic
ºi compensarea parþialã a dereglãrilor funcþionale, profilaxia
progresãrii distrugerii þesutului pancreatic.
În cazurile de PCC cu hipertensie wirsungianã ºi biliarã, se
vor aplica anastamozele pancreaticojejunale ºi colecistosau coledocojejunale, pe ansã spiculatã Roux, care favorizeazã decompresia adecvatã a sistemului ductal pancreatic
ºi a arborelui biliar.
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3.
4.
5.

Operaþiile organomenajante pancreaticojejunale de
decompresie sunt avantajate de aspectul reabilitãrii sociomedicale, insã, necesitã un screening minuþios al candidaþilor.
Renunþarea la consumul de alcool a influenþat benefic
starea de sãnãtate în ceea ce priveºte excluderea durerii ºi
a inflamaþiei.
În cazul avansãrii procesului patologic din þesutul pancreatic ºi dezvoltãrii insuficienþei funcþiei exocrine a pancreasului, pacienþii vor necesita un tratament conservator cu
preparate care conþin fermenþi pancreatici.
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Discordanþa dintre indicii hemodinamici în uzul cateterelor central venos
ºi Swam-Ganz în terapia intensivã cardiochirurgicalã
A. Belîi
Catedra Anesteziologie ºi Reanimatologie, FRSC, USMF Nicolae Testemiþanu
Comparison of Hemodynamic Test with Swan-Ganz and Central Venous Catheter in Cardio Surgical Intensive Care
The hemodynamic assessment diagnosis performed by means of the central venous catheter (CVC) is compared with that of the SwanGanz (SG) catheter. The result of the research is that the classic strategy remains the better therapeutic of the two options. The differing treatment
strategies were evaluated on the basis of the hemodynamic assessment of both CVC and SG, for both groups of patients and for a single patient.
The contradictions in the assessment of the case of the single patients treatment are larger than that in patient groups.
Key words: hemodynamic monitoring, Swan-Ganz
Î íåñîîòâåñâèè ãåìîäèíàìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðè èñïîëüçîâàíèè öåíòðàëüíîãî âåíîçíîâî è Swan  Ganz
êàòåòåðîâ ïðè èíòåíñèâíîé òåðàïèè â êàðäèîõèðóðãèè
Íà ïåðâîì ýòàïå ñðàâíèëè ãåìîäèíàìè÷åñêóþ äèàãíîñòèêó ïðè èñïîëüçîâàíèè öåíòðàëüíîãî âåíîçíîãî êàòåòåðà (ÖÂÊ) è êàòåòåðà
Swan-Ganz (SG). Â ïîñëåäóþùåì áûë ïðîâåäåí àíàëèç è âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ â ñòðàòåãèè ëå÷åíèÿ, îñíîâàííûå íà ãåìîäèíàìè÷åñêîì
äèàãíîçå, ðàçäåëüíî äëÿ ÖÂÊ è SG, êàê â ãðóïïîâîì àíàëèçå, òàê è ïðè èíäèâèäóàëüíîì ïîäõîäå. Êëàññè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ îáëàäàåò
ïðåèìóùåñòâîì. Òåðàïåâòè÷èñêèå ðàñõîæäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ïðåîáëàäàåò íàä ãðóïïîâûìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåìîäèíàìè÷åñêèé ìîíèòîðèíã, ñòðàòåãèÿ ëå÷åíèÿ

Introducere
Chirurgia cardiacã necesitã monitorizare hemodinamicã. În
pofida tehnicilor alternative de monitorizare  ecocardiografia[1],

LiDCO, PiCCO, Dopplerul transesofagian[2] etc., majoritatea
anesteziºtilor acceptã cateterul Swan-Ganz[3,5] drept tehnicã de
referinþã. Recent, variaþia presiunii de puls (VPP) a fost validatã
"
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drept parametru extrem de sensibil ºi specific pentru diagnosticul
hipovolemiei la pacienþii ventilaþi artificial[14]. Evaluarea
suficienþei perfuziei tisulare se efectueazã prin aprecierea
diferenþei arteriovenoase de oxigen (DAVO2 sau D(a-v)O2), care
este mai informativã decât indicele cardiac (IC). Totuºi, evaluarea
DAVO2 ºi consumului de oxigen (VO2) nu sunt întotdeauna
accesibile. Monitorizarea hemodinamicã, efectuatã cu ajutorul
cateterului Swan-Ganz, este destul de invazivã ºi nelipsitã de
pericole[3]. Astfel, soluþii mai puþin invazive ºi laborioase de
monitorizare, cu o eficienþã comparabilã în sensul concordanþei
deciziei de tratament, rãmân de gãsit.
Alt aspect, ce necesitã a fi elucidat, este determinarea
combinaþiei optime a parametrilor hemodinamici în scopul
stabilirii celei mai bune strategii terapeutice pentru pacientul
concret. Or, ca sã fie validã, orice combinaþie de parametri
trebuie, invariabil, sã conducã la aceeaºi decizie de tratament
pentru un grup de pacienþi, sau, ºi mai bine, pentru unul dat[6,7].
Am utilizat avantajul de a avea la dispoziþie cateterul SwanGanz ºi cel radial ca primã linie de monitorizare hemodinamicã
în chirurgia cardiacã, pentru a compara simultan douã strategii
de diagnostic în perioada postoperatorie. Prima, numitã
clasicã, bazatã pe IC ºi presiunea de inclavare a capilarului
pulmonar (PICP), achiziþionate cu o sondã Swan-Ganz. A doua
strategie, numitã robustã, include DAVO2 ºi presiunea venoasã
centralã (PVC); metoda este mai simplã ºi mai puþin invazivã
decât prima ºi nu necesitã soluþii tehnice speciale. VPP a fost
asociatã ambelor strategii, fiind o metodã simplã ºi eficientã de
diagnostic al hipovolemiei. Am inclus, de asemenea, ºi presiunea
arterialã medie (PAM), care este parametrul-cheie, ce reflectã
presiunea de perfuzie tisularã.

Variaþia presiunii de puls (VPP) a fost achiziþionatã cu monitorul
hemodinamic cu funcþia cursor-scarã, conform metodei prof.
F. Michard[4], (Merlin®, Hewlett-Packard-Philips).
2. Analiza datelor
Datele achiziþionate au fost tabulate (Excel®, Microsoft) ºi
exprimate sub formã de medie (ecartament). Pacienþii au fost
repartizaþi corespunzãtor arborilor decizionali construiþi, separat,
pentru strategiile clasicã ºi robustã. Valori de referinþã
utilizate: PICP (18 mm Hg), D(a-v)O2 (5mL/100), VPP (13%), PAM
(65 mm Hg), IC (2,1 L/min/m2), PVC (15 mm Hg). Valorilereferinþã pentru IC ºi PVC au fost determinte de noi într-un studiu
anterior [8]. De exemplu, prima combinaþie de variabile din tabelul
I (linia a), strategia clasicã, este: VPP ≤13%, PAM ≤65 mm
Hg, IC ≤ 2,1 L/min/m2, PICP ≤18 mm Hg. Doi pacienþi din studiu
corespund acestei situaþii ºi am propus-o ca primã linie de
tratament, un drog inotrop; iar, în caz de necesitate, o a doua linie
(vasoconstrictori). Idem pentru strategia robustã.
Considerãm, cã fiecare combinaþie de variabile este
specificã, deoarece ar trebui sã conducã spre o opþiune terapeuticã
unicã. Ambele strategii (clasicã ºi robustã) vor fi identice,
dacã vom observa acelaºi numãr de pacienþi pentru fiecare
combinaþie specificã de parametri (tabelul I). Cu alte cuvinte,
pentru o concordanþã perfectã a deciziei terapeutice, trebuie sã
avem acelaºi numar de pacienþi pe linia a ºi a*, b ºi b*, c ºi c* etc.
Discordanþa dintre strategii a fost cuantificatã ca suma fiecãrei
diferenþe absolute dintre combinaþiile similare din tabelul I.
Practic, etichetând combinaþiile din tabelul I de la a la p
(strategia clasicã) ºi de l a* la p* (strategia robustã),
discordanþa dintre metode, considerând pacienþii drept un grup
(DisGr), a fost calculatã astfel:

Scopul ºi sarcinile lucrãrii
Scopul cercetãrii noastre este de a determina procentul de
pacienþi, care vor beneficia de acelaºi regim de tratament, prescris
în baza strategiilor clasice ºi robuste de monitorizare.
Scopul propus impune realizarea urmãtoarelor sarcini:
1. Crearea arborilor decizionali, separat pentru fiecare
strategie de monitorizare.
2. Atribuirea tratamentului specific fiecãrei combinaþii de
parametri hemodinamici.
3. Depistarea discordanþei în tratamentele prescrise, luând
drept referinþã tehnica clasicã.

DisGr = ∑ [abs(a − a' ) + abs(b − b' ) +
+ abs (c − c ' ) + ... + abs( p − p ' )]

ºi exprimatã în procente faþã de numãrul total de pacienþi
(DisGr%). Apoi am calculat, care valoare-prag pentru IC ºi PVC
va corespunde discrepanþei minime (DisGr%) dintre metode.
Pentru aceasta, am utilizat datele pacienþilor din lotul nostru,
care au avut ecartamentele de valori pentru IC ºi PVC de 1,32,9 L/min/m2 ºi, respectiv, 10-24 mm Hg. În contextul dat, se
cere de subliniat faptul, cã acest calcul ia în consideraþie pacienþii
drept un grup ºi nu e valabil pentru o evaluare individualã.
Totuºi, în tabelul I observãm, cã mai multe combinaþii de
variabile necesitã aceeaºi opþiune terapeuticã de primã intenþie.
Pentru a elucida acest aspect, am grupat pacienþii conform
opþiunii terapeutice de primã intenþie, considerând, de data
aceasta, cã fiecare combinaþie este unicã ºi specificã (tabelul I,
de exemplu: I=(a+b+c+d)-(a*+b*+c*+d*); +=(e+f)(e*+f*), idem pentru celelalte opþiuni de tratament). Discordanþa
dintre metode, dupã tipul de tratament (TtClasDisGr%), a fost
calculatã, urmând aceeaºi logicã ca ºi pentru DisGr% (exprimatã
în procente din numãrul total de pacienþi).
Asemãnãtor DisGr%, am obþinut o singurã valoare-prag,
atât pentru IC, cât ºi pentru PVC, care minimizeazã discordanþa
TtClasDisGr%. Am considerat strategia clasicã drept singura
metodã de diagnostic validatã. Astfel, discordanþa dintre metode
e privitã prin prisma unei persoane concrete ºi corespunde

Material ºi metode
1. Pacienþi ºi setãri
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, supuºi
intervenþiilor pe cord. IC, PICP ºi PVC au fost achiziþionate cu
cateterul Swan-Ganz cu debit continuu (Edwards® CCO) ºi monitor
(Vigilance®, Edwards Lifescience). Zero-ul de referinþã al
traductoarelor de presiune (Edwards® TruWave) a fost setat la
nivelul punctului izohidrostatic (pe linia axilarã medie). Eºantioane
de sânge arterial ºi venos central au fost colectate concomitent din
artera radialã ºi artera pulmonarã. Gazometria sângelui ºi calculul
D(a-v)O2 au fost efectuate cu ajutorul analizatorului de gaze ºi cooximetrului (ABL 505®, OSM 3®, Radiometer Copenhagen).
#
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Tabelul 1
Stratificarea pacienþilor dupã 2 variabile comune (VPP ºi PAM) ºi 2 specifice (DAVO2 ºi PVC pentru cateterul venos central;
IC ºi PICP  pentru cateterul Swan-Ganz) în funcþie de cele douã strategii de decizie comparate

Fiecare combinare similarã a variabilelor dintre cele 2 strategii (a-a*, b-b*...), conduce, în aceste tabele, spre aceeaºi
opþiune terapeuticã. Fiecare linie corespunde unei combinaþii de variabile, care au valorile nodurilor decizionale.
(n) = numãrul de pacienþi din studiu, ce au corespuns combinaþiei de variabile.
Un tratament (Tt) anumit este propus pentru fiecare combinaþie de variabile, cu abrevierile urmãtoare:
I: inotrop; +: vasopresor; L: încãrcare volemicã; D: diuretic; 0: fãrã tratament; P: combinaþie de variabile ce sunt în
contradicþie între ele ºi pun problemã de diagnostic. Tratamentele din paranteze reprezintã a doua linie propusã.

numãrului de pacienþi, care au trecut de la strategia clasicã la
cea robustã (tabelul II).
Am evaluat DisGr% ºi TtClasDisGr%, prin prisma SvO2,
cu valoarea-prag de 70%, în locul DAVO2 (cu valoarea-prag de
5mL/100). Aceste variabile au fost notate DisGr%(SvO2) ºi,
respectiv, TtClasDisGr%(SvO2).

Rezultate
Lotul de pacienþi reprezintã populaþia clasicã, supusã
intervenþiilor pe cord: 60 de bãrbaþi, 25 de femei; 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).
Tabelul I conþine combinaþiile de variabile ºi distribuþia
corespunzãtoare a pacienþilor, în funcþie de strategii. De remarcat
cã, în figura 1, curbele discordanþei, atât pentru DisGr%, cât ºi
pentru TtClasDisGr%, între strategia clasicã vs robustã,
construite din valorile variabile ale IC ºi valoarea-prag (5 mL/
100) a DAVO2, are o formã simetricã, în V, cu nadirul la nivelul
IC de 2,1 L/min/m2. Nadirul pentru DisGr% (13% din pacienþi
indicã discordanþa dintre clasicã ºi robustã) este mai mare
decât TtClasDisGr% (4% din pacienþi indicã discordanþa dintre
clasicã ºi robustã).
Astfel, valoarea IC de 2,1 L/min/m2 este în mod evident
una de prag, adicã un nod decizional ºi exprimã o abilitate
identicã DAVO2 (5 mL/100) de a separa pacienþii cu debit cardiac
normal de cei cu raportul debit cardiac/VO2 scãzut. Discordanþa
dintre strategii este, practic, totalã, cu cât valorile IC sunt din ce
în ce mai mari sau mai mici decât valoarea-prag. Dacã luãm în

Tabelul 2
Numãrul de pacienþi, care au necesitat schimbarea primei
linii de tratament

$
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Fig. 1. Curbele de discordanþã IC vs D(a-v)O2 ºi SvO2, respectiv.

Fig. 2. Curbele de discordanþã PVC vs D(a-v)O2 ºi SvO2, respectiv.

mare valoarea-prag pentru IC, ºi de aici, - o strategie de tratament
mai coerentã, decât în cazul utilizãrii referinþei SvO2. În al doilea
rând, ecartamentul valorii IC pentru aprecierea unui debit cardiac
scãzut este mult mai îngust, decât în cazul PVC, pentru
diagnosticarearea hipervolemiei. ªi, în ultimul rând, eroarea, în
cazul opþiunii de tratament de primã linie, este mai micã decât
în cazul atribuirii tratamentelor de alternativã.
În acest mod, dacã privim atribuirea opþiunii de tratament
de primã instanþã prin prisma pacient-per-pacient (tabelul 2),
atunci 25 de persoane (31%) nu sunt clasate similar în cadrul
strategiilor clasicã ºi robustã. În consecinþã, o metodã
elaboratã pentru analiza unui grup de pacienþi este mai puþin
eficientã în cazul abordãrii individuale.

consideraþie cã fiecare combinaþie de variabile necesitã atribuirea
unei opþiuni terapeutice specifice, discordanþa este de 3 ori mai
mare, însã, clinic, mai puþin utilã, decât în cazul, reflectat în
TtClasDisGr%. Observãm cã nadirele DisGr% ºi TtClasDisGr%
PVC ºi IC sunt identice, atât în cazul DAVO2, cît ºi SvO2 (figurile
1, 2). Iar aripile curbelor sunt asimetrice, cu platou pe partea
dreaptã. Putem interpreta aceastã formã astfel: la intenþia
identificãrii pacienþilor cu hipervolemie (PICP >18 mm Hg),
PVC indicã o zonã de incertitudine, cuprinsã între 15 ºi 23 mm
Hg, dar, sub o valoare de 15 mm Hg, are foarte puþine ºanse sã
corespundã unui statut hipervolemic.
Privind figurile 1 ºi 2, observãm curbele DisGr%(SvO 2)
ºi TtClasDisGr%(SvO2), ce au un nadir mai înalt decât în cazul
celor DisGr%(DAVO2) ºi TtClasDisGr%(DAVO2). Cauza e cã
însãºi SvO2 introduce o dozã de incertitudine, tot ce-i posibil,
datoritã faptului cã nu s-a luat în raport cu SAO2. Totuºi, utilizarea SvO2 în locul DAVO2 nu produce diferenþe semnificative,
atât în cazul construirii curbelor de discordanþã, cât ºi în cazul
atribuirii opþiunii de tratament.
Astfel, putem totaliza urmãtoarele: strategia robustã,
utilizând DAVO2 ca referinþã, poate indica cu o precizie mai

Discuþii
Numãrul de pacienþi, clasaþi similar dupã utilizarea celor
douã seturi de parametri hemodinamici, în cadrul strategiilor
clasicã ºi robustã, diferã cu cca 25%, în cazul în care
analizãm datele prin prisma unui grup de pacienþi sau pacientper-pacient. Acest fapt indicã o eficienþã relativã a metodelor
invazive de monitorizare pentru pacienþii ventilaþi artificial în
%
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perioada postoperatorie, posibil ºi dupã sevrajul de ventilator,
dacã comparãm parametrii similari din punct de vedere fiziologic
(DAVO2 ºi IC sau PVC ºi PICP).
Alt aspect, care trebuie evidenþiat, este faptul cã, pentru fiecare
combinaþie de variabile hemodinamice, noi propunem o strategie
terapeuticã specificã. De asemenea, în atribuirea opþiunii de tratament,
noi nu am luat în consideraþie alte variabile hemodinamice, decât
cele enunþate ºi nici semnele clinice (ex: coloraþia tegumentelor,
diureza etc.). Cu toate cã, întotdeauna persistã pericolul de a
considera prea puþine sau prea multe variabile în luarea unei decizii
de tratament. De aceea, acest studiu a fost bazat doar pe parametrii
hemodinamici, achiziþionaþi prin intermediul lor.
1.
2.
3.

Concluzii
Diagnosticul hemodinamic, efectuat cu sonda Swan-Ganz
rãmâne a fi tehnicã de referinþã.
Discordanþa metodelor de diagnostic este mai mare decât
cea a opþiunilor de tratament.
Opþiunile alternative de tratament cresc gradul de discordanþã.
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Valoarea unor teste de laborator în diagnosticul ºocului septic
M. Y. Al Omar Al Osman
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Aspects of Laboratory Diagnostics of Septic Shock
The author has studied patients who are in the state of septic shock, examining the biochemical indices in their blood serum until the
beginning of their treatment. During shock the D cathepsin, adenosine deaminase, adenylate deaminase, and aspartate aminotransferase,
increase. There is also an increase in alanine aminotransferase and the general antioxidant activities, malonic dialdehyde, necrotic substances,
nitric oxide, lactic acid and in of the level of molecules of middle weight, determined at the wave-length of 280 and 254 nm. The analysis shows
that the established shift of biochemical homeostasis indices correlate with the severity of the shock and its prognosis, which assists in determining
the acuteness of the condition and its treatment.
Key words: shock, adenosine and adenylate deaminase, necrotic substances, nitric oxide
Íåêîòîðûå àñïåêòû ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ñåïòè÷åñêîãî øîêà
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ áèîõèìè÷åñêèõ ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé â ñûâîðîòêå êðîâè ó áîëüíûõ, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîñòîÿíèè ñåïòè÷åñêîãî øîêà äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè øîêå ðåçêî ïîâûøàëàñü àêòèâíîñòü êàòåïñèíà Ä, àäåíîçèíäåçàìèíàçû, àäåíèëàòäåçàìèíàçû, àñïàðàòàìèíîòðàíñôåðàçû, àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçû, îáùåé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñòè, à òàêæå óðîâåíÿ
ìîëåêóë ñðåäíåé ìàññû, îïðåäåëåííûõ ïðè äëèíå âîëíû 280 è 254 íì, ìàëîíîâîãî äèàëüäåãèäà, íåêðîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, îêñèäà àçîòà è
ìîëî÷íîé êèñëîòû. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë, ÷òî óñòàíîâëåííûå ñäâèãè áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ãîìåîñòàçà êîððåëèðóþò ñ òÿæåñòüþ øîêà è åãî ïðîãíîçîì, ÷òî îáîñíîâûâàåò öåëåñîîáðàçíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ îöåíêè òÿæåñòè ïîðàæåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: øîê, àäåíîçèíäåçàìèëàçà è àäåíèëàòäåçàìèíàçà, íåêðîòè÷åñêèå ñóáñòàíöèè, îêñèä àçîòà

Introducere

ºocului. Stricto sensu aceastã vocabulã denotã cã microorganismele patogene din focarele de infecþie ajung în torentul sangvin
generând perturbãri brutale în homeostazie. Când deteriorãrile
ajung la un grad anumit, se deregleazã procesele metabolice

Termenul ºoc septic în prezent este utilizat în condiþiile
clinice în care infecþia de sânge, fãrã cauzã evidentã sau în grave
traumatisme mecanice constituie cauza nemijlocitã a instalãrii
&
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intracelulare, se instaleazã un ºoc cu tot cortegiul de perturbãri
hemodinamice (7). În literaturã gãsim o serie de relatãri care
mãrturisesc cã toxinele de naturã bacterianã exercitã o influenþã
negativã asupra microcirculaþiei, cauzând hipoxia circulatorie
a elementelor funcþionale ale þesuturilor ºi perturbãri metabolice
în celule. Iatã de ce ºocul septic se considerã eminamente de tip
celular. Într-adevãr, unii autori studiind modificãrile hemodinamicii ºi unii parametri biochimici, au stabilit cã gravitatea
ºocului septic coreleazã mai întotdeauna cu marcherii biochimici
ºi, foarte rar, cu cei hemodinamici (10).
Pornind de la ideea rolului primordial al toxemiei în
patogenia ºocului septic cu perturbãrile ulterioare ale proceselor
biochimice coordonatoare complexe care determinã structura ºi
funcþia celulelor ºi þesuturilor, noi am întreprins un studiu asupra
indicilor hemodinamicii ºi asupra unor marcheri de laborator în
gravitatea ºocului în vederea tatonãrii posibilitãþii de a-i utiliza în
diagnosticarea precoce ºi instituirea terapiei în timpul util.

Determinarea activitãþii adenilatdezaminazei ºi adenozindezaminazei a fost efectuatã conform metodei Òàïáåðãåíîâ
Ñ. Î. è äð., (1984).
Determinarea substanþelor cu masa molecularã medie în
serul sangvin s-a efectuat conform metodei Ãàáðèýëÿí Í. È. ºi
Ëèïàòîâà Â. È. (1984), prin aprecierea densitãþii optice (d.o.,
extinþia) la lungimile de undã 254 ºi 280 nm. De asemenea, a
fost calculat coeficientul K, care prezintã raportul E 280/ E254.
Concentraþia substanþelor necrotice în ser în unitãþi
convenþionale (U. E.) a fost determinatã conform procedeului
propus de Ñûðîìÿòíèêîâà Å. Ä., Ëóæíèêîâ Å. À., Ìàòêåâè÷
Â. À. è äð. (2002).
Determinarea oxidului nitric (NO) s-a efectuat conform metodei
Ãîëèêîâ Ï. Ï., Ìàòâååâ Ñ. Á., Ïàõîëîâà Ã. Â. è äð. (1999).
Dupã metodele standard s-au mai practicat: hemograma,
hematocritul, ALT, AST, ureea ºi acidul lactic.
Datele explorative au fost prelucrate prin metode statisticomatematice moderne, criteriul t Student de evaluare a diferenþelor dintre valorile medii.

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 13 pacienþi cu diagnosticul de ºoc
septic. Criteriile de includere a pacienþilor în studiu au fost cele
prezentate de modificãrile hemodinamicii  tensiunea arterialã
sistolicã, frecvenþa contracþiilor cardiace, scorul Allgower ºi
hematologice  hemoglobina, hematocritul, eritrocitele ºi
leucocitele. Pentru pacienþii internaþi cu ºoc septic a fost studiat
un lot martor  15 persoane practic sãnãtoase. Evaluarea indicilor
de laborator a constat în determinarea în serul sangvin a activitãþii
antioxidante totale, dialdehidei malonice, ureei, substanþelor cu
masa molecularã medie, substanþelor necrotice, activitãþii
adenozindezaminazei, adenilatdezaminazei, alataminotransferazei, aspartataminotransferazei, catepsinei D, acidului lactic
ºi oxidului nitric.
Investigarea pacienþilor prin metodele de cercetare descrise
în continuare a fost efectuatã iniþial la internarea pacienþilor.
Activitatea sistemului POL-SAO a fost studiatã prin
aprecierea statutului prooxidant ºi antioxidant în plasmã imediat
la internare.
Pentru aprecierea statutului antioxidant, s-a efectuat
determinarea activitãþii antioxidante totale (AAT) (Ãàëàêòèîíîâà
Ë., Ìîë÷àíîâ À., Åëü÷àíèíîâà Ñ. è äð., 1998).
Activitatea catepsinei D s-a determinat conform metodei
Òàáàãàðè Ñ. È., Øóáèòèäçå Ò., Àáäóøåëèøâèëè Ã. (1988).

Rezultatele obþinute, discuþii
Rezultatele investigaþiilor sunt prezentate în tab.1 ºi 2.
Din tabelul 1 desprindem cã în ºocul septic, ca ºi în alte tipuri
de ºoc, se constatã o scãdere semnificativã a tensiunii arteriale
sistolice. Datele prelevate, deºi coreleazã, grosso modo cu
rezultatele altor investigatori (5), ele sunt încã insuficiente pentru a
obþine deplina engramã despre starea circulaþiei în ºocul septic.
Anumite dificultãþi în aplicarea acestui criteriu în calitate de
diagnosticare a ºocului þin de lipsa hemogramei asociate ºi
hipovolemiei. Sursele literare furnizeazã date ce susþin cã
perturbãrile hemodinamice în ºocul septic þin nu atât de hipovolemia
realã, ci de disvolemie, adicã de redistribuirea sângelui între diferite
compartimente ale organismului ºi de sechestrarea lichidianã la
periferie. Astfel spus, diminuarea volumului-minut/bãtaie al cordului
constituie rezultatul reducerii volumului efectiv de sânge circulant
ºi al umplerii venoase a cordului.
În acest caz, pare motivatã supoziþia cã bacteriile gramnegative, prin ele sau prin toxinele lor, exercitã o influenþã
negativã asupra microcirculaþiei, exacerbând deficitul de
perfuzie perifericã a þesuturilor (10). Este posibil cã încetinirea
circulaþiei în sistemul arteriolocapilar, pe fond de ºoc septic, ar
fi cauzatã, de asemenea, de o sporire a vâscozitãþii.

Tabelul 1
Modificarea tensiunii arteriale sistolice, frecvenþei contracþiilor cardiace, scorului Allgower, eritrocitelor, Hb; leucocitelor ºi
Ht la suferinzii de ºoc septic în momentul spitalizãrii (M±m)

Semnificaþia p< 0,05x , p<0,01xx , p<0,001xxx

'
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Pe de o parte, ºtiut fiind cã frecvenþa contracþiilor cardiace
permite de a judeca în anumitã mãsurã despre gravitatea ºocului
ºi serveºte drept unul din semnele de prognostic, noi am efectuat
aprecierea acestui indice la pacienþi aflaþi în stare de ºoc septic.
S-a constatat cu certitudine cã în ºocul septic se accelereazã brusc
frecvenþa contracþiilor cardiace (tab. 1). Rezultatele obþinute de
noi confirmã cã, pe fond de tensiune arterialã sistolicã moderat
scãzutã, în ºocul septic se constatã o tahicardie marcantã. Prin
urmare, ºi în ºocul septic, între gravitatea ºocului, nivelul de
tensiune arterialã ºi frecvenþa pulsului existã o corelaþie vãditã.
Pe de altã parte, este tot atât de ºtiut cã frecvenþa
contracþiilor cardiace constituie unul din cele mai expeditive
mecanisme de adaptare. Deci, explorarea doar acestui indice
fiziologic permite a efectua o monitorizare medicalã fiabilã. Nu
în zadar, frecvenþa contracþiilor cardiace se prezintã drept un
criteriu indispensabil de diagnosticare a ºocului. O tahicardie
înaltã ºi stabilã, rebelã la recursul terapeutic, poate fi consideratã
drept un semn virtual al ireversibilitãþii ºocului.
Însã putem presupune cã informaþii mai generoase în
pronosticarea gravitãþii ºocului septic, pe lângã frecvenþa
contracþiilor cardiace ºi nivelul tensiunii arteriale sistolice, se
pot obþine prin determinarea scorului Allgower. De remarcat
cã, în ultimii ani, scorul Allgower este tot mai frecvent utilizat
pentru rezolvarea problemelor diagnostice ºi pronostice.
Într-adevãr, calcularea scorului Allgower la bolnavii aflaþi
în stare de ºoc septic a demonstrat cã, în toate cazurile ºi în
ansamblu, el a fost autentic mai înalt vs de persoanele indemne
(tab. 1). În baza acestor date, putem face concluzia cã scorul
Allgower constituie un indicator fidel în aprecierea gravitãþii ºi
în cazul ºocului septic.
E de remarcat cã pronosticarea evoluþiei ºi terapiei diferitelor
tipuri de ºoc dintotdeauna a permis elemente de mistificare,
accesibile unui cerc restrâns de specialiºti, care intuiesc

desfãºurarea evenimentelor în virtutea experienþei lor bogate.
Tendinþa modernã de prognosticare a ºocului rezidã în exploatarea
unor indici prognostici revelatori, care ar deveni accesibili unui
numãr mare de medici ºi ar reflecta gradul de afectare a unor sau
a altor sisteme patogenic importante. Totodatã, pânã în prezent,
în literatura de specialitate se întâlnesc extrem de rar informaþii
despre prognosticarea evoluþiei ºocului septic. Din cele mai dese
pentru prognosticarea ºocului septic se aplicã reacþia pirogenã,
nivelul tensiunii arteriale ºi frecvenþa contracþiilor cardiace, adicã
indici care caracterizeazã gravitatea evoluþiei ºocului ºi care, din
aceastã cauzã, coreleazã indirect (tangenþial) cu pronosticarea.
Conform teoriilor moderne, cea mai importantã verigã în
patogeneza ºocului septic constã în perturbarea funcþiei celulelor
de cãtre toxinele de naturã bacterianã, unul din efectele principale
ale cãreia este degradarea proceselor metabolice (10). Totuºi, dacã
pentru estimarea gravitãþii ºi pronosticarea ºocurilor traumatic ºi
hemoragic se aplicã deja rezultatele (indicii) perturbãrilor
metabolice în celule, apoi cu referinþã la ºocul septic asemenea
elaborãri lipsesc, iar în literaturã nu se fac trimiteri la ele.
Pentru definirea gravitãþii ºocului septic în baza indicilor
cantitativi ai rezultatelor cercetãrilor de laborator, noi am studiat
perturbãrile unor parametri biochimici. Rezultatele investigaþiilor sunt prezentate în tabelul 2. În plus, o atenþie deosebitã sa acordat studiului comparativ ºi corelaþiei între nivelul tensiunii
arteriale, frecvenþa pulsului, indicile ºocului, hematocritul ºi
conþinutul de hemoglobinã, pe de o parte, ºi indicii biochimici
de laborator, pe de altã parte.
Datele obþinute ne demonstreazã cã în sângele bolnavilor
cu ºoc septic are loc o sporire vãditã a proceselor de peroxidare
lipidicã, fapt care mãrturiseºte despre intensificarea proceselor
de peroxidare a lipidelor. Dupã cum rezultã din tabelul 2, în
lotul persoanelor convenþional indemne (donatori), concentraþia
de dialdehidã malonicã constituie 1,19±0,10 mmol/l, iar la

Tabelul 2
Nivelul de dialdehidã malonicã, substanþele cu masa molecularã medie, activitãþii antioxidante totale, catepsinei D,
adenilatdezaminazei, adenozindezaminazei, substanþelor necrotice, oxidului nitric, ureei, lactatului, ALT ºi AST ale serului
sângelui la pacienþii în stare de ºoc septic (M±m)
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bolnavii aflaþi în stare de ºoc septic - 10,76±0,37 mmol/l. Trebuie
subliniat cã, în acest context, s-a activizat ºi sistemul antioxidant
protector. Aºadar, tabelul 2 denotã cã la donatori nivelul
activitãþii antioxidante totale a plasmei constituia 60,97 ± 1,36
UC, pe când la bolnavi - 68,02 ± 0,72 (p<0,001).
Rezumând cele expuse mai sus, putem conchide cã în ºocul
septic modificãrile componentelor, luate în studiu, ale peroxidãrii
lipidice ºi sistemului antioxidant protector poartã caracter
unidirecþionat. Aceasta indicã asupra faptului, cã în ºocul septic
în organism se produce o activizare bruscã a proceselor de
peroxidare lipidicã ºi o mobilizarea simultanã a sistemului
antioxidant protector. Însã, nu este exclus cã eficienþa sistemului
antioxidant se manifestã într-o mãsurã mai micã, lucru care ar
putea constitui una din cauzele principale ale prezenþei în
organism a radicalilor liberi.
Compararea datelor obþinute la definirea parametrilor
hemodinamicii ºi rezultatelor determinãrii indicilor de laborator
în peroxidarea lipidicã, ne permite sã afirmãm cã între ele existã
o anumitã corelaþie. Aceastã corelaþie între gravitatea ºocului
septic, tensiunea arterialã, frecvenþa contracþiilor cardiace, ºi
datele care reflectã starea sistemului de peroxidare a lipidelor
ne permite sã le recomandãm drept indici de laborator în
evaluarea gravitãþii ºi prognosticãrii evoluþiei procesului.
În ºocul septic, un interes deosebit prezintã studierea în
sângele periferic a conþinutului de enzime lizozomale. Aceasta
se explicã nu numai prin faptul cã sângele periferic este mai
accesibil pentru investigaþiile de diagnosticare. Numãrul
lucrãrilor în care se face referinþã la conþinutul în sânge a
enzimelor lizozomale, la bolnavii aflaþi în ºoc septic, este mult
prea mic. Se presupune cã endotoxinele, care cauzeazã
nemijlocit instalarea ºocului, acþioneazã direct asupra
membranelor lizozomale, eliminând ulterior în sânge hidrolaze.
Dat fiind cele expuse mai sus, a fost studiat ºi conþinutul de
catepsina D în sângele bolnavilor cu ºoc septic.
Datele obþinute (tab. 2) ne demonstreazã cã în ºocul septic
sporeºte autentic conþinutul de catepsinã D în sângele periferic.
Numeroase cercetãri clinice ºi experimentale au stabilit cã ºocul
septic se instaleazã din cauza infecþiilor de naturã bacterianã,
excesului de microflorã patogenã în sânge ºi eliminãrii de toxine
libere (5). Pentru evoluþia ºi pronosticarea ºocului conteazã ºi
gradul de intoxicare, pe când tipul agentului patogen joacã un
rol secundar. Însã, pânã în prezent, evaluarea gravitãþii intoxicãrii
rãmâne o problemã nerezolvatã în condiþii clinice. În ultimii
ani, în investigaþiile de laborator se folosesc tot mai frecvent
marcheri ai sindromului de intoxicare, care aduc un plus de
obiectivitate în evaluarea gravitãþii intoxicaþiei. Un ºir de autori
au stabilit cã unul din indicii obiectivi de laborator în evaluarea
gradului de gravitate a intoxicaþiei este nivelul substanþelor cu
masa molecularã medie în sânge (2).
Interesul pentru studierea nivelului substanþelor cu masa
molecularã medie în sânge drept criteriu de intoxicare se explicã
ºi prin faprul cã acesta reflectã adecvat intensitatea catabolismului
proteic, care, la rândul sãu, constituie unul din generatorii de toxine
endogene (4). Una din particularitãþile esenþiale ale moleculelor
medii este înalta lor activitate biologicã. Ele posedã o activitate
neurotoxicã, inhibã activitatea unor enzime, izoleazã procesele
oxidative ºi de fosforilare, au efect toxic asupra eritropoiezei etc.
Un ºir de cercetãtori în diferite maladii indicã asupra unei corelaþii

direct proporþionale între starea generalã a pacientului ºi gradul
de intoxicare endogenã (4).
În contextul celor expuse mai sus, putem presupune cã
nivelul substanþelor cu masa molecularã medie în sângele
pacienþilor, în stare de ºoc septic, este relevant în evaluarea
gradului de gravitate a ºocului ºi în pronosticarea evoluþiei lui. În
lucrãrile consacrate cercetãrii indicilor cantitativi ai substanþelor
cu masa molecularã medie din sânge, pentru evaluarea gravitãþii
procesului ºi pronosticare în ºocul septic, gãsim doar comunicãri
lapidare cu privire la studierea nemijlocitã a gradului de
manifestare a sindromului de intoxicare (5).
Analiza rezultatelor de determinare a substanþelor cu masa
molecularã medie examinate la 254 nm, 280 nm au arãtat
(tab. 2) cã, la bolnavii aflaþi în stare de ºoc septic, nivelul lor în
sânge sporeºte considerabil în raport cu cel al persoanelor
sãnãtoase. De remarcat faptul cã, la aceºti pacienþi, a fost relevatã
ºi o creºtere semnificativã a ureei.
Datele obþinute indicã asupra importanþei patogenice a
toxinelor endogene la instalarea ºocului septic. Pe de altã parte,
este relevant faptul cã indicele nivelului substanþelor cu masa
molecularã medie în sânge aratã gravitatea ºocului, fiind un
indicator obiectiv al gradului de intoxicare. Compararea
nivelului moleculelor medii ºi a ureei cu indicii hemodinamicii
demonstreazã o corelaþie suficient de strânsã între gravitatea
ºocului ºi nivelul moleculelor medii. Nivelul acestora la bolnavii
cu evoluþie mai gravã a ºocului era substanþial mai înalt decât la
cei cu evoluþie mai favorabilã.
Este bine cunoscut faptul cã septicemia acutã care provoacã
ºocul septic, are impact drastic asupra metabolismului celular,
perturbând, în primul rând, procesele bioenergetice (10). Plus la
aceasta, în ºocul septic aceste dereglãri metabolice se produc pe
fondul tulburãrii microcirculaþiei, ceea ce, fireºte, agraveazã
caracterul (esenþa) lor. Pornind de la aceste date, putem presupune
cã instalarea ºocului septic este însoþitã de tulburãri mult mai
serioase ale energogenezei endocelulare. În acest context, noi am
încercat sã elucidãm modificãrile unuia din cei mai obiectivi
indicatori ai energogenezei endocelulare ºi sã-l exploatãm în
calitate de indice biochimic de laborator al gravitãþii ºocului septic.
Drept marcher de laborator a servit activitatea adenilatdezaminazei
sângelui, propusã de noi pentru evaluarea gradului de gravitate a
evoluþiei ºocului traumatic precum ºi a adenozindezaminazei.
Dupã cum rezultã din tabelul 2, activitatea enzimelor luate
în studiu sporea autentic (p<0,001). De remarcat cã gradul de
intensificare atât a adenilatdezaminazei, cât ºi a adenozindezaminazei corespundea gravitãþii procesului instalat. Perturbãrile
activitãþii acestor enzime depistate de noi ne permit sã conchidem
cã evaluarea acestui indice poate fi indicatã pentru estimarea
expeditivã a gradului de gravitate a ºocului septic.
Studiul îºi propune, la fel, sã evalueze modificãrile
transaminazelor, substanþelor nectorice, oxidului nitric (NO) ºi
ale lactatului la pacienþii în stãrile de ºoc septic (tab. 2). Analiza
nivelului oxidului nitric ºi a substanþelor necrotice a notat valori
substanþial majorate, în comparaþie cu cele din lotul martor
(p<0,001), ceea ce confirmã în mod indirect evoluþia unui proces
grav ºi se prezintã de semnificaþie majorã în aprecierea gravitãþii
ºocului septic.
Aceste date ne demonstreazã cã, la pacienþii cu ºoc septic,
creºterea nivelului substanþelor necrotice ºi NO prezintã un
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marcher specific ºi justificã necesitatea includerii dozãrii lor în
aprecierea gravitãþii procesului.
Am studiat, de asemenea, utilitatea ºi informativitatea
investigaþiilor complexe ale alaninaminotransferazei, aspartataminotransferazei ºi ale lactatului pentru a elabora un numãr
cât mai eficient de indici de laborator, de care se poate face uz
în activitatea cotidianã pentru stabilirea gravitãþii ºocului.
Cercetarea activitãþii lor denotã o creºtere semnificativã la
pacienþii cu ºoc septic (tab. 2), ceea ce mãrturiseºte o acþiune
suplimentarã a factorului toxic asupra activitãþii celulelor
ficatului ºi, posibil, asupra sistemelor enzimatice intracelulare
ale altor organe cu diminuarea ulterioarã a proceselor de oxidare
ºi accelerarea glicolizei anaerobe, care cauzeazã acumularea
acidului lactatic.
Astfel, în ºocul septic s-au depistat modificãri esenþiale
ale parametrilor hemodinamicii, hemogramei ºi ale indicilor
biochimici ai sângelui. În primul rând, e de subliniat cã
reorientarea funcþionalã a organismului la bolnavii în stare de
ºoc septic este însoþitã de perturbãri ale tuturor proceselor
biochimice din celule (16). De menþionat, cã ºocul septic se
deosebeºte de alte tipuri de ºoc (traumatic, hemoragic) prin faptul
cã toxinele acþioneazã direct asupra celulelor producând
dereglãri ale metabolismului. Rezultatele cercetãrilor noastre
demonstreazã cã gravitatea ºocului septic coreleazã în mod mai
cert cu parametrii biochimici decât cu cei hemodinamici.
Datele cercetãrilor mãrturisesc ºi despre faptul cã, din toate
aceste modificãri, o valoare diagnosticã ºi prognosticã specificã
pentru ºocul septic au urmãtorii indici: gradul de peroxidare lipidicã
ºi nivelul activitãþii antioxidante, substanþele cu masa molecularã
medie, substanþele necrotice, oxidul nitric, asociate cu leucocitozã.
În investigaþiile noastre s-a depistat o corelaþie între intensificarea
proceselor în cauzã ºi gradul de gravitate a ºocului septic. Aceasta
se explicã prin faptul cã produsele peroxidice sunt factori degradanþi
universali susceptibili sã modifice caracteristicile biochimice ale
membranelor celulare ºi funcþiile lizozomilor endocelulari. Aceastã
tezã este confirmatã prin faptul cã, la bolnavii luaþi în studiu care se
aflau în stare de ºoc septic, s-a depistat o creºtere considerabilã în
sânge a acestor indici de laborator.
Aceasta ne dovedeºte cã un important marcher de laborator
pentru indicarea gravitãþii procesului ºi pronosticarea evoluþiei
ºocului este, de asemenea, ºi nivelul de enzime lizozomale în
sângele periferic. Totodatã, se ºtie cã proteazele lizozomale
distrug toate verigile metabolismului proteic, activizând mai întâi
proteoliza plafonatã, produsele cãreia sunt peptidele cu masa
molecularã medie (7). Din aceeaºi categorie fac parte ºi endotoxinele de naturã bacterianã.
Anume din considerentul cã indicele substanþelor cu masa
molecularã medie în sânge ne poate arãta intensitatea cata-

bolismului proteic ºi gradul de intoxicare cu toxine de naturã
bacterianã ºi cã acest criteriu nu s-a folosit niciodatã drept
marcher de laborator în evaluarea gravitãþii ºocului septic, noi
propunem ca acest indice sã fie utilizat în prognosticarea
evoluþiei procesului.
1.

2.
3.

Concluzii
Stãrile de ºoc septic se caracterizeazã prin dereglarea
proceselor de peroxidare a lipidelor ºi a sistemului
antioxidant, manifestatã prin majorarea malonaldehidei ºi
inhibarea activitãþii antioxidante.
La pacienþii cu ºoc septic s-a observat o creºtere moderatã
în serul sangvin a activitãþii transaminazelor, enzimelorcheie ale ciclului adenilic, lizozomali ºi acidului lactic.
Studiul a evidenþiat o creºtere semnificativã a indicilor
metabolismului azotat, a nivelurilor de oxid nitric ºi de
substanþe necrotice.
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Ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè êðûñ ïðè õðîíè÷åñêîì
âîçäåéñòâèè ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ
Ð. Ô. Ñûðêó, Ò. Ã. Ñòðàòóëàò, Ï. Ò. Ñîêîëþê, Í. È. Îïîïîëü,
À. Â. Âîëíÿíñêè, Ð. Ã. Ìèãàëàòüåâà, Ñ. Ã. Íåãðó
Íàöèîíàëüíûé Íàó÷íî-Ïðàêòè÷åñêèé Öåíòð Ïðåâåíòèâíîé Ìåäèöèíû
Effects of Pesticides and Alcohol on the Alteration Process in the Livers of Rats
Low levels of chronic exposure to pesticides in combination with alcohol leads to deviation from the normal development of metabolic
processes within the organism of laboratory animals. In rats, the long-term administration of pesticides in combination with alcohol results in the
altered function manifested in the transformation of the protein, lipid and carbohydrate metabolisms as well as in the activity of the investigated
enzymes: ALT, AST, ceruloplasmin, urocanate hydratase, alkaline phosphatase, and alcohol dehydrogenase.
Key words: pesticides, alcohol, liver, enzymes, metabolism
Starea funcþionalã a ficatului ºobolanilor sub acþiunea cronicã a combinaþiei de pesticide ºi alcool etilic
S-a determinat cã nivelurile scãzute ale acþiunii cronice a combinaþiei de pesticide ºi alcool etilic duc la dezechilibrãri ale funcþionãrii
normale a proceselor metabolice în organismul animalelor de laborator. Administrarea de lungã duratã a combinaþiei de pesticide ºi alcool etilic
se soldeazã cu dereglãri funcþionale de ficat la ºobolani, care se manifestã prin schimbãri ale metabolismul proteic, lipidic, glucidic, precum ºi
prin activitatea enzimelor cercetate: ALT, AST, ceruloplasminei, urocaninazei, fosfatazei alcaline, alcooldehidrogenazei.
Cuvinte-cheie: pesticide, alcool etilic, ficat, enzime, metabolism

Îöåíêà ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïå÷åíè îñíîâûâàåòñÿ íà îïðåäåëåíèè ïðîèñõîäÿùèõ â íåé áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïå÷åíè ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü â áåëêîâîì, óãëåâîäíîì, ëèïèäíîì, ïèãìåíòíîì è äð. âèäàõ îáìåíà âåùåñòâ, îíà èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññàõ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, îñóùåñòâëÿåò îáåçâðåæèâàþùóþ è âûäåëèòåëüíóþ ôóíêöèè. Êðîìå ýòîãî, ïå÷åíü - îñíîâíîé îðãàí,
îòâåòñòâåííûé çà ìåòàáîëèçì ÷óæåðîäíûõ âåùåñòâ. Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïå÷åíè ê õèìè÷åñêèì ñîåäèíåíèÿì
îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî âåùåñòâà, ïðîíèêàþùèå â îðãàíèçì
÷åðåç æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò, ïðåæäå âñåãî, ïîñòóïàþò â ïå÷åíü. Ýòî ïåðâûé îðãàí, ñòîÿùèé íà ïóòè êñåíîáèîòèêà, ðåçîðáèðîâàâøåãîñÿ âî âíóòðåííèå ñðåäû îðãàíèçìà. ßâëÿÿñü ìåñòîì îáåçâðåæèâàíèÿ ÷óæåðîäíûõ ñîåäèíåíèé, îíà îñîáåííî ïîäâåðæåíà èõ âðåäíîìó âëèÿíèþ.
Æèòåëè ðåñïóáëèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåëüñêèå, íàõîäÿòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì âëèÿíèåì ðàçíîîáðàçíûõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ÷óæåðîäíûõ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó (ïåñòèöèäîâ, çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïèòüåâîé âîäû è äð.),
ïîñòóïàþùèõ â îðãàíèçì ÷åëîâåêà êàê ïðè ïðîôåññèîíàëüíîì êîíòàêòå ñ íèìè (â ïðîöåññå îáðàáîòêè ïîëåé), òàê è ñ
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è âîäîé. Ïî äàííûì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ðåñïóáëèêè, äî 30% ïðîá ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è äî 14% ïðîá âîäû ìàëûõ ðåê ñîäåðæàò
îñòàòî÷íûå êîëè÷åñòâà òåõ èëè èíûõ ïåñòèöèäîâ, ïðè ýòîì
1-2%  ñ ïðåâûøåíèåì ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ. Â òî æå
âðåìÿ áûëî äîêàçàíî, ÷òî äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé ìîæåò áûòü
âðåäíûì è äëèòåëüíîå ïîñòóïëåíèå êîìïëåêñà ïåñòèöèäîâ
ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, âîäîé è àòìîñôåðíûì âîçäóõîì íà
óðîâíå, íå ïðåâûøàþùåì äîïóñòèìûå ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû [1-3]. Â ÷àñòíîñòè, â ðàáîòàõ ðÿäà àâòîðîâ èçó÷åíî
ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè ïðè âîçäåéñòâèè ðàçëè÷-

íûõ õèìè÷åñêèõ çàãðÿçíèòåëåé îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå ïðè õðîíè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè ýòàíîëîì [4  9].
Àíàëèç îáúåìîâ ïðèìåíåíèÿ ïåñòèöèäîâ â íàøåé ðåñïóáëèêå â 2002-2003 ãã. ïîêàçàë, ÷òî îñíîâíîé ïðåññèíã íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó è îðãàíèçì ÷åëîâåêà ñîçäàåòñÿ ìåäüñîäåðæàùèìè ïðåïàðàòàìè. Øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ñèñòåìå çàùèòû ðàñòåíèé íàõîäÿò ïðåïàðàòû èç ãðóïïû ñèíòåòè÷åñêèõ ïèðåòðîèäîâ, ÿâëÿþùèåñÿ ïåðñïåêòèâíûìè â ïëàíå âûñîêîé èçáèðàòåëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè, íèçêèõ íîðì
ðàñõîäà. Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, äëÿ èçó÷åíèÿ êîìáèíèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ ìû âûáðàëè ñëåäóþùèå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà: ñåðíîêèñëóþ ìåäü è öèïåðìåòðèí. Àëêîãîëü â ñóáòîêñè÷åñêîé
äîçå âçÿò íàìè â êà÷åñòâå íàãðóçî÷íîãî òåñòà.
Öåëü äàííîé ðàáîòû ñîñòîÿëà â îöåíêå ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïå÷åíè êðûñ ïðè õðîíè÷åñêîì âîçäåéñòâèè
ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Ýêñïåðèìåíòû ïðîâîäèëèñü íà êðûñàõ-ñàìöàõ ëèíèè
Âèñòàð ñ èñõîäíîé ìàññîé òåëà 120-140 ã. Æèâîòíûå ñîäåðæàëèñü íà ñòàíäàðòíîì ïèùåâîì ðàöèîíå, ïî 10 êðûñ â êàæäîé ãðóïïå. Çàáîé ïðîâîäèëè íà 120 äåíü ýêñïåðèìåíòà
ìåòîäîì äåêàïèòàöèè, â ìîìåíò êîòîðîé ïðîèçâîäèëñÿ çàáîð êðîâè.
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ: Øåðïà 25 ÊÝ, ä. â. - öèïåðìåòðèí 25% - èíñåêòèöèä, îòíîñÿùèéñÿ ê êëàññó ñèíòåòè÷åñêèõ ïèðåòðîèäîâ; ìåäíûé êóïîðîñ 98%, ä. â.  ñåðíîêèñëàÿ ìåäü 98% - ôóíãèöèä, îòíîñÿùèéñÿ ê êëàññó ìåäüñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ. Äîçû ïðåïàðàòîâ, âçÿòûå äëÿ ïîñòàíîâêè õðîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà, ñîîòâåòñòâîâàëè âåëè÷èíå èõ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûõ óðîâíåé â êóëüòóðàõ è
!

Nr.4 (286), 2005
âîäå, ò.å. ñåðíîêèñëàÿ ìåäü (â ïåðåñ÷åòå íà èîí Cu+2 ) - 0,45
ìã/êã ìàññû òåëà; öèïåðìåòðèí (ä.â.)  0,9 ìã/êã ìàññû òåëà.
Îäíîâðåìåííî è â êîìáèíàöèÿõ áûëî èññëåäîâàíî äåéñòâèå
ýòàíîëà. Âîäíî - ñïèðòîâûé ðàñòâîð ãîòîâèëè èç ðàñ÷åòà 1
ã ýòàíîëà íà îäèí êã ìàññû òåëà êðûñ. Ðàñòâîðû ñìåñè öèïåðìåòðèíà è ñåðíîêèñëîé ìåäè (1:5), ïðèãîòîâëåííûå íà
ñïèðòîâîì ðàñòâîðå, à òàêæå âîäíî-ñïèðòîâûé ðàñòâîð ââîäèëè per os çîíäîì óòðîì äî êîðìëåíèÿ. Îáùèì êîíòðîëåì
ñëóæèëè æèâîòíûå, ïîëó÷àâøèå ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåì
äèñòèëëèðîâàííîé âîäû.
Ñîäåðæàíèå îáùåãî áåëêà â ñûâîðîòêå êðîâè îïðåäåëÿëè ïî áèóðåòîâîé ðåàêöèè, ñîäåðæàíèå àëüáóìèíà  ïî
îêðàøåííîìó êîìïëåêñó ñ áðîìêðåçîëîâûì çåëåíûì, ìî÷åâèíó - óðåàçíûì ìåòîäîì, îáùèé õîëåñòåðèí - ïî ìåòîäó
Èëüêà, ãëþêîçó  ãëþêîçîîêñèäàçíûì ìåòîäîì. Àêòèâíîñòü
àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçû (ÀËÒ) , àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçû (ÀÑÒ), ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû (ÙÔ), öåðóëîïëàçìèíà,
àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçû (ÀÄÃ) îïðåäåëÿëè ïî V.Gudumac ºi
al. [10]. Àêòèâíîñòü îðãàíîñïåöèôè÷åñêîãî ôåðìåíòà óðîêàíèíàçû îïðåäåëÿëè ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêè [11].
Ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì îáùåïðèíÿòîãî êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà.

áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñûâîðîòêè êðîâè êðûñ íà ôîíå
õðîíè÷åñêîãî ââåäåíèÿ ýòàíîëà, à òàêæå ñìåñè öèïåðìåòðèíà, ñåðíîêèñëîé ìåäè è ýòàíîëà. Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ, ñîäåðæàíèå îáùåãî áåëêà ïðè ââåäåíèè àëêîãîëÿ äîñòîâåðíî óìåíüøàëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíûìè
çíà÷åíèÿìè (ñ 74,9±0,58 äî 66,4±1,74 ã/ë, p<0.01 ). Õðîíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå êîìáèíàöèè âåùåñòâ íå ïðèâîäèëî ê äîñòîâåðíûì îòëè÷èÿì îò êîíòðîëüíûõ çíà÷åíèé äàííîãî ïîêàçàòåëÿ. Ñîäåðæàíèå àëüáóìèíà â ñûâîðîòêå êðîâè â òåõ æå óñëîâèÿõ äîñòîâåðíî óìåíüøàëîñü. Åñëè â êîíòðîëüíîé ãðóïïå
æèâîòíûõ îíî ñîñòàâëÿëî 19,9±0,57ã/ë, òî â ãðóïïå ñ ââåäåíèåì àëêîãîëÿ  15,8±0,61 ã/ë (p<0,01), è ñ ââåäåíèåì êîìáèíàöèè CuSO4 + öèïåðìåòðèí + àëêîãîëü  15,8±1,02 ã/ë. Òàêèì
îáðàçîì, ïî èíòåíñèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ êîìáèíàöèþ âåùåñòâ
ìîæíî ïðèðàâíÿòü ê èçîëèðîâàííîìó âîçäåéñòâèþ àëêîãîëÿ.
Äðóãèì ïîêàçàòåëåì áåëêîâîãî îáìåíà ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû êðîâè. Ïðè õðîíè÷åñêîé çàòðàâêå ýòàíîëîì è êîìáèíàöèåé âåùåñòâ ïðîèñõîäèëî äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâèíû â ñûâîðîòêå êðîâè ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ: 7,8±0,4 (P<0,001) è 8,3±0,9 (P<0,01) ïî
ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé - 5,1±0,15 ììîëü/ë. Óñòàíîâëåííûé óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâèíû, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, óìåíüøåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ áåëêîâ â îðãàíèçìå æèâîòíûõ, à ñ äðóãîé 
óñèëåíèåì èõ êàòàáîëèçìà â ðåçóëüòàòå õðîíè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè ñìåñüþ âåùåñòâ. Óñòàíîâëåííîå óìåíüøåíèå àëüáóìèíîâ â ñûâîðîòêå êðîâè òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïîäàâëåíèÿ ïðîòåîñèíòåòè÷åñêîé ôóíêöèè ïå÷åíè.

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Âëèÿíèå ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè êðûñ ìîæíî îöåíèòü ïî èçìåíÿþùèìñÿ ïàðàìåòðàì áåëêîâîãî îáìåíà, â ÷àñòíîñòè, ïî ñîäåðæàíèþ
îáùåãî áåëêà, àëüáóìèíà è ìî÷åâèíû. Â òàáë.1 ïðåäñòàâëåíû

Òàáëèöà 1
Áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñûâîðîòêè êðîâè êðûñ ïðè äëèòåëüíîì ââåäåíèè ýòàíîëà è ñìåñè ñåðíîêèñëîé ìåäè,
öèïåðìåòðèíà è ýòàíîëà (Ì±m)
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Óãëåâîäíûé îáìåí
Íàèáîëåå âàæíûì ïîêàçàòåëåì óãëåâîäíîãî îáìåíà ÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ãëþêîçû â ñûâîðîòêå êðîâè. Ïå÷åíü  åäèíñòâåííûé îðãàí, êîòîðûé âûäàåò ãëþêîçó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèñïîñîáèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ è ñèñòåì îðãàíèçìà ýíåðãèåé.
Îäíàêî, ïî óðîâíþ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ìîæíî ëèøü ÷àñòè÷íî
îöåíèòü ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè, òàê êàê ñîäåðæàíèå
ãëþêîçû â êðîâè çàâèñèò è îò ñîñòîÿíèÿ èíñóëÿðíîãî àïïàðàòà
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, è îò ñîñòîÿíèÿ ãèïîôèç-àäðåíàëîâîé
ñèñòåìû. Â íàøåì ýêñïåðèìåíòå õðîíè÷åñêîå ââåäåíèå àëêîãîëÿ è ñìåñè âåùåñòâ ïðèâîäèëî ê ïîíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ ãëþêîçû äî 4,9±0,2 (P<0,001) è 5,8±0,14 ììîëü/ë (P<0,05) ñîîòâåòñòâåííî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïîêàçàòåëåì â êîíòðîëüíîé ãðóïïå 
6,4±0,13 ììîëü/ë. Óñòàíîâëåííîå ïîíèæåíèå ñîäæåðæàíèÿ ãëþêîçû, ïî-âèäèìîìó, ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìåòàáîëè÷åñêàÿ
àäàïòàöèÿ îðãàíèçìà æèâîòíûõ â óñëîâèÿõ äëèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ýòàíîëà è ñìåñè èçó÷àåìûõ âåùåñòâ.

êè ïîâðåæäåíèé ïàðåíõèìû ïå÷åíè. Èç ïðåäñòàâëåííûõ â
òàáëèöå äàííûõ ïî èçìåíåíèþ àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ âèäíî, ÷òî õðîíè÷åñêîå ââåäåíèå ìàëûõ äîç àëêîãîëÿ, à òàêæå
ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ ïðèâîäèëî ê äîñòîâåðíîìó ïîíèæåíèþ àêòèâíîñòè ÀËÒ. Â êîíòðîëüíîé ãðóïïå æèâîòíûõ
îíà ñîñòàâëÿëà 1,71±0,04, â ãðóïïå êîíòðîëü-àëêîãîëü 1,20±0,16 (P<0,05), â ãðóïïå ñ êîìáèíèðîâàííîé çàòðàâêîé 
1,0±0,1 ììîëü/÷àñ.ë (P<0,001). Àêòèâíîñòü ÀÑÒ â ýòèõ æå
óñëîâèÿõ äîñòîâåðíî óâåëè÷èâàëàñü: êîíòðîëü - 1,2±0,1; ïðè
ââåäåíèè ýòàëîëà  1,49±0,09 (P<0,05); ÷åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà
âîçäåéñòâèÿ ñìåñè âåùåñòâ  1,85±0,04 ììîëü/÷àñ.ë(P<0,001).
Îòñóòñòâèå ïàðàëëåëèçìà â èçìåíåíèè àêòèâíîñòè ÀËÒ è
ÀÑÒ òðóäíî îáúÿñíèòü. Âïîëíå âîçìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ðàçíîíàïðàâëåííûé õàðàêòåð èçìåíåíèÿ àêòèâíîñòè òðàíñàìèíàç ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïîñòóïëåíèÿ ôåðìåíòà, à èìåííî ÀÑÒ, â ñûâîðîòêó êðîâè íå òîëüêî èç êëåòîê ïå÷åíè, íî,
î÷åâèäíî, è èç äðóãèõ îðãàíîâ è òêàíåé.
Óíèâåðñàëüíûì áåëêîì-ïåðåíîñ÷èêîì èîíîâ ìåäè ïî
êàíàëàì ìåæêëåòî÷íûõ êîììóíèêàöèè ÿâëÿåòñÿ öåðóëîïëàçìèí. Àêòèâíîñòü ýòîãî áåëêà ïðè õðîíè÷åñêîì ââåäåíèè àëêîãîëÿ íå èìåëà äîñòîâåðíûõ îòëè÷èé îò êîíòðîëüíîãî óðîâíÿ, òîãäà êàê ïðè äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè öèïåðìåòðèíà, ñåðíîêèñëîé ìåäè è àëêîãîëÿ äîñòîâåðíî óâåëè÷èâàëàñü è ñîñòàâëÿëà 553,0±12,0 ìã/ë, p<0,05 ïî ñðàâíåíèþ ñ àêòèâíîñòüþ â êîíòðîëüíîé ãðóïïå  466,0±25,0 ìã/
ë. Óñòàíîâëåííàÿ ãèïåðöåðóëîïëàçìèíåìèÿ, ïî-âèäèìîìó,
íîñèò çàùèòíûé õàðàêòåð. Öåðóëîïëàçìèí ïðåäîõðàíÿåò
ëèïèäñîäåðæàùèå ñòðóêòóðû ïëàçìû êðîâè îò ïîâðåæäàþùåãî äåéñòâèÿ ñóïåðîêñèäíûõ ðàäèêàëîâ ïóòåì âîññòàíîâëåíèÿ Î2- ñ ïîìîùüþ ïàðû Ñu2+ äî Í2Î.
Ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçà îòíîñèòñÿ ê ýêñêðåòîðíûì ôåðìåíòàì, ñèíòåçèðóþùèõñÿ ãëàâíûì îáðàçîì â ïå÷åíè. Â
óñëîâèÿõ õðîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà ïîñëå ââåäåíèÿ â òå÷åíèå 120 äíåé àëêîãîëÿ è ñìåñè ïåñòèöèäîâ íà ôîíå àëêîãîëÿ àêòèâíîñòü ýòîãî ôåðìåíòà äîñòîâåðíî óìåíüøàëàñü.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé, â êîòîðîé àêòèâíîñòü
ôåðìåíòà ðàâíÿëàñü 0,85±0,05, â ãðóïïå ñ ââåäåíèåì ýòàíîëà îíà ñîñòàâèëà 0,72±0,01, p<0,05 è â îïûòíîé ãðóïïå 0,59±0,08 ììîëü/ìèí.ë/, p<0,05. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
îòìå÷åííîå ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòà ñâÿçàíî ñ îñëàáëåíèåì îñòåîáëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â êîñòíîé òêàíè
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ æèâîòíûõ ïîä âëèÿíèåì óêàçàííîé
ñìåñè âåùåñòâ, òàê êàê èçâåñòíî, ÷òî íà äîëþ êîñòíîãî èçîôåðìåíòà ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû îò îáùåé àêòèâíîñòè ôåðìåíòà.
Áèîòðàíñôîðìàöèÿ àëèôàòè÷åñêèõ ñïèðòîâ è àëüäåãèäîâ ïðåèìóùåñòâåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïå÷åíè ÷åëîâåêà è ìëåêîïèòàþùèõ æèâîòíûõ. Ïðè äåéñòâèè íèçêèõ êîíöåíòðàöèé ñïèðòîâ íà îðãàíèçì ãëàâíûì ïóòåì èõ áèîòðàíñôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ îêèñëèòåëüíûå ïðåâðàùåíèÿ, êàòàëèçèðóåìûå ôåðìåíòíîé ñèñòåìîé àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçû.
Àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçà ÿâëÿåòñÿ ýíçèìîì ïåðâîé ôàçû ìåòàáîëèçìà ÷óæåðîäíûõ âåùåñòâ, ëîêàëèçîâàííîì â ìèòîõîíäðèÿõ ãåïàòîöèòà.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå äàííûõ âèäíî, ÷òî â êîíòðîëüíîé ãðóïïå àêòèâíîñòü ÀÄÃ ðàâíÿëàñü 0,41±0,02 íìîëü/
ñ.ë. Â ãðóïïå æèâîòíûõ, ïîëó÷àâøèõ ýòàíîë, àêòèâíîñòü ýíçèìà ïîâûøàëàñü äî 1,10±0,06 íìîëü/ñ.ë, p<0,001. Ïðè õðî-

Ëèïèäíûé îáìåí
Ïå÷åíü èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ëèïèäíîì îáìåíå. Î ñîñòîÿíèè ëèïèäíîãî îáìåíà ïðè âîçäåéñòâèè êîìáèíàöèè
ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ ñóäèëè ïî èçìåíåíèþ ñîäåðæàíèÿ
îáùèõ ëèïèäîâ è õîëåñòåðèíà â ñûâîðîòêå êðîâè. Èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë.1 äàííûõ âèäíî, ÷òî äëèòåëüíîå ïîñòóïëåíèå ýòàíîëà è ñìåñè âåùåñòâ íå ïðèâîäèëî ê äîñòîâåðíûì èçìåíåíèÿì â ñîäåðæàíèè îáùèõ ëèïèäîâ. Îäíàêî, óðîâåíü õîëåñòåðèíà â ýòèõ óñëîâèÿõ äîñòîâåðíî èçìåíÿëñÿ. Â
êîíòðîëüíîé ãðóïïå æèâîòíûõ ñîäåðæàíèå õîëåñòåðèíà â
ñûâîðîòêå êðîâè ðàâíÿëîñü 1,1±0,08, â îïûòíîé  1,45±0,27
ììîëü/ë (P<0,01). Äëèòåëüíîå ââåäåíèå àëêîãîëÿ íå îòðàçèëîñü íà ñîäåðæàíèè õîëåñòåðèíà ñûâîðîòêè êðîâè êðûñ.
Â äèàãíîñòèêå ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïå÷åíè
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò èññëåäîâàíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ, òàê êàê èçâåñòíà ðîëü ýòèõ ýíçèìîâ â îáåñïå÷åíèè
ïðîöåññîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà. Â óñëîâèÿõ äàííîãî õðîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà âîçäåéñòâèå êñåíîáèîòèêîâ îöåíèâàëîñü ïî èçìåíåíèþ àêòèâíîñòè óðîêàíèíàçû,
òðàíñàìèíàç, öåðóëîïëàçìèíà, ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû è àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçû â ñûâîðîòêå êðîâè.
Àêòèâíîñòü îðãàíîñïåöèôè÷åñêîãî ôåðìåíòà óðîêàíèíàçû îòðàæàåò ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè. Îðãàíîñïåöèôè÷åñêèå ôåðìåíòû ñîñðåäîòî÷åíû ïðåèìóùåñòâåííî â ãåïàòîöèòàõ è âûïîëíÿþò òàì îïðåäåëåííûå âíóòðèêëåòî÷íûå ôóíêöèè. Êàê âèäíî èç òàáë.1, â êîíòðîëüíîé ãðóïïå æèâîòíûõ, òàêæå
êàê è â ãðóïïå, ïîëó÷àâøåé ýòàíîë, àêòèâíîñòü ôåðìåíòà íå ïðîÿâëÿëàñü. Ó æèâîòíûõ, ïîëó÷àâøèõ êîìáèíàöèþ àëêîãîëÿ è ïåñòèöèäîâ îíà ñîñòàâèëà 1,3±0,58 ììîëü/ìèí.ë. Óðîêàíèíàçà îáëàäàåò àáñîëþòíîé ñóáñòðàòíîé ñïåöèôè÷íîñòüþ, â íîðìå îáíàðóæèâàåòñÿ òîëüêî â ïå÷åíè ìëåêîïèòàþùèõ è íå âûÿâëÿåòñÿ â
äðóãèõ îðãàíàõ è òêàíÿõ. Îáíàðóæåíèå àêòèâíîñòè óðîêàíèíàçû
â ñûâîðîòêå êðîâè ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì òåñòîì ïîðàæåíèÿ
ïå÷åíè è âàæíûì ïðèçíàêîì ïðè îöåíêå ôóíêöèè ýòîãî îðãàíà
[11]. Â äàííîì ñëó÷àå íàëè÷èå àêòèâíîñòè ôåðìåíòà ïðè âîçäåéñòâèè ñìåñè âåùåñòâ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðóøåíèè ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïå÷åíè ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ.
Òðàíñàìèíàçû, õîòÿ è íå ÿâëÿþòñÿ â ïîëíîì ñìûñëå
ñëîâà îðãàíîñïåöèôè÷åñêèìè äëÿ ïå÷åíè ôåðìåíòàìè, îäíàêî èõ îïðåäåëåíèå ñ óñïåõîì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äèàãíîñòè#

Nr.4 (286), 2005
íè÷åñêîì ââåäåíèè ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ çàðåãèñòðèðîâàíî óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè ôåðìåíòà äî 1,2±0,1 íìîëü/
ñ.ë. (P<0.01). Ïî-âèäèìîìó, ïðè îêèñëåíèè àëêîãîëÿ â ñìåñè
ñ äðóãèìè âåùåñòâàìè ïðîèñõîäèò èíäóêöèÿ àêòèâíîñòè
ôåðìåíòà ÀÄÃ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòèëîâûé ñïèðò â êîíöåíòðàöèÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ 10%, óñèëèâàåò ñåêðåöèþ
ñîëÿíîé êèñëîòû, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîíèæåíèþ ðÍ æåëóäî÷íîãî ñîêà. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðîèñõîäèò óñèëåíèå âñàñûâàíèÿ òîêñèêàíòîâ è èõ äàëüíåéøèé ìåòàáîëèçì [9, 13].

1.

2.

Çàêëþ÷åíèå
Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî õðîíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíèçì ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ ñóáòîêñè÷åñêèõ äîç àëêîãîëÿ, à òàêæå ñìåñè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ ïðèâîäèëî ê èçìåíåíèþ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî áåëêà,
àëüáóìèíà, ãëþêîçû, ìî÷åâèíû, à òàêæå àêòèâíîñòè èçó÷åííûõ ôåðìåíòîâ, êîòîðîå âûðàæàåòñÿ â îñíîâíîì ãèïåðôåðìåíòåìèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ÀËÒ è ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãèïåðôåðìåíòåìèÿ  ýòî ãëàâíûé êëèíè÷åñêèé ìàðêåð ðàçâèòèÿ öèòîëèçà [4]. Îäíàêî, äëÿ òàêèõ ôåðìåíòîâ, êàê ÀËÒ è ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçà, çàôèêñèðîâàíî
ïîíèæåíèå èõ àêòèâíîñòè. Ïîäîáíûé ýôôåêò îïèñàí â ðàáîòå Â. Ã. Áàðäîâà ñ ñîàâò. [12 ].
Ïðè îöåíêå êîìáèíèðîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ íåñêîëüêèõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå
ïå÷åíè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ÿâëåíèå êîåðãèçìà, êîòîðîå âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ôîðìû ýôôåêòîâ, ðàçâèâàþùèõñÿ ïðè ñîâìåñòíîì äåéñòâèè õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, íå çàâèñèìî îò
èõ ñòðîåíèÿ è âèäà ïîäâåðãàþùåéñÿ âîçäåéñòâèþ áèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ, êîãäà íà æèâûå
ñèñòåìû, êàê ïðàâèëî, îäíîâðåìåííî äåéñòâóåò áîëüøîå
êîëè÷åñòâî õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà ýôôåêò òàêîãî ñî÷åòàííîãî äåéñòâèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñóììîé ýôôåêòîâ, íàáëþäàåìûõ ïðè èçîëèðîâàííîì âîçäåéñòâèè êàæäîãî èç òîêñèêàíòîâ â îòäåëüíîñòè. Ýòî òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí íåîïðåäåëåííîñòè ñóæäåíèé ïðè
îöåíêå ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ äåéñòâèåì âðåäíûõ ôàêòîðîâ
íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ [13].
Âûÿâëåííûé ïðîôèëü áèîõèìè÷åñêèõ èçìåíåíèé ó æèâîòíûõ ïðè õðîíè÷åñêîì ââåäåíèè ñìåñè ðàçíûõ êîíöåíòðàöèé ïåñòèöèäîâ ñ àëêîãîëåì óêàçûâàåò íà òî, ÷òî òàêàÿ êîìáèíàöèÿ ïðèâîäèò, â îñíîâíîì, ê óñèëåíèþ ýôôåêòà âîçäåéñòâèÿ
íà ìåòàáîëè÷åñêèå ïðîöåññû â îðãàíèçìå êðûñ. Èçâåñòíî, ÷òî
ýòèëîâûé ñïèðò ìîäèôèöèðóåò ñïîñîáíîñòü ïå÷åíè ìåòàáîëèçèðîâàòü êñåíîáèîòèêè. ßâëÿÿñü èíäóêòîðîì ìèêðîñîìàëüíûõ ôåðìåíòîâ, îí, ïðè äëèòåëüíîì ââåäåíèè êðûñàì, ïîòåíöèðóåò ãåïàòîòîêñè÷åñêîå äåéñòâèå ÷óæåðîäíûõ âåùåñòâ, ïîäâåðãàþùèõñÿ â ïå÷åíè áèîàêòèâàöèè, óñèëèâàÿ ïðîöåññ èõ
ìåòàáîëèçìà. Èìåþòñÿ ïðåäïîñûëêè, ÷òî òàêîå æå ïîòåíöèðîâàíèå ãåïàòîòîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ÷óæåðîäíûõ âåùåñòâ
èìååò ìåñòî è â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. Ñëåäóåò ïîëàãàòü, ÷òî
õðîíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íèçêèõ óðîâíåé êîìáèíàöèè ïåñòèöèäîâ è àëêîãîëÿ, áëèçêèõ ê ïîñòóïàþùèì â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ñ ñóòî÷íûì ïèùåâûì ðàöèîíîì â óñëîâèÿõ íàøåé ðåñïóáëèêè, ïðèâîäèò ê îòêëîíåíèÿì îò íîðìàëüíîãî ïðîòåêàíèÿ ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ïå÷åíè, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

3.

Âûâîäû
Ïðè äëèòåëüíîì ââåäåíèè ñìåñè íèçêèõ äîç öèïåðìåòðèíà, ñåðíîêèñëîé ìåäè è àëêîãîëÿ â ïå÷åíè ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ ïðîèñõîäÿò ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ,
ïðîÿâëÿþùèåñÿ íàðóøåíèÿìè â áåëêîâîì, óãëåâîäíîì,
ëèïèäíîì îáìåíàõ, à òàêæå àêòèâíîñòè èçó÷åííûõ ôåðìåíòîâ: ÀËÒ, ÀÑÒ, öåðóëîïëàçìèíà, óðîêàíèíàçû, ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû, àëêîãîëüäåãèäðîãåíàçû.
Íèçêèå äîçû àëêîãîëÿ (1 ã íà êã ìàññû òåëà) â ñî÷åòàíèè ñ ñåðíîêèñëîé ìåäüþ è öèïåðìåòðèíîì ïðèâîäÿò, ïðåèìóùåñòâåííî, ê óñèëåíèþ ýôôåêòà òîêñè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ êñåíîáèîòèêîâ íà ìåòàáîëè÷åñêèå
ïðîöåññû â îðãàíèçìå êðûñ.
Ïîñòóïëåíèå àëêîãîëÿ â îðãàíèçì òåïëîêðîâíûõ íà
ôîíå äëèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ìåäüñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé è öèïåðìåòðèíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôàêòîð
ðèñêà, ñïîñîáñòâóþùèé ðàçâèòèþ õðîíè÷åñêîé ïàòîëîãèè ïå÷åíè.
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Osteosinteza endooralã funcþional stabilã
a mandibulei cu miniplãci din titan
D. Sîrbu
Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã ºi Stomatologie Ortopedicã, USMF Nicolae Testemiþanu
Functional Stabilized Osteosynthesis of Mandible through Endo-Oral Access with Titanium Miniplates
The article elaborates a method of functional stabilized osteosynthesis of the mandible through endo-oral access with titanium miniplates.
Fixation with two miniplates (in superior and inferior parts of fracture) obtains a rigid stabilization of the mandible fragments and permits a
quick, functional rehabilitation of the patients. The method was used with 16 patients, in all cases with good results.
Key words: mandible, osteosynthesis, miniplates
Ôóíêöèîíàëüíî ñòàáèëüíûé âíóòðèðîòîâîé îñòåîñèíòåç íèæíåé ÷åëþñòè ìèíèïëàñòèíàìè èç òèòàíà
Ðàçðàáîòàí ìåòîä ôóíêöèîíàëüíî ñòàáèëüíîãî îñòåîñèíòåçà íèæíåé ÷åëþñòè ìèíèïëàñòèíàìè èç òèòàíà âíóòðèðîòîâûì äîñòóïîì. Ñêðåïëåíèå îòëîìêîâ äâóìÿ ìèíèïëàñòèíàìè ó âåðõíåãî è íèæíåãî êðàÿ ïåðåëîìà íèæíåé ÷åëþñòè îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ
ôèêñàöèþ è ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàíþþ ôóíêöèîíàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ ïàöèåíòîâ. Ìåòîä ïðèìåí¸í ó 16 áîëüíûõ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ïîëó÷åíû õîðîøèå ðåçóëüòàòû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íèæíåÿ ÷åëþñòü, îñòåîñèíòåç, ìèíèïëàñòèíû

probabilitatea complicaþiilor inflamatorii, este posibilã lezarea
glandelor salivare ºi ramurilor nervului facial, apariþia
cicatricelor cutanate postoperatorii care, inevitabil, duc la un
defect estetic (3, 9).

Fracturile de mandibulã continuã sã ocupe un loc important
în traumatismele regiunii oro-maxilo-faciale prin frecvenþa lor
(70-80%) datoritã poziþiei, formei ºi funcþiilor sale (5, 10).
Fracturile de mandibulã produc o pierdere temporarã a
capacitãþii de muncã, uneori pe o perioadã îndelungatã. Astfel,
având însemnãtate socialã, rãmâne prioritar ºi actual elaborarea
noilor metode de tratament bazate pe bogata experienþã
acumulatã în trecut ºi cerinþele noi, contemporane, fiind impuse
de societate ºi de pacient.
De cele mai dese ori, în vederea acordãrii asistenþei
medicale specializate se recurge la tratament conservativ
ortopedic sau chirurgical prin acces exooral cu instalarea
imobilizãrii intermaxilare (7, 8). Imobilizarea intermaxilarã
îndelungatã este un procedeu nefiziologic, prin dezavantajele
sale relatate atât de medici, cât ºi de pacienþi. Actualmente,
tratamentul fracturilor de mandibulã nu constã numai în
restabilirea integritãþii anatomice a osului fracturat, ci ºi
preluarea precoce a funcþiilor aparatului dentomaxilar, muºchilor
regiunii oro-maxilo-faciale, articulaþiei temporomandibulare.
Pentru aceasta sunt necesare astfel de dispozitive de fixare a
fragmentelor, care ar asigura o stabilitate rigidã a lor, pe perioada
consolidãrii. Din multiplele dispozitive de fixare propuse pânã
în prezent (fir metalic, tije metalice, miniplãci ºi rame, ºuruburi,
scoabe din metal cu memorie, cârlige, acrilat autopolimerizabil,
clei osteoplast), numai miniplãcile ar putea asigura stabilitate
rigidã cu preluarea precoce a funcþiilor (1, 2, 4). Prin utilizarea
miniplãcilor din titan se obþine o fixare stabilã a fragmentelor,
însã, pentru aplicarea lor, de regulã, este întrebuinþat accesul
extraoral, în care tehnica operatorie nu întâmpinã dificultãþi în
realizare, având un câmp operator suficient ºi bine vizibil.
Accesul exooral are ºi un ºir de neajunsuri: se aplicã o traumã
exageratã a þesuturilor moi care, pe fondul traumei mecanice
suportate, deprimã ºi mai mult status-ul imun al pacientului,
deregleazã microcirculaþia în zona traumei, sporeºte

Scopul
Elaborarea metodei de osteosintezã funcþional stabilã a
mandibulei prin acces endooral cu miniplãci din titan ºi studierea
eficacitãþii ei.
Materiale ºi metode
De cãtre autor, pe parcursul anilor 2001  2004, osteosinteza
mandibulei prin acces endooral cu utilizarea miniplãcilor din titan
a fost efectuatã la 51 de pacienþi (47 de bãrbaþi ºi 4 femei) cu
vârstã de la 16 pânã la 70 de ani. Vârsta medie  30,6 ani.
Pacienþii au fost divizaþi în douã loturi:
a) osteosinteza funcþional stabilã  16 pacienþi;
b) osteosinteza stabilã  35 de pacienþi.
La pacienþii primului lot, fracturile au fost unilaterale în 9
cazuri ºi bilaterale  în 7 cazuri.
În lotul 2, fracturi unilaterale au fost 7, fracturi bilaterale
 28, dintre care în 11cazuri s-a intervenit bilateral ºi în celelalte
17 cazuri  unilateral; celãlalt focar de fracturã a fost tratat
conservativ.
Pentru fixarea fragmentelor au fost utilizate miniplãci din
titan (firma «Koíìeò») de diferitã configuraþie, cu lungimea
de la 2 pânã la 6 cm, grosimea 1,0 mm ºi ºuruburi cu diametrul
de 2 ºi 2,3 mm ºi lungime de la 5 pânã la 19 mm.
Metoda osteosintezei mandibulei
cu miniplãci din titan prin acces endooral
Pe parcursul elaborãrii metodei de osteosintezã a mandibulei prin acces endooral, ne-am condus de linia optimã de
osteosintezã (M. Champy ºi colab., 1973), care corespunde bazei
%
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procesului alveolar. În regiunea angularã ea se prelungeºte pe
linia oblicã externã, trecând pe suprafaþa internã a mandibulei.
În sectorul frontal apare o linie suplimentarã, care se aflã la
marginea inferioarã a mandibulei, între orificiile mentoniere.
Locul de aplicare a dispozitivelor de sintezã corespunde
punctului de interferenþã dintre zona de tensiune ºi cea de
compresiune, unde nu are loc creºterea forþei de pârghie, care
ar favoriza deschiderea fracturii.
Anestezia poate fi localã, cu potenþiere, sau generalã prin
intubare endonazalã.
Descoperirea focarului de fracturã. Incizia þesuturilor moi
pânã la os se efectueazã cu 0,5 cm mai jos de plica de tranziþie, cu
o lungime aproximativ de 4 cm. Pentru regiunea angularã, se
practicã o incizie în baionetã ca pentru odontectomia molarului
trei. În cazul când mucoasa nu prezintã leziune, se separã un
lambou mucoperiostal tipic. Când mucoasa este lezatã, incizia se
efectueazã în prelungirea plãgii. Lamboul se decoleazã suficient
pentru a fi puse în evidenþã fragmentele osoase. Se decoleazã ºi
îndepãrteazã lamboul mucoperiostal, descoperindu-se suprafaþa
externã a mandibulei suficient pentru a fi aplicatã miniplaca.
Explorarea focarului de fracturã. Se apreciazã gradul
ºi sensul de deplasare a fragmentelor, numãrul ºi poziþia liniilor
de fracturã, eventual interpoziþia de þesuturi moi. Se înlãturã
cheagurile de sânge, corpii strãini, eschilele osoase libere.
Reducerea deplasãrii fragmentelor. Pentru reducerea
deplasãrii fragmentul mare dentat se instaleazã în ocluzie
centricã cu ajutorul atelelor sau cu ligaturi intermaxilare.
Ulterior se reduce deplasarea fragmentului (fragmentelor) mic,
aducându-l în poziþie anatomicã corectã.
Alegerea plãcilor de osteosintezã. Se aleg miniplãci
potrivite situaþiei locale ºi care sã aibã minimum câte douã gãuri
de ambele pãrþi a liniei de fracturã, astfel încât cea mai apropiatã
gaurã sã fie situatã la cel puþin 0,5 cm de aceasta.
Adaptarea ºi fixarea plãcii. Corticala vestibularã a
mandibulei nu prezintã o suprafaþã planã, de aceea miniplaca trebuie
conformatã la relieful osos. În funcþie de localizarea fracturii, se
alege numãrul ºi configuraþia optimalã a miniplãcilor. Forarea

canalelor se efectua cu bormaºina, piesa dreaptã, freze calibrate
ajustate la diametru ºuruburilor, astfel încât diametrul frezei sã fie
mai mic cu 0,4 mm decât diametrul ºuruburilor. Adâncimea ºi
direcþia canalului forat era apreciatã cu ajutorul tijei indicator.
La osteosinteza stabilã, fixãm fragmentele fracturate cu o
singurã miniplacã la marginea alveolarã pe linia optimalã de
osteosintezã (fig. 1). La osteosinteza funcþional stabilã utilizãm
obligatoriu douã miniplãci în fiecare focar de fracturã, care se
vor fixa la marginea alveolarã ºi cea bazilarã, luând în consideraþie topografia rãdãcinilor dentare ºi a canalului alveolar
inferior (fig. 2).
La condil ºi coronoid se poate utiliza ºi o singurã miniplacã
(se fixeazã prin acces exooral). La fracturile în regiunea angularã,
forarea canalelor în fragmentul distal pe cale endooralã - e
imposibilã. Pentru executarea lor se recurge la o miniincizie externã
a dermului în proiecþia canalelor preconizate. În mod bont, prin
þesuturile moi se creeazã accesul cãtre bontul fragmentului distal ºi
cu freza respectivã se foreazã osul. Prin acelaºi acces cu ajutorul
port-ºurubului se introduc ºuruburile ºi se fixeazã miniplaca.
Fixarea miniplãcii reprezintã momentul esenþial al osteosintezei. Miniplaca obligatoriu va fi fixatã cu minimum câte
douã ºuruburi în fiecare fragment. Inserarea ºuruburilor trebuie
fãcutã cu un efort dozat pentru a obþine o stabilitate primarã a
fragmentelor, însã, nu exagerat, pentru a evita deformaþia
ºurubului sau fracturarea lui.
Închiderea plãgii. Dupã inspecþia finalã, se efectueazã
hemostaza, se prelucreazã plaga cu soluþii antiseptice, se reaplicã
pãrþile moi ºi se sutureazã. Drenajul nu este obligatoriu, dacã
hemostaza a fost corect executatã.

Fig.1. OP a pacientului X. Osteosintezã stabilã a mandibulei
cu o miniplacã în regiunea angularã.

Fig. 2. OP a pacientului Y. Osteosintezã funcþional stabilã
cu douã miniplãci în regiunea angularã.

Rezultate ºi discuþii
Edemul ºi durerile postoperatorii la toþi pacienþii au fost
slab pronunþate. Controlul R-logic postoperator a arãtat, în toate
cazurile, o fixare stabilã a fragmentelor în poziþie corectã.
Examenul clinic ºi radiologic în dinamicã a arãtat cã calosul
osos era de un volum mic, linia fracturii cãtre a 5, a 6 lunã nu se
evidenþia. Dereglãrile de inervaþie (parestezia, anestezia) în
teritoriul n. alveolar inferior, prezente anteoperator, dispãreau
la toþi pacienþii într-un timp scurt dupã intervenþia chirurgicalã.
Aºadar, la toþi 51 de pacienþi, rezultatele osteosintezei prin acces
endooral ºi transfacial au fost pozitive.
La începutul studiului au fost tentative de a exclude
blocajul intermaxilar în cazul aplicãrii unei singure miniplãci
pe linia optimalã de osteosintezã, însã observãrile clinice ºi
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Fig. 3. OP a pacientului A. Osteosintezã funcþional stabilã
cu douã miniplãci în regiunea angularã.

Fig. 4. Osteosintezã funcþional stabilã
cu douã miniplãci în regiunea mentonierã.

roentgenologice (dereglãri de ocluzie, menþinerea durerilor,
diastaza în partea superioarã a fracturii) au arãtat cã o singurã
miniplacã nu asigurã o stabilitate funcþionalã. Studiile noastre
la 35 de pacienþi (lotul 2) au demonstrat, cã o singurã miniplacã
aplicatã prin acces endooral la fracturile de mandibulã asigurã
o fixare stabilã a fragmentelor, însã obligatorie este menþinerea
imobilizãrii intermaxilare în funcþie de numãrul, localizarea ºi
caracterul fracturilor. Astfel, la 7 pacienþi, cu fracturi unilaterale,
ºi la 11 pacienþi, cu fracturi bilaterale fixate cu o miniplacã, în
ambele focare de fracturã perioada de imobilizare a constituit
14-21de zile, timp suficient pentru preluarea funcþiilor
mandibulei. În cazul fracturilor cominutive, perioada imobilizãrii
e necesar de menþinut nu mai puþin de 21 zile. La 17 pacienþi cu
fracturi bilaterale la care osteosinteza cu o miniplacã s-a efectuat
într-un focar de fracturã, celãlalt focar s-a tratat conservativ,
perioada de imobilizare intermaxilarã a constituit 21-28 de zile.
Perioada imobilizãrii intermaxilare în acest lot s-a repartizat
astfel: 28 de zile - 16 pacienþi, 21 de zile - 10 pacienþi, 14 zile 9 pacienþi. Durata medie de imobilizare - 22,4 zile. Pentru acest
lot propunem noþiunea de osteosintezã stabilã.
Încercarea de a menþine imobilizarea intermaxilarã pe un
termen cât mai scurt sau excluderea ei s-a efectuat la 16 pacienþi
(lotul 1). Osteosinteza mandibulei uni- sau bilateralã sa efectuat
cu câte douã miniplãci la 14 pacienþi (fig. 3, 4).
La un pacient cu fracturã unilateralã mentonierã ºi edentaþie
totalã cu atrofie pronunþatã a mandibulei, a fost aplicatã o singurã
miniplacã. Într-un caz de fracturã bilateralã (mentonierã ºi de
condil) au fost aplicate douã miniplãci în regiunea mentonierã ºi
o miniplacã prin acces exooral la condil. Imobilizarea
intermaxilarã în acest lot treptat a fost micºoratã pânã la 1- 2 zile,
iar, în 3 cazuri, n-a fost instalatã. Durata medie de imobilizare în
acest lot a constituit 5,06 zile. Rezultatul obþinut în acest lot ne-a
permis sã propunem noþiunea de osteosintezã funcþional stabilã.
Osteosinteza funcþional stabilã a mandibulei este
intervenþia chirurgicalã care constã în repoziþia precisã a
fragmentelor ºi fixarea lor stabilã cu ajutorul unor dispozitive,
care, la rândul sãu, asigurã funcþia postoperatorie fãrã
imobilizare intermaxilarã.

Osteosinteza funcþional stabilã este o noþiune care se referã
la mandibulã în întregime ºi nu la focarul izolat de fracturã.
Dacã o atribuim mandibulei, atunci la aceastã categorie se referã
fracturile cu orice localizare, când se intervine la fiecare focar
de fracturã cu câte 2 miniplãci. La pacienþii senili, datoritã
schimbãrilor de vârstã (edentaþii, atrofie pronunþatã de
mandibulã, micºorarea tonusului muscular), o miniplacã asigurã
stabilitatea funcþionalã. La fracturile de condil ºi coronoid,
stabilitatea funcþionalã, de asemenea, poate fi obþinutã prin
aplicarea unei singure miniplãci.
Osteosinteza funcþional stabilã este metoda optimalã de
rezolvare a fracturilor de mandibulã, însã pentru realizarea ei
sunt necesare anumite cheltuieli pentru instrumentar special ºi
dispozitive de fixare. Când posibilitãþile materiale nu permit a
realiza obiectivele sus-menþionate, recurgem la osteosinteza în
focarul de fracturã, unilateral sau bilateral, cu deplasare
pronunþatã. Astfel, apare noþiunea de osteosintezã stabilã.
Osteosinteza stabilã a mandibulei este noþiune limitatã ce
se atribuie la focarul de fracturã. La aceastã categorie se referã
fracturile cu orice localizare unilateralã sau bilateralã când se
intervine la un focar de fracturã sau la ambele focare de fracturã,
cu o singurã miniplacã. O singurã miniplacã asigurã o fixare
stabilã a fragmentelor fracturate, însã, nu asigurã funcþia imediatã
a mandibulei. În acest caz imobilizarea intermaxilarã este
necesarã, însã, pe un termen mai scurt decât la utilizarea
metodelor tradiþionale.
Concluzie
Osteosinteza mandibulei prin acces endooral, cu miniplãci
din titan, cu respectarea biomecanicii mandibulei este efectivã.
Aplicarea a douã miniplãci (în partea superioarã ºi cea inferioarã
a fracturii) asigurã o stabilitate rigidã a fragmentelor mandibulei
ºi permite reabilitarea funcþionalã precoce.
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Traumeel S â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì
Ë. À. Ãàâðèëþê, Í. Â. Øåâ÷åíêî, Ï. Ä. Ãîäîðîæà, Í. Ñ. Äàíäåø, Â. È. Õîðíåö
Êàôåäðà áèîõèìèè è êàôåäðà äåòñêîé ñòîìàòîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Treatment of the Patients with Parodontitis by Antihomotoxic Pharmacotherapy with Traumeel S
Parodontitis may be viewed as an infectious disease with a number of specific characteristics. Saliva, a biological liquid of human organism,
may be a reflection of the metabolic state. The concentrations of urea, creatinine, proline, hydroxyproline and activity of alcaline phosphatase
have been studied in saliva of patients with parodontitis. Patients with mild or moderately severe parodontitis were treated with Traumeel S,
traditional therapy, and by using complex-therapy (Traumeel S + traditional therapy). The results suggest that complex therapy with Traumeel S
may be a more effective therapy than the traditional one in patients with parodontitis.
Key words: parodontitis, saliva, urea, proline, creatinine, alcaline phosphatase
Traumeel S în tratament complex la pacienþii cu parodontitã
Parodontita acutã este o boalã infecþioasã. Au fost determinate ureea, creatininã, prolinã, hidroxiprolinã ºi fosfataza alcalinã în saliva
pacienþilor cu parodontitã. Pacienþii cu parodontitã au administrat tratament cu Traumeel S, terapie tradiþionalã ºi tratament complex
(Traumeel S + terapie tradiþionalã). Rezultatele cercetãrilor efectuate demonstreazã eficacitatea terapiei complexe antihomotoxice.
Cuvinte-cheie: parodontitã, salivã, uree, creatininã, prolinã, fosfatazã alcalinã
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ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðèìåíåíèå íîâûõ ìåòîäîâ òåðàïèè è ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ ïðè ëå÷åíèè
ïàðîäîíòèòà çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû è áàêòåðèàëüíàÿ áëÿøêà àêòèâèðóþò âîñïàëåíèå ïàðîäîíòà. Ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïàöèåíòà â öåëîì òàêæå
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå, è îíî îïðåäåëÿåò ÷àñòîòó ðåöèäèâîâ è ñòåïåíü/àêòèâíîñòü õðîíè÷åñêîé ôîðìû ïàðîäîíòèòà.
Àíàëèç èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ íà êàôåäðå òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó (Gh.
Niñolau, N. Carcea, 1999), ïîêàçàë, ÷òî â Ìîëäîâå çàáîëåâàåìîñòü ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè ó ëèö â âîçðàñòå äî 29 ëåò ñîñòàâëÿåò 37,9%; â 30-39 ëåò  40%; â 40-49 ëåò
 22,5%. Ïðîâåäåííûé ïðîô. Ã. Íèêîëàó ñòàòèñòè÷åñêèé àíà-

ëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî çàáîëåâàíèÿ êðàåâîãî ïàðîäîíòà ïîìîëîäåëè. Ýòà ïàòîëîãèÿ ïîðàæàåò íàèáîëåå àêòèâíóþ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ, ïîýòîìó ïîèñê è ïðèìåíåíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ëå÷åíèþ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
çàáîëåâàíèÿ, à òàêæå ïðåäóïðåæäàþùèå åãî ïðîãðåññèðîâàíèå è ïåðåõîä â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó, ïðèîáðåòàþò îñîáîå
çíà÷åíèå â ñîâðåìåííîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Îäíèì èç ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ðåøåíèÿ âûøåóêàçàííîé ïðîáëåìû, ÿâëÿåòñÿ àíòèãîìîòîêñè÷åñêèé ïðåïàðàò Traumeel S,
ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûé íàì Homeofarm, ïðåäñòàâèòåëåì ôèðìû Heel (Heel GmbH Baden-Baden, Ãåðìàíèÿ)
â Ìîëäîâå. Âûáîð ïðåïàðàòà áûë îáóñëîâëåí åãî ñîñòàâîì,
ñâîéñòâàìè, ìåõàíèçìîì äåéñòâèÿ, âîçìîæíîñòüþ ïðèìåíåíèÿ ìàçè Traumeel S â ïîëîñòè ðòà (10,16). Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò Traumeel S
!

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïîâðåæäåíèÿõ, âîñïàëèòåëüíûõ è äåãåíåðàòèâíûõ ïðîöåññàõ, à òàêæå â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ãèíãèâèòîâ, ïàðîäîíòèòîâ è äð. (10,16).
Èçâåñòíî, ÷òî âîñïàëåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ èíòåíñèôèêàöèåé ïðîöåññîâ ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ (ÏÎË),
÷òî âûçûâàåò äèñáàëàíñ íå òîëüêî àíòèîêñèäàíòíûõ, íî è
äðóãèõ ñèñòåì, ïðèâîäÿùèõ ê íàðóøåíèþ ëèïèäíîãî, áåëêîâîãî, óãëåâîäíîãî è âîäíî-ìèíåðàëüíîãî îáìåíîâ.
Ñëþíà, êàê áèîëîãè÷åñêàÿ æèäêîñòü îðãàíèçìà, ìîæåò
îòðàæàòü ñîñòîÿíèå ìåòàáîëèçìà, à èçìåíåíèe åå ñîñòàâà
(áèîõèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ) ìîæåò èìåòü êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå (8,12). Èñõîäÿ èç ýòîãî, èññëåäîâàíèå ïàðàìåòðîâ ñëþíû ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì è ïîêàçàòåëüíûì ïðè íàëè÷èè î÷àãà âîñïàëåíèÿ â ðîòîâîé ïîëîñòè.

Îïðåäåëåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ïàðàìåòðîâ ïðîâîäèëîñü
ó êàæäîãî ïàöèåíòà 4 ðàçà: äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ (ïåðâè÷íî),
íà 3-4 äåíü ëå÷åíèÿ, íà 7-é äåíü òåðàïèè è íà 14-é äåíü (â
êîíöå êóðñà ëå÷åíèÿ). Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîäâåðãíóòû ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêå, äîñòîâåðíîñòü èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé îöåíèâàëàñü ïî êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà (2),
à ïîèñê êîððåëÿöèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé âåëè ñ ïðèìåíåíèåì íåïàðàìåòðè÷åñêîãî êðèòåðèÿ Ñïèðìåíà (3).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå
Îáñëåäîâàíèå áîëüíûõ ñ âûïîëíåíèåì ëàáîðàòîðíûõ
èññëåäîâàíèé êîìïîíåíòîâ ñëþíû ïðîâîäèëîñü â îñåííåçèìíèé ïåðèîä. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ñîäåðæàíèÿ â
ñëþíå ìî÷åâèíû, êðåàòèíèíà, ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1. Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ñîäåðæàíèå
âñåõ èññëåäîâàííûõ êîìïîíåíòîâ â ñëþíå ïàöèåíòîâ ñ ïàðîäîíòèòîì, îáñëåäîâàííûõ äî íà÷àëà êóðñà ëå÷åíèÿ, ñóùåñòâåííî îòëè÷àëîñü îò ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé
ñëþíû çäîðîâûõ ëþäåé (ãðóïïà ñðàâíåíèÿ).
Óæå íà 3-4 äåíü ïîñëå ïðèìåíåíèÿ Traumeel S ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû óìåíüøàëîñü, íå îòëè÷àÿñü îò ïîêàçàòåëåé
êîíòðîëüíîé ãðóïïû äî îêîí÷àíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ. Ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâèíû â ñëþíå ó áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì
îáóñëîâëåíî íå òîëüêî óñèëåíèåì ïðîòåîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ òêàíåé ïàðîäîíòà, êàê ñëåäñòâèå âîñïàëåíèÿ, íî è åå îáðàçîâàíèå ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðîé. Îäíàêî, óæå â íà÷àëüíûé ïåðèîä ëå÷åíèÿ (3 - 4 äåíü), êàê è â ïîñëåäóþùèé ïåðèîä, ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû áûëî ñîðàçìåðíûì åå ñîäåðæàíèþ â êîíòðîëüíîé ãðóïïå, áëàãîäàðÿ áàêòåðèîñòàòè÷åñêîìó ýôôåêòó òåðàïåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ êðåàòèíèíà â ñëþíå ïàöèåíòîâ ïðè ïåðâè÷íîì îáñëåäîâàíèè ïîêàçàëî åãî óìåíüøåíèå äî 79,9% (pt<0,05) â ë ñëþíû, à ïðè ðàñ÷åòå íà ã áåëêà 
40,2% (pt<0,05). Íà 3-4 äåíü ïîñëå íà÷àëà êóðñà ìîíîòåðàïèè òåíäåíöèÿ óìåíüøåíèÿ êðåàòèíèíà â ë ñëþíû (67,2%;
pt<0,05), à òàêæå â ðàñ÷åòå íà ã áåëêà (21,2%; pt<0,05) ñîõðàíèëàñü. Ñïóñòÿ 7 äíåé ìîíîòåðàïèÿ Traumeel S íå ñïîñîáñòâîâàëà ïîâûøåíèþ ñîäåðæàíèÿ êðåàòèíèíà. Êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ (òðàäèöèîííàÿ+Traumeel S) íåçíà÷èòåëüíî ïîâûøàëà ñîäåðæàíèå êðåàòèíèíà â ñëþíå (37,5%) â ðàñ÷åòå
íà ã áåëêà.

Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Ïðîâåäåíèå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ ÷åòûðåõ êîìïîíåíòîâ ñëþíû ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì òðàäèöèîííûì ìåòîäîì è ñ ïðèìåíåíèåì àíòèãîìîòîêñè÷åñêîãî ïðåïàðàòà  ìàçü Traumeel S.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäèëèñü 32 ïàöèåíòà â âîçðàñòå
îò 20 äî 47 ëåò. Îíè áûëè ðàçäåëåíû íà 4 ãðóïïû: 1- êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà (21 çäîðîâûé ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 20 äî
50 ëåò); 2 - ëå÷åííûå òðàäèöèîííûì ìåòîäîì (8 ÷åëîâåê);
3 - ïîëó÷èâøèå ìîíîòåðàïèþ ìàçüþ Traumeel S (10 ÷åëîâåê); 4 - ñî÷åòàíèå òðàäèöèîííîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ è ìàçè
Traumeel S (14 ÷åëîâåê).
Ìàçü Traumeel S íàêëàäûâàëàñü åæåäíåâíî 1 ðàç. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ ñîñòàâèëà 10-15 äíåé. Â êà÷åñòâå
òðàäèöèîííîé òåðàïèè èñïîëüçîâàëè: ìàçü Metrogil-denta,
Laevomecolum, ëèíêîìèöèíîâóþ ìàçü, Methazil è äð. (7).
Ñëþíó, ñîáðàííóþ óòðîì äî åäû, öåíòðèôóãèðîâàëè
ïðè 600g â òå÷åíèå 10 ìèí. Äëÿ èññëåäîâàíèé èñïîëüçîâàëè íàäîñàäî÷íóþ æèäêîñòü. Íà ÑÔ Humalyzer 2000 (Ãåðìàíèÿ) ñ ïîìîùüþ ìèêðîìåòîäîâ îïðåäåëÿëè ñîäåðæàíèå
ìî÷åâèíû (14), êðåàòèíèíà (5), ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà (6),
à òàêæå àêòèâíîñòü ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû (13). Ñîäåðæàíèå
áåëêà â ñëþíå îïðåäåëÿëè ïî ìåòîäó Watanabe N. (1986).
Íåîáõîäèìûå ðàñòâîðû ãîòîâèëè íà äåèîíèçîâàííîé âîäå.

Òàáëèöà 1
Äèíàìèêà êîìïîíåíòîâ ñëþíû áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ

Ïðèìå÷àíèå. Â ñêîáêàõ óêàçàíî êîëè÷åñòâî èññëåäóåìûõ. Ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû è êðåàòèíèíà äàíî: à) ììîëü/ë ñëþíû; â) ììîëü/ã
áåëêà. Ñîäåðæàíèå èìèíîêèñëîò (ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà) äàíî: à) ìêìîëü/ë ñëþíû; â) ìêìîëü/ ã áåëêà. Áåëîê: ã/ë ñëþíû. Ñèìâîë *äîñòîâåðíîñòü (pt <0,05).

!

Nr.4 (286), 2005
Ñîäåðæàíèå êðåàòèíèíà â ñëþíå òàêæå îòðàæàåò ñîñòîÿíèå ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ òêàíåé ïàðîäîíòà. Âîñïàëåíèå ñïîñîáñòâîâàëî ñíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ êðåàòèíèíà â ñëþíå áîëüíûõ, óìåíüøåíèå âîñïàëåíèÿ ïîâûøàëî
óðîâåíü êðåàòèíèíà íà 7-é äåíü ëå÷åíèÿ ïîñëå ïðèìåíåíèÿ
êîìïëåêñíîé òåðàïèè.
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà â
ñëþíå ïàöèåíòîâ äî ëå÷åíèÿ ïîêàçàëî ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ àìèíîêèñëîò â ë ñëþíû äî 228,5% (pt<0,05), à îòíîñèòåëüíî ñîäåðæàíèÿ áåëêà â ñëþíå  äî 72,6% (pt<0,05). Ïðè
ïðîâåäåíèè ìîíîòåðàïèè ìàçüþ Traumeel S ê 3-4 äíþ ñîäåðæàíèå ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà óìåíüøàëîñü â ë ñëþíû äî
209,2% (pt<0,05), ïðè ðàñ÷åòå íà ã áåëêà  äî 36,1% (Pt<0,05).
×åðåç íåäåëþ ïîä âëèÿíèåì ìîíîòåðàïèè, ïðè ðàñ÷åòå íà ã
áåëêà, ñîäåðæàíèå èìèíîêèñëîò ñîñòàâëÿëî 91,7% (Ðt>0,05),
ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àÿñü îò èõ ñîäåðæàíèÿ â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå. Êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ (Traumeel S + òðàäèöèîííàÿ
òåðàïèÿ) ïîâûøàëà ñîäåðæàíèå èìèíîêèñëîò â ë ñëþíû äî
238,7% (pt<0,05), à ïðè ðàñ÷åòå íà ã áåëêà  äî 145,8%
(pt<0,05).
Ïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà, ýêçî- è ýíäîòîêñèíû àêòèâèðóþò ëèçîñîìàëüíûå ôåðìåíòû òêàíåé ïàðîäîíòà (9,11),
÷òî ïðèâîäèò ê ïðîòåîëèçó è çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ
ñîäåðæàíèÿ ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà â ñëþíå áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì ïðè ïåðâè÷íîì èññëåäîâàíèè (òàáë. 1). Ñîäåðæàíèå áåëêà â ë ñëþíû â íà÷àëüíûé ïåðèîä áîëåçíè áûëî
òàêæå ïîâûøåííûì, ïîýòîìó, â ðàñ÷åòå íà ã áåëêà ñîäåðæàíèå èìèíîêèñëîò áûëî íèæå, ÷åì â ñëþíå çäîðîâûõ ëþäåé. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ íàáëþäàëîñü óìåíüøåíèå âîñïàëåíèÿ è ïðîòåîëèçà òêàíåé ïàðîäîíòà, ÷òî ïðèâîäèëî ê ñíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ áåëêà â ñëþíå. Ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ
ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà â ñëþíå áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì íà
7-é äåíü ëå÷åíèÿ ìàçüþ Traumeel S â ðàñ÷åòå íà ã áåëêà áûëè
ñðàâíèìû ñ èõ ñîäåðæàíèåì â ñëþíå çäîðîâûõ ëþäåé.
Ùåëî÷íàÿ ôîñôàòàçà (ÙÔ) ÿâëÿåòñÿ ýíçèìîì, èçìåíåíèå àêòèâíîñòè êîòîðîãî ìîæåò áûòü èíôîðìàòèâíûì ïðè
ïàðîäîíòèòå. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé àêòèâíîñòè ÙÔ â
ñëþíå ïàöèåíòîâ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ.1. Ïðè ïåðâè÷íîì
îáðàùåíèè ïàöèåíòîâ ó íèõ â ñëþíå íàáëþäàëîñü ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ýíçèìà äî 183,8% (pt<0,05) â ðàñ÷åòå íà
ã áåëêà. Íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìîå ëå÷åíèå Traumeel S, íà 34 äåíü â ñëþíå áîëüíûõ ïðîäîëæàëîñü ïîâûøåíèå óäåëüíîé àêòèâíîñòè ÙÔ äî 318,9% (pt<0,05), îäíàêî, ê 7-ìó äíþ
êóðñà òåðàïèè àêòèâíîñòü ýíçèìà áûëà ñîïîñòàâèìà ñ àêòèâíîñòüþ ýíçèìà êîíòðîëüíîé ãðóïïû.
Ñî÷åòàíèå òðàäèöèîííîé òåðàïèè ñ Traumeel S ïðè
ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ ïîâûøàëî àêòèâíîñòü ÙÔ ê 7-ìó äíþ

Ðèñ 1. Äèíàìèêà àêòèâíîñòè ÙÔ
ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì Traumeel S

À- àêòèâíîñòü ÙÔ (Å). Ðÿä 1: àêòèâíîñòü ÙÔ â ë ñëþíû (Å/ë).
Ðÿä 2: àêòèâíîñòü ÙÔ â ðàñ÷åòå íà ã áåëêà (Å/ã).
Ãðóïïû ïàöèåíòîâ:
1 - çäîðîâûå (êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà);
2 - áîëüíûå ïàðîäîíòèòîì äî ëå÷åíèÿ;
3 - ïàöèåíòû, ëå÷åííûå ìàçüþ Traumeel S (3-4 äåíü òåðàïèè);
4 - ëå÷åíèå Traumeel S (7-é äåíü);
5 - êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ (7-é äåíü ëå÷åíèÿ).

â ë ñëþíû äî 139,2% (pt<0,05), à ïðè ðàñ÷åòå íà ã áåëêà  äî
167,6% (pt<0,05) îòíîñèòåëüíî êîíòðîëüíîé ãðóïïû.
Îäíèì èç ïîäõîäîâ ê èññëåäîâàíèþ áûëî ïðîâåäåíèå
ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà äèíàìèêè êîððåêöèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíîãî êîíòðîëÿ, êîãäà
àíàëèç ñîäåðæàíèÿ êîìïîíåíòîâ ñëþíû ïðîâîäèëñÿ îòíîñèòåëüíî äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ïðè ïåðâè÷íîì îáðàùåíèè áîëüíîãî äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ, è îáùåãî êîíòðîëÿ (îòíîñèòåëüíî
ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ãðóïïû ïåðâè÷íî îáñëåäîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ ïàðîäîíòèòîì). Ñ ýòîé öåëüþ áûëî ðåøåíî ïðîàíàçèçèðîâàòü èçìåíåíèÿ äâóõ ïàðàìåòðîâ: ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû è àêòèâíîñòü ÙÔ â ñëþíå áîëüíûõ â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. Â òàáëèöå 2 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâèíû è àêòèâíîñòè ÙÔ îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ êîíòðîëüíîé ãðóïïû (çäîðîâûå), ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ãðóïïû ïàöèåíòîâ ñ ïàðîäîíòèòîì («îáùåãî êîíòðîëÿ») è èíäèâèäóàëüíîãî êîíòðîëÿ äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà íà 3-4 äåíü
ëå÷åíèÿ ìàçüþ Traumeel S. Äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå 2, ïîçâîëÿþò ïî-íîâîìó îòíîñèòüñÿ ê ïîíÿòèþ «èíäèâèäóàëèçàöèè» ïðè ëå÷åíèè áîëüíîãî ïàðîäîíòèòîì.
Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ âîñïàëåíèÿ, äåñòðóêöèè, ñ ïîñëåäóþùèì âîññòàíîâëåíèåì òêàíåé ïàðîäîíòà, ìåòàáîëè÷åñêèå ñâÿçè íåêîòîðûõ ïàðàìåòðîâ ñëþíû ìîãóò íàðóøàòüñÿ.
Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè íàðóøåíèÿ âçàèìîñâÿçè áûë ïðîâåäåí

Òàáëèöà 2
Äèíàìèêà êîððåêöèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñ ó÷åòîì «èíäèâèäóàëüíîãî êîíòðîëÿ» (3-4 äåíü ëå÷åíèÿ Traumeel S)

Ïðèìå÷àíèå. Â ñêîáêàõ óêàçàíî êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ. Ê-êîíòðîëü.
Ñîäåðæàíèå ìî÷åâèíû è àêòèâíîñòü ÙÔ äàíû: à) â ë ñëþíû; â) â ðàñ÷åòå íà ã áåëêà.
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ïîèñê êîððåëÿöèè ñ ïðèìåíåíèåì íåïàðàìåòðè÷åñêîãî êðèòåðèÿ Ñïèðìåíà (3). Ñ ýòîé öåëüþ áûëè ðàññìîòðåíû ñëåäóþùèå ïàðû ïàðàìåòðîâ, ìåæäó êîòîðûìè ñóùåñòâóåò ôóíêöèîíàëüíàÿ âçàèìîñâÿçü: ìî÷åâèíà-(ïðîëèí+îêñèïðîëèí),
ìî÷åâèíà-êðåàòèíèí. Ïîèñê êîððåëÿöèè â ãðóïïå çäîðîâûõ
ïàöèåíòîâ ìåæäó èìèíîêèñëîòàìè è ìî÷åâèíîé ïîêàçàë íàëè÷èå ôóíêöèîíàëüíîé ñâÿçè (r=+0,429; pt<0,05). Â ãðóïïå
èç 9 ïàöèåíòîâ äî ëå÷åíèÿ Traumeel S ìåòàáîëè÷åñêàÿ ñâÿçü
áûëà íàðóøåíà (r=+0,452; pt>0,05). Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ
Traumeel S ôóíêöèîíàëüíàÿ ñâÿçü âîññòàíàâëèâàëàñü (r=-1,0;
pt<0,05) óæå íà 7-é äåíü òåðàïèè, íî êîððåëÿöèÿ áûëà îòðèöàòåëüíîé. Ðàññìîòðåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñîäåðæàíèåì
ìî÷åâèíû è êðåàòèíèíà â ñëþíå çäîðîâûõ ëþäåé âûÿâèëî
èõ òåñíóþ ìåòàáîëè÷åñêóþ âçàèìîñâÿçü (r=+0,782; pt<0,05),
êîòîðàÿ íå íàðóøàëàñü, êàê â íà÷àëå çàáîëåâàíèÿ (r=+0,857;
pt<0,05), òàê è â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ.
Ìåæäó ñîäåðæàíèåì èìèíîêèñëîò (ïðîëèí è îêñèïðîëèí) è àêòèâíîñòüþ ÙÔ â ñëþíå çäîðîâûõ ëþäåé íàáëþäàëàñü òåñíàÿ ìåòàáîëè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü ñ âûñîêèì óðîâíåì
íàäåæíîñòè (r=+0,700; pt<0,01). Âîñïàëåíèå òêàíåé ïàðîäîíòà íàðóøàëî ýòó âçàèìîñâÿçü (r=+0,090; pt>0,05), ïðîâåäåíèå êóðñà òåðàïèè Traumeel S âîññòàíàâëèâàëî ìåòàáîëè÷åñêèå ïðîöåññû è èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ (r=+0,800; pt<0,01).
Àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäàëàñü íàìè ðàíåå ïðè èññëåäîâàíèè ñîäåðæàíèÿ ôîñôàòà â ñëþíå ïàöèåíòîâ äî è ïîñëå
ëå÷åíèÿ ìàçüþ Traumeel S (1), ÷òî ìîæåò îòðàæàòü óñèëåíèå
îñòåîêëàñòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ó áîëüíûõ ïàðîäîíòèòîì (4).

íû, à òàêæå áîëåå óñêîðåííûì óëó÷øåíèåì ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ, ñîêðàùåíèåì ïåðèîäà âîñïàëåíèÿ ïàðîäîíòà è âðåìåíè ëå÷åíèÿ.
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Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, âîñïàëèòåëüíî-äåñòðóêòèâíûé ïðîöåññ, ñîïðîâîæäàþùèé ïàðîäîíòèò, ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó íàðóøåíèþ áàëàíñà ìåæäó êîìïîíåíòàìè ñëþíû, îòðàæàþùèõ ñîñòîÿíèå áåëêîâîãî îáìåíà: ìî÷åâèíû,
êðåàòèíèíà, èìèíîêèñëîò (ïðîëèíà è îêñèïðîëèíà), à òàêæå àêòèâíîñòè ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû. Êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ,
âêëþ÷àþùàÿ òðàäèöèîííóþ è àíòèãîìîòîêñè÷åñêóþ (ìàçü
Traumeel S), áûëà ýôôåêòèâíåé òðàäèöèîííîé òåðàïèè. Ýòî
ïîäòâåðæäåíî äèíàìèêîé áèîõèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñëþ-
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Operaþiile organomenajante în leziunile traumatice ale splinei
E. Beschieru
Clinica Chirurgie Nr.1 Nicolae Anestiadi, USMF NicolaeTestemiþanu
Organopreserving Surgeries in Traumatic Lesiones of the Spleen
The results of 243 traumatized patients have been analyzed, 207 of which (85.19%) with isolated splenic lesions and 36 (14.81%) with
accompanied lesions of the liver and the spleen. The treatment was radical in 194 (79,83%) of patients through spleenectomy, but in 49
(20.17%) was an organopreserving, of which in 23 - by using of TachoComb® . In 49 patients treated through methods of organopreserving, the
complications developed in 5 (10.2%) compared with 132 (68.04%)  with spleenectomy. Thus, it was demonstrated the priority of
oreganopreserving operations in the lesions of the spleen.
Key word: injuries of spleen, organopreserving operations
Îðãàíîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ñåëåçåíêè
Àíàëèç 243 ïîñòðàäàâøèõ, èç êîòîðûõ 207 (85,19%) ñ èçîëèðîâàííûìè ïîâðåæäåíèÿìè ñåëåçåíêè è 36 (8,33%) - ñ ïîâðåæäåíèÿìè
ïå÷åíè + ñåëåçåíêè, ñâèäåòåëüñòâóåò î ÿâíîì ïðåèìóùåñòâå îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé, â îñîáåííîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè ÒàêõîÊîìáà®. Ó 194 (79,83%) ïîñòðàäàâøèõ ëå÷åíèå áûëî ðàäèêàëüíûì (ñïëåíýêòîìèÿ), à ó 49 (20,17%) ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü îðãàíîñîõðàíÿþùèìè ñïîñîáàìè, â 23 ñëó÷àÿõ ñ ïðèìåíåíèåì ÒàêõîÊîìáà. Èç 49 ïîñòðàäàâøèõ, ëå÷åíèå ó êîòîðûõ áûëî îðãàíîñîõðàíÿþùèìè
ñïîñîáàìè, îñëîæíåíèÿ ðàçâèëèñü â 5 (10,2%) ñëó÷àÿõ, ïî ñðàâíåíèþ ñ 132 (68,04%)  ïðè ðàäèêàëüíîì ëå÷åíèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîâðåæäåíèÿ ñåëåçåíêè, îðãàíîñîõðàíÿþùèå îïåðàöèè

Introducere
Leziunile splinei sunt destul de frecvente, de la 34 % - în
traumatismele izolate [1], pânã la 50 % din cazuri  în cele
asociate [9]. Datoritã structurii ei vascular-friabile, datoritã
aparatului ligamentar de fixaþie, capsulei splenice tensionate,
mai ales, în condiþii patologice, splina se considerã cel mai
vulnerabil organ, chiar ºi în traumatisme relativ minore [4].
Rezultatele tratamentului acestor leziuni rãmân a fi, însã, puþin
satisfãcãtoare, mortalitatea în traumatismele asociate atingând cifre
impunãtoare, de la 43,9% pânã la 57 % din cazuri [10]. Leziunile
splinei reprezintã una dintre cele mai grave ºi complicate forme ale
traumatismului abdominal, constituind ºi una dintre cele mai dificile
probleme de diagnostic ºi de tratament [8].
Splenectomia, efectuatã pentru prima datã în 1549 de
Adriano Zacareli din Neapole ºi postulatã de Kocher (citat dupã
A. Popovici ºi G. Grigoriu) [11], ca fiind beneficã, deoarece oferã
o hemostazã definitivã ºi rapidã, asigurând, totodatã, ºi liniºtea
psihicã a chirurgului, multã vreme a fost consideratã o operaþie
fãrã consecinþe în fiziologia generalã a organismului. Ideea,
conform cãreia chiar ºi într-un traumatism minor, unica soluþie
sigurã de tratament este splenectomia (punct de vedere împãrtãºit
ºi pânã azi de unii) se întemeiazã pe cel puþin douã principii: a)
vindecarea spontanã a splinei sau o soluþionare sigurã a unei plãgi
splenice, constituie o eventualitate cel puþin incertã, hemostaza
stabilã impunând extirparea organului; ºi b) splina este un organ
care poate fi înlãturat fãrã riscuri majore [11].
Experienþa acumulatã de-a lungul anilor a pus în evidenþã
faptul cã, în perioade postoperatorii tardive, în organismul
splenectomizaþilor au loc modificãri esenþiale, legate de asplenie:
a) captarea agenþilor microbieni posibil prezenþi în circulaþia

sangvinã; b) producerea precoce de anticorpi IgM specifici
germenilor respectivi; c) reglarea rãspunsului imun în ansamblul
sãu. Defectele de imunitate se referã, mai ales, la imunoglobuline, la complement, la tuftsinã, la funcþiile neutrofilelor, ale
limfocitelor ºi ale macrofagelor; nivelul IgM  scade, IgG 
rãmâne constant, al IgA  creºte. Afectate au fost ºi funcþiile
macrofagelor din alveolele pulmonare, de asemenea, ºi din
þesuturile ficatului (celulele Cowper) [11].
Clinic, aceste modificãri se manifestã de cele mai multe
ori (în 17,8% din cazuri) [14] prin apariþia sindromului
postsplenectomic, exprimat deci în afarã de imunodepresie, ºi
prin alte dereglãri nu mai puþin importante: scãdere în pondere,
slãbiciune generalã, vertijuri, cefalee, scãderea capacitãþii de
muncã pânã la invalidizare (Baragan, Biriuc - citaþi dupã
Ìàõîâñêèé, 2001)[15]. Deosebit de pronunþat acest sindrom
decurge la copii, din care cauzã splina necesitã a fi pãstratã
chiar ºi în boli hematologice sau în hipertensie portalã [14]. În
afarã de aceasta, în 1969 de Diamond (citat dupã A. Popovici ºi
Gr. Grigoriu, 1988) [11] a mai fost descris ºi aºa-numitul sindrom
OPSI (overwhelming postsplenectomy infection)  o septicemie
deosebit de severã, care duce la deces în 24 de ore, cu un moment
posibil al debutului, de la câteva zile, luni pânã la 25-30 de ani
dupã splenectomie [1].
Din aceste cauze, în ultimii 10-15 ani, splenectomia ca
intervenþie pare sã cedeze în favoarea chirurgiei conservatoare
a splinei. Tactic ºi tehnic se descriu urmãtoarele metode de
intervenþii conservatoare.
Splenorafia  suturarea capsulo-parenchimatoasã a
fisurilor splenice mai reuºitã la copii (capsula este mai bogatã
în þesut elastic ºi în fibre musculare netede) ºi mai redusã la
!"

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
adulþi (capsula este mai subþire ºi mai tensionatã), din care cauzã
mai sunt folosite suturile sprijinite pe þesuturi biologice proprii
(omentul mare) sau pe benzi de colagen sau alte substanþe [5].
Dezavantajele splenorafiei sunt:
a) dificultãþi tehnice de aplicare, mai ales pe suprafeþele
posterioare ºi posterior-diafragmale;
b) dezvoltarea postoperatorie a unor complicaþii legate de
ischemizarea þesuturilor din zonã cu dezvoltarea abceselor
intrasplenice, peritonitelor º.a.);
c) este contraindicatã la pacienþii hemodinamic instabili, cu
coagulopatii, cu patologii splenice, cu leziuni viscerale
multiple sau asociate.
Manºonarea splinei în capsule sub formã de plasã
resorbabilã din polygalactinã 910, caprofer, caprocupru º.a. care,
îmbrãcatã pe splinã (ca o capsulã artificialã), realizeazã hemostaza în doar 78% din cazuri, apreciate ca fiind fãrã perspectivã ºi
de Congresul European Traumatismele în chirurgia de urgenþã
(Aáàêóìîâ, 1988; Áîðäóíîâñêèé, 1999; Ëèòâèí, 1999, citaþi
dupã Màõîâñêèé, 2001) [14].
Tamponamentul plãgilor cu þesuturi proprii (omentul mare,
muºchi, fascii) sau cu þesuturi improprii (peritoneu, pericard
heterogen conservat) dintre care nici unul din aceste procedee
nu posedã capacitãþi de aderare, sub ele acumulându-se diferite,
dupã volum, cantitãþi de sânge cu formarea ulterioarã a abceselor,
actualmente se considerã depãºite [15].
Meºierea cu meºe simple sau îmbibate cu apã oxigenatã,
scoase prin contraincizii ºi lãsate pe 48-72 de ore sub protecþia de
antibiotice cu spectrul larg de acþiune, este o variantã a
tamponamentului. Complicaþiile postoperatorii sunt aceleaºi, cu
excepþia cã ele sunt mai frecvente ºi majore, din care cauzã metoda
nu poate fi utilizatã în condiþii locale septizante (puroi) sau în leziuni
multiple abdominale cu interesarea organelor tractului digestiv
(suturi digestive în vecinãtate contaminate) [11]. În legãturã cu riscul
infecþiei, supurarea ºi apariþia abceselor intraabdominale, a
peritonitelor, a recidivelor de hemoragii, meºierea necesitã a fi
utilizatã temporar ºi numai în cazuri excepþionale.
Procedee fizice de hemostazã, cum ar fi metodele termice,
sunt considerate ºi ele depãºite. Din procedeele contemporane cu
raze infraroºii, laser-iradiere, curenþi cu plasmã, curenþi cu
frecvenþa foarte înaltã, inclusiv cu sprey coagulare, chirurgia cu
radiounde etc., de asemenea, nu sunt lipsite de dezavantaje: duratã
lungã în aplicare (ineficienþã în ºoc hemoragic); capacitãþi mici
de coagulare ºi de hemostazã, adeseori cu recidive de hemoragii;
asigurare tehnicã costisitoare, complicatã, capricioasã [16],
contraindicatã în parenchim splenic modificat patologic [11].
Ligatura arterei splenice, indicatã în rupturile adânci hilare,
având un rezultat doar parþial satisfãcãtor [5], necesitã în mod
obligatoriu înlãturarea zonelor de parenchim splenic devitalizat,
repararea plãgilor coexistente ºi poate favoriza infarctizarea ºi
necroza splinei [11].
Embolizarea arterei splenice este manevra de elecþie în
tratamentul nonoperator al leziunilor splenice, chiar ºi de grad
avansat. Dezavantajele: este contraindicatã în ºoc hemoragic,
procedeul este de lungã duratã, necesitã dotare cu aparataj
special, riscul continuãrii (sau reluãrii) hemoragiei ca ºi cel al
constituirii în timp a unui abces splenic [11].
Rezecþia polarã sau cea segmentatrã a splinei presupune
ligaturarea vaselor segmentare, ceea ce determinã în scurt timp

delimitarea netã a zonei de ischemie, ultima programatã de a fi
secþionatã.
Utilizarea substanþelor hemostatice biologice cu acþiune
localã: polimeri biologici (colagenul, fibrina, gelatina), de
asemenea, ºi diferite cleiuri din aceºti polimeri (Tissucolul,
Beriplastul, Spongostanul, Gelfoumul, TissuFlais-ul º.a.), este
procedeul atitudinii conservatoare din ultimii ani. Cel mai
eficient din datele din literaturã pare a fi TachoComb®_ ul.
Atitudinea nonchirugicalã a apãrut ca idee din observaþia
conform cãreia în timpul laparotomiei multe din splinele lezate se
prezentau cu o hemostazã spontanã ºi relativ stabilã [2, 3, 7].
Indicaþiile pentru acest fel de tratament sunt, însã, foarte restrânse:
traumatism splenic singular, stabilitate hemodinamicã a traumatisatului sau echilibrare hemodinamicã obþinutã cu o reanimare
obiºnuitã fãrã eforturi speciale, menþinerea constantã a Ht º.a.
În toate aceste procedee conservatoare ale splinei existã,
însã, cel puþin 3 pericole:
a) hemostaza incertã;
b) necrozã ischemicã dupã suturi, splenectomii parþiale,
incapsulãri etc., uneori ºi în situaþia în care sunt corect
efectuate tehnic;
c) prelungirea nepermisã a intervenþiei la bolnavii ºocaþi,
politraumatizaþi ºi la cei cu hemoragii în curs de desfãºurare [11].
Astfel, eficacitatea metodelor chirurgiei conservatoare, în
ansamblu, rãmâne discutabilã [11]. Pe de altã parte, þinând cont
de complicaþiile postsplenectomice (sindromul postsplenectomic, sindromul OPSI etc.), splina necesitã a fi pãstratã
la aceºti traumatizaþi cu orice preþ. Însã, la moment, în literaturã
sunt elucidate insuficient locul ºi spectrul procedeelor moderne,
indicaþiile în aplicarea lor, determinate de caracterul ºi de gradul
leziunilor.
Scopul
Aprecierea locului ºi a spectrului operaþiilor organomenajante în tratamentul traumatismelor splinei, în funcþie de
caracterul ºi de gradul leziunilor.
Material ºi metode
Studiul cuprinde 243 de traumatizaþi dintre care - 207
(85,19%) cu leziuni ale splinei ºi 36 (14,81%)  cu leziuni
concomitente ale ficatului ºi ale splinei, internaþi ºi trataþi în
SCAMU, or. Chiºinãu, pe parcursul anilor 1998-2003. Bãrbaþi au
fost 183 (75,3%), femei  60 (24,7%). Vârsta pacienþilor a fost
între 3 ºi 84 de ani, vârsta medie  35,029+0,739 ani. Printre cauzele
principale ale traumatismului s-au numãrat: accidente rutiere  57
(23,5%), lovituri directe  66 (27,16%), catatraumele  68 (28%)
ºi alte cauze  22 (9,15%). Traumele deschise s-au atestat în 30
(12,35%) de cazuri, dintre care în 24 (9,9%) - prin arme albe (toate
în leziunile solitare ale splinei ºi în 3 (1,23%) - prin arme de foc
(toate în leziunile concomitente ficat+splinã). Majoritatea
pacienþilor, conform clasificãrii lui Moore, au fost cu leziuni de gr.
II ºi III  153 (62,96%) de pacienþi. Cu leziuni izolate ºi multiple
au fost internate 88 de persoane (36,2%); în rest  155 (63,8%) de
pacienþi, fiind cu leziuni asociate: toracoabdominale - 59 (24,28%)
de cazuri; cranioabdominale  14 (4,52%); toracocranioabdominale
 32 (13,17%); cranioabdominolocomotoare  7 (2,88%) ºi alte
asocieri  46 (18,93%) de cazuri.
!#
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Tabelul l
Tratamentul leziunilor splinei în funcþie de grad (clasificarea Moore, 1989)

În 88 (36,2%) de cazuri a fost afectatã câte o regiune
anatomicã, în 73 (33,04%)  câte 2; în 50 (20,58%)  câte 3 ºi în 32
(13,17%) de cazuri  câte 4 ºi mai multe regiuni. Impunãtor de
mult a fost ºi numãrul de organe lezate: câte 1 organ  la 119
(48,97%) traumatizaþi, câte 2  la 45 (18,5%), câte 3  la 42 (17,28%)
ºi câte 4 ºi mai multe organe  la 37 (15,23%) de traumatizaþi. În
leziunile concomitente ficat+splinã  în 25 (69,4%) de cazuri numãrul organelor lezate au fost câte 4 ºi mai multe. Din cauza
traumatismelor multiple ºi asociate, în stare gravã au fost transportate
86 de persoane (33,39%), în stare terminalã  17 (6,99%); în ºoc
de gr. III  43 (17,7%) ºi în ºoc de gr. IV  19 bolnavi (7,81%).
Dupã cum observãm din datele din tabelul 1, la 194 (79,83%)
de traumatizaþi, tratamentul a fost chirurgical  splenectomie.
În 49 (20,17%) de cazuri, tratamentul a fost organomenajant, cele mai utilizate metode fiind: splenorafia - 16 (6,58%)
traumatizaþi, aplicarea TachoComb ®_ ului (TC) -11 (4,5%) ºi
omentopexia - 7 (2,88%) cazuri. La 12 (4,93%) din traumatizaþi au
fost aplicate metode combinate de tratament, în toate - cu utilizarea
TC (tabelul 1). Din totalul de operaþii organomenajante, TC a fost
utilizat în 23 (46,93%) de cazuri, dintre care în 11 (22,44%) - ca
metodã de sine stãtãtoare ºi în 12 (24,48%) - ca metodã combinatã.
La 3 (1,23%) pacienþi, tratamentul a fost nonoperator.

Rezultate ºi discuþii
Una dintre cele mai frecvente operaþii, utilizatã în lotul
nostru de traumatizaþi, a fost splenectomia, efectuatã la 194
(79,83%) de pacienþi.
În pofida faptului, cã aceastã operaþie este una radicalã ºi
pare a fi fãrã prea multe ºi majore complicaþii postoperatorii,
totuºi, în practica noastrã, ea s-a soldat cu 3 (1,55%) recidive
de hemoragii, în 36 (18,56%) de cazuri - cu diverse, dupã volum,
colecþii intraabdominale, în 8 (4,12%)  cu pancreatitã, în 2
(1,03%)  cu sindromul CID, în 3 cazuri (1,55%)  cu hemoragii
gastrointestinale º.a. (tabelul 2)
Ca ºi în datele din literaturã, în lotul nostru de studiu, cele
mai numeroase au fost complicaþiile septicoflogistice  75
(38,65%), dintre care: 10 (5,15%)  abcese intraabdominale, 2
(1,03%) - peritonite, 1 (0,52%)  septicemie, 1 (0,51%) supurare
de plagã ºi în 61 de cazuri (31,44%)  complicaþii pleuropulmonare.
Deci, splenectomia nu este lipsitã de neajunsuri chiar ºi în
perioada postoperatorie precoce, nemaivorbind de sindroamele
postoperatorii tardive, unele din ele foarte serioase (sindromul
postsplenectomic, sindromul OPSI) ºi care vor prezenta o
ameninþare pentru bolnav pe tot parcursul vieþii sale.
Tabelul 2

Complicaþiile în tratamentul leziunilor splinei
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Tabelul 3
Tratamentul leziunilor splinei în funcþie de gradul leziunii (dupã Moore, 1989) [6]

Operaþiile organomenajante au fost efectuate la 49 (20,17%)
de traumatizaþi, dintre care: cu aplicarea simplã a TC  la 11
pacienþi, cu 0 % complicaþii postoperatorii; suturare + TC  la 9
traumatizaþi, cu o recidivã de hemoragie; suturare + TC +
omentopexie  la 3, cu o complicaþie pleuropulmonarã; suturare
simplã  la 16 pacienþi, cu o colecþie intraperitonalã rezolvatã
conservator; omentopexie  7 cazuri, cu 1 hematom intrasplenic;
ºi trei traumatizaþi au beneficiat de tratament nonoperator.
Deci, din 49 de operaþii organomenajante, complicaþiile
s-au dezvoltat în 5 (10,2%) cazuri (faþã de 132 (68,04%) de
traumatizaþi cu splenectomie), dintre care legate nemijlocit de
procedeul operaþiei - numai la 3 ( 6,12%), faþã de 65 de pacienþi
(33,5%) - în splenectomie (tabelul 2).
Cele mai bune rezultate au fost obþinute în operaþiile
organomenajante, în special, în cele cu utilizarea TC  11 operaþii
(2  în leziuni de gr. I; 6  de gr. II ºi 3  în leziuni de gr. III),
fãrã nici o complicaþie postoperator. În leziunile de gr. IV s-au
impus procedee combinate de utilizare a TC, iar în cele de gr.V
- splenectomia. De menþionat, cã TC a fost aplicat într-un volum
al hemoperitoneului de la 150 ml- la 2000 ml, adicã indicaþiile
utilizãrii lui ºi procedeul (TC de sine stãtãtor sau în combinaþie
cu alte metode), au fost gradul leziunii splinei ºi nu volumul
hemoperitoneului.
Un bilanþ al celor relatate ne demonstreazã cã indicaþiile
pentru splenectomie trebuie sã fie strict limitate. Conform datelor
noastre, în 78 (32,09%) de cazuri, splenectomiile au fost efectuate
în leziuni minore - gr. I ºi II ºi, deci, ele au fost neargumentate.
Din experienþa noastrã proprie ºi þinând cont de datele
din literaturã, conduita chirurgicalã în leziunile splinei, dupã
pãrerea noastrã, ar trebui sã fie urmãtoarea  tabelul 3.
Într-un program astfel pus la punct, conform calculelor
noastre, în 60-65%, splenectomiile pot fi evitate.
1.
2.

3.

4.

metodã de sine stãtãtoare  în leziunile minore (gradele I
ºi II), fie ca metodã combinatã cu alte procedee  în
leziunile majore (gradele III ºi IV).
Indicaþie pentru utilizarea TC serveºte gradul leziunii
splinei ºi nu volumul hemoperitoneului.
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Concluzii
Traumatismele splinei reprezintã una dintre cele mai grave
leziuni abdominale: 40,38% din traumatizaþi sunt transportaþi
în stare gravã sau terminalã; 25,51% - în ºoc de gr. III ºi IV.
Cele mai bune rezultate au fost obþinute în operaþiile
organomenajante. Complicaþiile legate nemijlocit de
procedeul tratamentului în operaþiile organomenajante au
fost în 6,12%, iar în splenectomii  în 33,5% din cazuri.
Conduita terapeutico-chirurgicalã, în leziunile splinei,
trebuie sã fie orientatã spre operaþiile organomenajante,
indicaþiile cãtre splenectomie trebuie sã fie mai restrânse.
Procedeul de perspectivã, în tratamentul organomenajant
pentru leziunile splinei, este cel cu utilizarea TC, fie ca
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Evaluarea fiziologo-igienicã a condiþiilor ocupaþionale ale angajaþilor
întreprinderilor vinicole
Gr. Friptuleac, V. Meºina
Catedra Igienã, USMF Nicolae Testemiþanu
Hygienic and Physiological Evaluation of Workers Occupational Conditions of the Winery Factories
The article presents a study of the combination of physical and chemical factors in the occupational environment of wine-making enterprises:
air temperature, relative humidity, noise pollution, lighting, and the vaporous presence of ethyl alcohol, sulphur dioxide, and ammonium. The
study focuses on the effects of low temperatures (6.4-18.0οC), high humidity (66-100%), and increased vaporous concentrations of ethyl alcohol
(1170-11592 mg/m3 ) and sulphur dioxide (12.9-78.5 mg/m3). The combination of these factors in the work environment and process leads to the
obvious strain on the most important systems of the human organism: the circulatory, central-nervous and osteo-muscular. The quantitative
estimation of the workplace conditions and the physiological changes of the workers necessitate the adoption of prophylactic measures to
improve the occupational environment to improve and ultimately insure the health of the workers.
Key words: winemaking enterprises, physical factors, chemical-polluting agents
Ôèçèîëîãî-ãèãèåíè÷åñêàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà ðàáî÷èõ âèíîäåëü÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Èçó÷åí êîìïëåêñ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ðàáî÷åé ñðåäû íà ïðåäïðèÿòèÿõ âèíîäåëèÿ: òåìïåðàòóðà âîçäóõà, îòíîñèòåëüíàÿ
âëàæíîñòü, øóì, îñâåùåíèå, ïàðû ñïèðòà, ñåðíèñòûé ãàç, àììèàê. Îòìå÷àåòñÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà (6,4-18,0οC), âûñîêàÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü (66-100%), ïîâûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ ïàðîâ ñïèðòà (1170-11592 ìã/ì3) è ñåðíèñòîãî ãàçà (12,9-78,5 ìã/ì3). Êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå ôàêòîðîâ ðàáî÷åé ñðåäû è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà âûçûâàåò çíà÷èòåëüíîå íàïðÿæåíèå îñíîâíûõ ñèñòåì
îðãàíèçìà ðàáîòàþùèõ: êðîâîîáðàùåíèÿ, ÖÍÑ, êîñòíî-ìûøå÷íîé. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà è ôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé îðãàíèçìà ðàáî÷èõ îáîñíîâûâàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îçäîðîâëåíèå
óñëîâèé òðóäà è ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ ðàáî÷èõ âèíîäåëü÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âèíîäåëü÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå, ôèçè÷åñêèå ôàêòîðû, õèìè÷åñêèå çàãðÿçíèòåëè

Actualitatea temei
Ramura vinificaþiei ocupã un loc de frunte în economia
naþionalã a Republicii Moldova. Industria prelucrãtoare a
strugurilor este prezentatã în Þarã de 124 de întreprinderi vinicole, dintre care 71 - cu prelucrare primarã a materiei vinicole
ºi 53 de fabrici vinicole specializate. Conform anuarului statistic
al RM (2002), la aceste întreprinderi sunt angajaþi circa 21000
de muncitori, inclusiv 15500 de femei.
Pânã la ora actualã, cercetãrile fiziologo-igienice în acest
domeniu s-au referit exclusiv la etapa cultivãrii strugurilor [9,12].
Estimarea complexã fiziologo-igienicã a activitãþii muncitorilor
la întreprinderile vinicole nu s-a efectuat în genere. Studiile
realizate de cãtre V. P. Serbin (1973) au inclus doar evaluarea
morbiditãþii angajaþilor la fabricile vinicole, în perioada anilor
1967-1969 ºi care, evident, sunt deja depãºite.
Actualmente, s-au implementat tehnologii contemporane
care determinã modificãrile cantitative ºi calitative ale mediului
de muncã al angajaþilor întreprinderilor vinicole. Statutul fiziologic
al acestor muncitori este influenþat de un ºir de factori ai mediului
ocupaþional: temperatura joasã, umiditatea relativã înaltã, zgomotul excesiv, iluminarea insuficientã, concentraþii sporite de vapori
ºi gaze chimice. Acþiunile separate sau/ºi asociate ale acestor
factori determinã oscilaþii semnificative ale stãrii funcþionale a
sistemelor circulator, nervos central ºi osteomuscular.
Problema în cauzã include argumentarea ºtiinþificã ºi
elaborarea complexului de mãsuri profilactice necesare, ceea

ce corespunde cerinþelor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS) ºi ale Organizaþiei Internaþionale a Muncii (OIM). Studiul
efectuat corespunde preocupãrilor prevãzute de prioritãþile
strategice ale cercetãrii/dezvoltãrii aprobate de Parlamentul
Republicii Moldova nr. 566-XV din 25.12.2003.
Obiective
Evaluarea igienicã a condiþiilor de muncã ºi a modificãrilor
fiziologice ale organismului muncitorilor antrenaþi la producerea
bãuturilor alcoolice.
Material ºi metode
Cercetãrile prezente constituie un compartiment al unui
studiu complex efectuat la întreprinderea vinicolã S. A. Vinãria
Bardar ºi cuprind analiza condiþiilor de activitate ºi a
particularitãþilor procesului tehnologic, investigarea stãrii generale
a mediului de producere ºi factorilor de risc, evaluarea
modificãrilor igienice ºi fiziologice în procesul de muncã. Pentru
aprecierea influenþei condiþiilor ºi caracterului de activitate asupra
capacitãþii de muncã a angajaþilor, s-a studiat starea funcþionalã a
organismului pe durata zilei de muncã. Lotul de studiu a fost
constituit din 164 de persoane practic sãnãtoase, cu vârstã de 18
- 56 de ani, cu o vechime de muncã de la 1 pânã la 34 de ani.
În scopul evaluãrii igienice a condiþiilor de muncã a
muncitorilor întreprinderilor vinicole, s-a efectuat investigarea
urmãtorilor factori:
!'
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parametrii microclimaterici: temperatura aerului, umiditatea
relativã a aerului, viteza curenþilor de aer (perioadele rece
ºi caldã ale anului );

nivelul zgomotului la locul de muncã;

concentraþia compuºilor chimici în aerul din zona de
muncã;

iluminarea la locul de muncã.
În scopul evaluãrii stãrii funcþionale a organismului
muncitorilor, s-au efectuat investigaþii fiziologice la etapele
tehnologice principale, pentru grupurile specifice de profesiuni
prin investigarea urmãtorilor indici:

sistemul circulator - frecvenþa cardiacã (FC), tensiunea
arterialã sistolicã (TAs) ºi cea diastolicã (TAd), cu calcularea
indicilor integrali: ai tensiunii dinamice medii (TDM), ai
volumului sistolic (VS) ºi ai volumului cardiac (MVC);

sistemul nervos central - durata perioadei de latenþã a
reacþiilor motorii la stimulii luminoºi (PLV) ºi sonori (PLA);

sistemul neuromuscular - forþa muscularã (FM), rezistenþa
muscularã la încordare staticã (RM) ºi tremorul fiziologic
(TF);

sistemul respirator - capacitatea vitalã pulmonarã (CVP) .
Modificãrile funcþionale s-au cercetat la începutul zilei
de muncã ºi la sfârºitul zilei de muncã.

În prezent, pentru estimarea stãrii de sãnãtate a muncitorilor,
capãtã o importanþã semnificativã normarea fiziologicã a muncii. În
acest scop, sunt utilizate mai multe criterii de apreciere fiziologicã a
muncii.[5, 7, 10, 11, 14]. Utilizarea acestor principii permite a evalua
procesul de muncã din mai multe puncte de vedere: solicitarea fizicã,
solicitarea neuropsihicã ºi gradul de periculozitate. Acestea
cunoscându-se, devine posibilã estimarea integralã a oricãrui proces
de muncã. Sãnãtatea muncitorilor întreprinderilor vinicole este
influenþatã de diferiþi factori ai mediului de producere. Printre factorii
de risc un rol dominant le revine factorilor microclimaterici
(temperatura joasã, umiditatea relativã înaltã), compuºilor chimici
(CO2, anhidrida sulfuroasã, vaporii de alcool etilic, amoniac) prezenþi
în aerul din zona de muncã, zgomotului, iluminãrii insuficiente; factori
capabili sã influenþeze negativ sãnãtatea muncitorilor [2, 3, 6].
Pentru întreprinderile industriei de vinificaþie, este
caracteristicã prezenþa devierilor de temperaturã ale aerului în
halele ºi sectoarele de producere (în limitele de la 4 pânã la
32°C), în combinaþie cu umiditatea relativã înaltã (de la 44 pânã
la 100%) care, în unele anotimpuri ale anului, sunt peste nivelul
indicilor respectivi ai aerului atmosferic [13]. Rezultatele
investigãrii factorilor fizici ai mediului ocupaþional sunt
prezentate în tabelul 1. Dupã cum se vede din tabel, temperatura
minimã, în limitele de la 6,4 - 9,4°C, a fost înregistratã în secþiile
Cupaj ºi Prelucrare Primarã a Vinurilor. Important este cã aceste
valori sunt prezente, de regulã, în combinaþie cu umiditatea
relativ înaltã a aerului care atinge nivelul de 97,2 - 100%.
Concomitent, se cere de menþionat ºi faptul cã este destul
de ridicatã, la întreprinderile din ramura respectivã a economiei
naþionale, intensitatea zgomotului, în special în sectorul de
prelucrare a strugurilor, aceasta oscilând în limitele 82-94 dB,
secþia Alcool - 80-84 dB ºi secþia Spãlarea Sticlelor - 76-84 dB.
Exercitarea muncii la întreprinderile vinicole nu este legatã
de distingerea detaliilor (pieselor) de dimensiuni mici, de aceea
particularitãþile de iluminare a locurilor de muncã, de regulã,
sunt ignorate. Dar importanþa acestui factor pentru sãnãtatea
muncitorilor este indiscutabilã. În cazul nostru, pentru iluminarea
încãperilor de producere în unitãþile de vinificaþie primarã, drept
sursã de luminã artificialã se utilizeazã becurile cu incandescenþã,
iar, în cele de vinificaþie specializatã (finalã) - atât becurile cu
incandescenþã, cât ºi lãmpile luminescente. Cu toate acestea, în

Rezultate ºi discuþii
Pentru menþinerea ºi sporirea capacitãþii de muncã a
muncitorilor, o condiþie incontestabilã este crearea condiþiilor
optime de adaptare la procesul de muncã ºi organizarea unui
regim raþional de muncã ºi odihnã. De aceea principiile de bazã
ale medicinii muncii presupun cunoaºterea modificãrilor
funcþionale ale organismului muncitorului pe parcursul zilei ºi
sãptãmânii de muncã, în raport de factorii de risc, ocupaþionali,
determinaþi de caracterul procesului tehnologic.
Þinând cont de posibilitãþile de adaptare a organismului
la condiþiile mediului ocupaþional, este foarte important a elabora
regimuri optime care ar permite o organizare mai bunã a muncii
ºi a odihnei cu creºterea productivitãþii, prevenind suprasolicitarea funcþionalã a organismului. Acest principiu stã la baza
fiziologiei muncii moderne ºi e necesar de luat în consideraþie,
pe parcursul cercetãrilor ºtiinþifice în domeniul igienei.

Tabelul 1
Valorile factorilor fizici în secþiile principale ale întreprinderii vinicole
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realitate, în condiþii de producere, de cele mai multe ori normele
igienice ale iluminãrii nu se respectã: niveluri insuficiente de
iluminare au fost depistate în secþia Prelucrare a Vinurilor (25120 lx) ºi în secþia Cupaj (30-75 lx). La unele locuri de muncã,
nivelul iluminãrii atinge cifre destul de mici 12,16,24 lx
(normativul igienic fiind de cel puþin 100 lx).
Dupã cum s-a menþionat deja, printre factorii nocivi ai
mediului ocupaþional din industria vinicolã, un rol important le
revine poluanþilor chimici [4]. Dintre cei mai rãspândiþi poluanþi
fac parte ºi vaporii alcoolului etilic. Expunerea îndelungatã a

muncitorilor la influenþa alcoolului etilic contribuie la
dezvoltarea maladiilor sistemului nervos central ºi circulator.
Concentraþiile cele mai mari de alcool au fost decelate la
sectoarele de prelucrare a coniacului (1500-9260 mg/m3), la
spãlarea vaselor dupã eliberarea lor (8825-11592 mg/m 3) ºi la
turnarea produselor vinicole în sticle (206-1170 mg/m3).
Un alt factor nociv, caracteristic industriei vinicole, este
poluarea aerului din zona de muncã cu dioxid de sulf, care este
utilizat în calitate de dezinfectant pentru prelucrarea vaselor dupã
eliberare ºi spãlare, pentru stabilizarea ºi conservarea materiei

Fig. 1. Modificãrile indicilor fiziologici (în %) în organismul muncitorilor de la întreprinderi vinicole, pe parcursul zilei de
muncã (−− iniþial;  la sfârºitul turei).

Secþiile: 1- Prelucrarea strugurilor; 2 - Alcool; 3 - Cupaj; 4 - Prelucrarea primarã a vinului; 5 - Îmbuteliere; 6 - Ambalaj; 7- Producþie finitã.
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vinicole. Paralel cu proprietãþile sale pozitive, anhidrida sulfuroasã
posedã ºi proprietãþi negative ºi, în primul rând, este vorba de
influenþa ei asupra organismului muncitorilor. Concentraþii peste
limita maximã admisã au fost stabilite în aerul din zona de muncã
a secþiilor Prelucrare a Vinului (10,2±0,7mg/m3) ºi turnarea
anhidridei sulfuroase în vasele cu materie vinicolã (30±6,5mg/m3).
Poluarea aerului din zona de muncã cu amoniac are loc de
la procesele de utilizare a NH4 la refrigerarea materiei vinicole,
pregãtite pentru filtrare. Conform rezultatelor cercetãrilor
noastre, concentraþia vaporilor de amoniac în aerul din zona de
muncã nu depãºeºte normele igienice în vigoare.
În aerul din zona de muncã a industriei vinicole foarte
frecvent se întâlneºte dioxidul de carbon care se formeazã în
rezultatul proceselor de fermentare. Concentraþia maximã
admisibilã a CO2 este de pânã la 0,5%, dupã volum, cu conþinutul
obligatoriu de oxigen în aer nu mai puþin de 20% [8]. În cazul
nostru, valorile CO2 au variat în limitele 0,1-0,25%, ceea ce
corespunde cerinþelor igienice.
Evaluarea igienicã complexã a compuºilor chimici, care
polueazã mediul aerian al întreprinderilor vinicole, a demonstrat
cã valoarea indicelui Averianov oscileazã în limitele de la 0,12
pânã la 13,52 unitãþi. Depãºiri evidente s-au constatat în
urmãtoarele sectoare: Prelucrarea Primarã a Vinului - 1,17;
Cupajare - 4,74; Curãþarea Volumelor pentru materia vinicolã 13,52. Aceste valori justificã necesitatea micºorãrii evidente a
concentraþiilor de substanþe nocive într-atât, încât indicele
Averianov sã nu depãºeascã cifra 1.
Influenþa condiþiilor mediului ocupaþional asupra
organismului muncitorilor în procesul de muncã, de regulã, se
manifestã prin modificãri funcþionale din partea organelor ºi
sistemelor de organe. Modificãri esenþiale în procesul lucrului
prezintã sistemele circulator, nervos central ºi osteomuscular
(fig.1). În special, studiul indicilor hemodinamici permite de a
evidenþia unele particularitãþi caracteristice pentru cei cercetaþi.
În decursul zilei de muncã, frecvenþa cardiacã a crescut la
majoritatea angajaþilor (excepþie - secþia Producþie Finitã) în
limitele 0,98-9,74%, faþã de iniþial. Îndeosebi, modificãri
semnificative s-au înregistrat în secþiile Cupajare (creºtere cu
9,74%) ºi Alcool (creºtere cu 8,38%). De asemenea, este în
creºtere tensiunea arterialã sistolicã cu - 0,83-3,21% ºi tensiunea
arterialã diastolicã cu - 0,6-20,9%. În ce priveºte volumul sistolic
în unele secþii, de exemplu Îmbuteliere ºi Prelucrarea Vinului,
sporeºte cu 5,48% ºi 4,07%, respectiv, iar, în secþiile Cupaj ºi
Producþia Finitã scade cu 8,2% ºi 7,9%, respectiv.
Alþi indici caracteristici procesului de muncã a angajaþilor
întreprinderii vinicole sunt: forþa muscularã care se reduce cu
0,7-7,1%, pe parcursul turei, ºi rezistenþa muscularã care este
în scãdere cu 18-43%, faþã de iniþial.
Modificãrile funcþionale ale sistemului nervos central sunt
exprimate prin prelungirea duratei perioadei de latenþã a reacþiilor
motorii la excitanþii luminoºi ºi sonori. Aºa, perioada de latenþã
auditivã se mãreºte pe parcursul turei de muncã  cu 5,02-45,1%,
iar perioada de latenþã vizualã  cu 6,75-42,6%. Tremorul
fiziologic variazã de la o secþie la alta, înregistrându-se o creºtere
maximã în secþia Ambalaj cu 20,6% spre sfârºitul turei, faþã de
perioada iniþialã, pe când în secþia Prelucrare a Vinului are loc o
reducere a tremorului fiziologic cu 8,3%, faþã de iniþial.

Rezultatele cercetãrilor fiziologo-igienice ale angajaþilor
de la întreprinderile vinicole pot sta la baza estimãrii integrale a
capacitãþii lor de muncã ºi clasificãrii activitãþilor profesionale
dupã greutate, intensitate ºi periculozitate.
1.

2.

3.

Concluzii
Procesele tehnologice contemporane aplicate la producerea
bãuturilor alcoolice sunt caracterizate prin generarea unui
complex de factori fizici care influenþeazã echilibrul
fiziologic al organismului muncitorilor (microclimat
nefavorabil, poluare sonorã, iluminare insuficientã).
Aerul din zona de muncã a muncitorilor este poluat în
permanenþã cu diferiþi compuºi chimici rezultaþi din
diferite operaþiuni tehnologice: vapori de alcool etilic,
dioxid de sulf, dioxid de carbon, amoniac.
Caracterul modificãrilor fiziologice decelate permit de a
constata crearea unor condiþii specifice care pot contribui
la încordarea funcþionalã a organismului ºi la dezvoltarea
ulterior a unor procese patologice.
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Influenþa vaccinãrii contra HVB asupra procesului epidemic ºi unor
particularitãþi epidemiologice
P. Iarovoi, M. Isac, C. Rîmiº, A. Vrânceanu-Beneº
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
Effects of Vaccination against Viral Hepatitis B on Epidemic Process and Some Epidemiological Particularities
This article presents the data on the influence of vaccination against viral hepatitis B in newborns and other population groups with high
epidemiological risk on the dynamic of morbidity (from 76.6 0 /0000 in 1987 year to 10 0/0000 in 2004). It also presents findings on the comparative
risks of two age groups, 0-14 years and 15  29 years. For the continued reduction of viral hepatitis B morbidity evidence strongly supports the
vaccination of the at-risk groups.
Key words: viral hepatitis B, morbidity, vaccination, risk group
Âëèÿíèå âàêöèíàöèè ïðîòèâ ãåïàòèòà Â íà ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåñc è íåêîòîðûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ äàííûå, êàñàþùèåñÿ âëèÿíèÿ âàêöèíàöèè ïðîòèâ âèðóñíîãî ãåïàòèòà Â íîâîðîæäåííûõ äåòåé è äðóãèõ êîíòèíãåíòîâ ïîâûøåííîãî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðèñêà íà äèíàìèêó çàáîëåâàåìîñòè (76,6 0/0000 â 1987 ãîäó äî 10 0 /0000 â 2004 ãîäó) è íà
èçìåíåíèe âîçðàñòíûõ ãðóïï ðèñêà, ñ ãðóïïû 0-14 ëåò íà ãðóïïó 15-29 ëåò. Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè âèðóñíûì
ãåïàòèòîì Â ïðåäëàãàåòñÿ âàêöèíàöèÿ ãðóïï ðèñêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âèðóñíûé ãåïàòèò Â, çàáîëåâàåìîñòü, âàêöèíàöèÿ, ãðóïïû ðèñêà

Introducere
Hepatitele virale (HV) reprezintã un grup de maladii
infecþioase, antroponoze, cauzate de diverse virusuri hepatotrope
cu diferit mecanism de transmitere. Manifestãrile clinice pot
avea o evoluþie ciclicã (benignã) sau aciclicã (progresivã), fiind
caracterizate prin fenomene de intoxicaþie generalã, dereglãri
ale tractului digestiv, în deosebi ale funcþiei ficatului, cu sau
fãrã apariþia icterului.
La momentul actual, sunt cunoscute mai multe tipuri de
agenþi patogeni care provoacã HV acute ºi cronice  virusurile
hepatitelor A, B, C, D, E, F, G, TTV ºi SEN-V. De menþionat, cã
majoritatea din ele provoacã hepatite virale parenterale (HV par),
cu mecanism de transmitere predominant parenteral ºi, numai trei
din ele, A, E ºi (dupã unele date bibliografice) F provoacã infecþii
intestinale, cu mecanism de transmitere predominant fecal-oral.

continuare indici de morbiditate semnificativ înalþi în comparaþie
cu aceiaºi indici înregistraþi în majoritatea þãrilor europene.
Morbiditatea prin hepatita viralã B (HVB), în anul 2004, a
constituit 451 de cazuri (11,65 la 100 mii de populaþie (0/0000)),
hepatita viralã C (HVC) - 125 de cazuri (2,95 0/0000), iar prin
hepatita viralã D (HVD) - 39 de cazuri (0,90/0000)3 .De menþionat
cã, în majoritatea þãrilor europene, indicele intensiv al
morbiditãþii prin HVB este mult mai mic ºi, în anul 2003, a
constituit în: Luxemburg  0,22 0/ 0000, Malta  0,5 0 /0000,
Danemarca ºi Cipru  0,62 0/0000, Slovenia  1,16 0/0000, Portugalia
 1,17 0/0000, Italia  1,43 0/0000, Ungaria  1,460/0000, Elveþia 
1,52 0/0000, Germania  1,59 0/0000, Olanda  1,8 0/0000, Spania 
1,85 0/0000, Finlanda - 2,1 0/0000 , Republica Cehã  3,61 0/0000 4 .
Ca urmare a morbiditãþii sporite, în R. Moldova numãrul
cazurilor de HCr, CH ºi CHP creºte din an în an. Astfel,
morbiditatea prin aceste maladii a sporit de la 33 610 de cazuri
(772,90/0000), înregistrate în anul 1989, pânã la 54677 de cazuri
(1511,40/0000) - în anul 2003. Conform datelor statistice în vigoare,
în R. Moldova, anual se înregistreazã cca 2700 de purtãtori ai
AgHBs nou depistaþi, cca 7000 de persoane cu HCr ºi CH, cca
200 de cazuri de CPH. În urma HCr ºi CH, anual decedeazã cca
3000 de persoane, iar, în urma CPH  cca 300 de bolnavi5 .
Actualitatea ºi valoarea HV au fost confirmate de experþii
naþionali ºi internaþionali, participanþii la seminarul de
prioritizare a maladiilor infecþioase, organizat de Ministerul
Sãnãtãþii al R. Moldova în anul 2003, în baza acordului bianual
de cooperare cu Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Biroul
Regional pentru Europa, recunoscându-le ca maladii prioritare
pentru Sistemul Naþional de Supraveghere.

Actualitatea problemei
La nivel mondial, o problemã social-medicalã reprezintã
HV par. Conform datelor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), circa 2 mlrd. de persoane din cele circa 6 mlrd. care
convieþuiesc astãzi pe Pãmât, au contractat infecþia cu virusul
hepatic B (VHB), circa 350 mln. de indivizi au rãmas purtãtori
cronici ai AgHBs1 , care pot servi drept sursã de infecþie cu VHB
ºi au un risc potenþial de a se infecta cu virusul hepatic D (VHD)
ºi de a evolua în continuare în hepatitã cronicã, cirozã hepaticã,
cancer primar hepatic. Se considerã cã cca 500 mln. de persoane
sunt infectate cu virusul hepatic C (VHC)2 . În fiecare an apar,
în diferite arii geografice, peste 100 mii de cazuri de hepatitã
fulminantã, 400 mii de hepatite cronice (HCr), 700 mii de ciroze
hepatice (CH) ºi aproximativ 300 mii de cazuri de carcinom
hepatic primar(CPH). Aceste forme clinice severe determinã
anual 1,5  2 milioane de decese.
În Republica Moldova, problema HV acute ºi cronice, de
asemenea, este actualã, dat fiind faptul cã se înregistreazã în

Material ºi metode
Au fost supuse analizei ºi evaluãrii datele statistice, pentru
anii 1989-2004, prezentate în anualele statistice ale Centrului
ªtiinþifico-Practic de Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar
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Rezultatele obþinute
Este bine cunoscut faptul, cã cea mai eficientã mãsurã de
profilaxie a HVB este vaccinarea împotriva acestei infecþii. În
practica mondialã, imunizarea contra HVB a început în anul
1982. În Republica Moldova, primele vaccinãri au fost efectuate
în toamna anului 1989, imunizãrii fiind supuºi numai copiii
nãscuþi de mame AgHBs pozitive  aºa-numita vaccinare
selectivã, care a durat pânã în anul 1994. În toamna anului 1994,
a fost declanºatã vaccinarea universalã (totalã) a nou-nãscuþilor,
care este în curs de realizare ºi la momentul actual. Alte grupuri
de risc nu erau supuse vaccinãrii. Þinând cont de aceastã situaþie
ºi de alte aspecte privind profilaxia nespecificã, a fost elaborat
Programului Naþional de combatere a hepatitelor virale B, C
ºi D, aprobat prin Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova
Cu privire la Programul Naþional de combatere a hepatitelor
virale B, C ºi D nr. 507 din 2 iunie 1997. Conform Programului
sus-numit, în ultimii ani au fost supuse vaccinãrii ºi alte grupuri
de risc, cum ar fi copiii din familii cu bolnavi de Hcr ºi CH,
purtãtori cronici ai AgHBs, lucrãtorii medicali, studenþii medici;
fapt care s-a soldat cu rezultate semnificative în combaterea
HVB. Astfel, în perioada prevaccinalã, indicele morbiditãþii a
sporit de la 1960 de cazuri (48,7 0/0000), în anul 1981, pânã la
3221 (76,6 0/0000), în anul 1987, media fiind de 2547 de cazuri
(61,5 0/0000). Ponderea medie a copiilor de vârsta 0 - 2 ani a
constituit 13,1 % (334 de cazuri (1,4 0/00 ), a celor de 3 - 6 ani 
8,5 % (215 (0,7 0/00) iar a celor de 7 - 14 ani  9 % (230 de
cazuri, 0,4 0/00). Grupul adolescenþilor ºi vârstnicilor a constituit
69,4 % (1768 de cazuri, 58,2 0/0000). În rezultatul vaccinãrii
selective, morbiditatea în grupul copiilor de vârsta 0 - 2 ani s-a
redus de la 296 de cazuri (1,4 0/00), în anul 1989, pânã la 119
cazuri (0,71 0/00 ), în anul 1994. Acest fapt a contribuit ºi la
reducerea morbiditãþii generale, respectiv de la 66,4 0/0000 pânã
la 49,9 0/0000. Implementarea în anul 1995 a vaccinãrii universale

a nou-nãscuþilor împotriva HVB ºi vaccinarea de peste 90 % a
contribuit la reducerea morbiditãþii în grupurile de vârstã
vaccinate. În rezultat, în anul 2004, în grupul copiilor de vârsta
0 - 7 ani a fost înregistrat doar un singur caz de HVB. Mai sus
s- a menþionat cã, practic, ºi copiii de vârsta 7 - 10 ani au fost
imunizaþi. Aceastã situaþie a contribuit la reducerea semnificativã
a nivelului de morbiditate ºi în grupul copiilor de 7 - 14 ani  de
la 261 de cazuri (0,39 0/00 ), în anul 1995, la 37 de cazuri (0,046
0
/00), în anul 2003, ponderea lor diminuându-se de la 14,7 % la
1,7 % respectiv. Imunizarea nou-nãscuþilor, precum ºi a altor
grupuri de risc (copii din familii cu bolnavi de Hcr, CH ºi
purtãtori cronici ai AgHBs, lucrãtorii medicali), concomitent
cu realizarea completã ºi calitativã a mãsurilor de prevenþie
nespecificã, a contribuit în mare mãsurã la reducerea morbiditãþii
generale - de la 1770 de cazuri (40,8 0/0000), în anul 1995, la 361
de cazuri (10,0 0/0000), în anul 2004, sau o reducere de circa 5 ori
(fig.1). Vaccinarea contra acestei maladii a influenþat
semnificativ structura morbiditãþii în diferite grupuri de vârstã.
În perioada declanºãrii vaccinãrii selective (media anilor 19901992), cel mai înalt risc îl prezenta grupul de vârstã 3-6 ani,
nivelul morbiditãþii constituind circa 0,9 0/00. Locul doi îl ocupa
grupul de vârsta 0-2 ani - circa 0,85 0/00 ºi locul trei  grupul de
vârsta 7-14 ani - circa 0,5 0/00. O datã cu creºterea vârstei,
descreºte ºi nivelul de morbiditate, fapt care poate fi explicat,
dupã pãrerea noastrã, prin aceea cã, cu creºterea vârstei, creºte
ponderea celor imunizaþi natural contra HVB ºi, în rezultat,
descreºte ºi receptivitatea (fig. 2).
În perioada vaccinãrii universale (media anilor 2001-2003)
a copiilor nou-nãscuþi, în structura grupurilor de vârstã au
parvenit modificãri esenþiale. Primul loc îl ocupã grupul de vârstã
15-19 ani , al doilea loc - grupul de vârstã 20-29 de ani ºi locul
trei aparþine grupului de vârstã 30-39 de ani. În continuare,
nivelul riscului de îmbolnãvire prin HVB treptat descreºte pânã
la 47 de cazuri, în grupul de vârstã de 50 de ani ºi mai mult
(fig.3). Aºadar, la ora actualã, cel mai înalt risc de infectare îl au
adolescenþii ºi persoanele de vârstã tânãrã (15-29 de ani),
ponderea cãrora constituie circa 60% (357 de cazuri din numãrul
total de 590 de cazuri), ceea ce constituie o particularitate

Fig. 1. Dinamica morbiditãþii prin hepatita viralã B acutã
în Republica Moldova (perioada anilor 1981  2004).

Fig. 3. Incidenþa hepatitei virale B în diferite grupuri de
vârstã în Republica Moldova (media pe anii 2001  2003).

ºi ale Centrului Naþional ªtiinþifico - Practic de Medicinã
Preventivã al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale. Pentru
imunizarea grupurilor cu risc sporit de infectare, au fost utilizate
vaccinurile contra HVB Engerix-B ºi Euvax-B.
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Fig. 2. Incidenþa prin hepatita viralã B în diferite grupuri de vârstã în Republica Moldova (media pe anii 1990  1992).

importantã în practica de combatere a acestei maladii. Dupã
pãrerea noastrã, aceastã particularitate (morbiditatea înaltã în
grupul de vârstã 15-39 de ani) poate fi determinatã, în mare
mãsurã, de calea sexualã de transmitere a infecþiei. Þinând cont
de aceastã situaþie epidemiologicã, a fost propusã vaccinarea
unei pãrþi a acestui grup de risc ºi, conform ordinului Ministerului
Sãnãtãþii al Republicii Moldova Cu privire la realizarea
campaniei de vaccinare împotriva hepatitei virale B a copiilor
nãscuþi în anii 1988-1992 nr. 401 din 30 decembrie 2004, în
lunile februarie-martie 2005, a demarat vaccinarea contra HVB
a circa 340 mii de copii de vârsta de 13-17 ani.
Aºadar, materialele expuse denotã eficienþa profilaxiei
specifice în combaterea HVB. Aceastã practicã de profilaxie
specificã, în special, imunizarea adolescenþilor (15-19 ani) ºi a
persoanelor cu vârsta de 20-29 de ani, necesitã a fi promovatã
în continuare ºi efectuatã concomitent cu realizarea completã a
mãsurilor profilaxiei nespecifice. În acest scop, este necesarã o
informare completã ºi continuã a populaþiei, despre pericolul
de infectare cu virusul HVB, despre gravitatea ºi consecinþele
acestei maladii,ceea ce va contribui la conºtientizarea de cãtre
populaþie a eficacitãþii înalte a profilaxiei specifice ºi la
procurarea vaccinului din cont propriu, astfel, se va reduce
perioada de vaccinare a întregii populaþii.
1.

2.
3.

ºi continuã sã contribuie eficient la reducerea semnificativã
a morbiditãþii prin hepatita viralã B.
Vaccinarea universalã a nou-nãscuþilor, pe parcursul
ultimilor 10 ani, a influenþat pozitiv schimbarea nivelului
de morbiditate prin HVB în diferite grupuri de vârstã.
La momentul actual, grupurilele de risc reprezintã
persoanele cu vârsta de 15-19 ani ºi 20-29 de ani care , de
fapt, ºi solicitã a fi vaccinate.
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Concluzii
Implementarea ºi realizarea în ultimii ani a complexului
de mãsuri preventive specifice ºi nespecifice a contribuit
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Unele aspecte ale asistenþei medicale de urgenþã
în fracturile deschise ale membrelor
V. Pascari
Catedra Urgenþe Medicale, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Aspects in Emergency Treatment of Open Fractures of Limbs
In treating medical emergencies, the author determines the indications and contraindications of the treatment in open fracture of the limbs.
Based upon the degree of lesion, he provides an exact method for determining the need and type of surgical intervention required in patients with
open fractures of the limbs. Precise recommendations for intervention are made in the first 6 hours of treatment after the occurrence of the injury.
Key words: medical urgent, opened fractures
Íåêîòîðûå àñïåêòû ñðî÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ êîíå÷íîñòåé
Àâòîðîì îïðåäåëåíû ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ îòêðûòûìè ïåðåëîìàìè êîíå÷íîñòåé.
Ïðåäñòàâëåíû íàåáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûå ñèñòåìû îöåíêè òÿæåñòè îòêðûòûõ ïîâðåæäåíèé êîíå÷íîñòåé, îòìå÷åíû èõ ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Äàíà îöåíêà ðåçóëüòàòîâ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 26 áîëüíûõ èç (43) ñ îòêðûòûìè ïåðåëîìàìè êîíå÷íîñòåé, ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ íà ïðîòÿæåíèè 1997-2002 ãã.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñðî÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îòêðûòûå ïåðåëîìû êîíå÷íîñòåé

Scopul acestui studiu îl constitue aprecierea ºi posibilitãþile
tratamentului corect al leziunilor complexe în fracturile deschise
ale membrelor, eºalonarea asistenþei medicale de urgenþã la
etapa prespital, departamentul de urgenþã ºi spitaliceascã.
Dupã cum menþioneazã P. S. Draciuc (1990), invaliditatea
primarã dupã tratamentul chirurgical al fracturilor deschise
rãmâne destul de înaltã - 59,4%, rezultate satisfãcãtoare fiind
obþinute numai în 40,6% din cazuri din numãrul total de pacienþi.
Conform Å. È. Áÿëèê ºi coaut. (2002), ponderea complicaþiilor septice constituie 57,4% din numãrul total de bolnavi,
rata fracturilor neconsolidate este înaltã, defectele de þesut osos,
care sunt condiþionate de gravitatea traumatismului primar
(bolnavii necesitând mãsuri de reanimare, mãsuri antiºoc).
Urgenþele medicale în fracturile deschise ale membrelor
necesitã o asistenþã medicalã bine argumentatã ºi completã la
toate etapele, iar acþiunile profesioniste întreprinse de echipa
medicalã la etapa de prespital reduc riscul complicaþiilor
generale precum ºi al celor locale.
Algoritmul asistenþei medicale de urgenþã la etapa de
prespital este:
•
Examenul primar ºi secundar al bolnvului traumatizat.
•
Îmbrãcãmintea (încãlþãmintea) pe segmentul traumatizat
se taie cu foarfeca (cuþitul) pentru a nu provoca suferinþe
suplimentare pacientului.
•
Profilaxia complicaþiilor generale ºi locale.
•
Analgezia suficientã: Metamizol 2g. cu Difenhidraminã
10mg. i/v în bolus sau Tramadol 50 mg i/m.
Sedare: Diazepam 1020 mg i/v, lent.
•
Toaleta tegumentelor din jurul plãgii cu apã ºi sãpun,
degresarea cu eter sau benzinã, dezinfectarea cu alcool, iod.
•

•

Curãþirea plãgii cu soluþii antiseptice (furacilinã, rivanol,
permanganat de potasiu 1/4000- de culoare roz-pal, apã
oxigenatã.
•
Se vor aplica comprese sterile (pansament) cu soluþii
antiseptice.
•
În caz de hemoragii care intereseazã vasele mici, hemostaza
va fi realizatã cu un pansament compresiv ºi numai în
cazurile unei hemoragii abundente, din vasele magistrale
lezate, se va aplica un garou.
•
Se va efectua o axare blândã a membrului, aplicându-se o
imobilizare de transport (atela Cramer, Diterix, imobilizare
improvizatã º.a.).
•
Transportarea bolnavului la departamentul spitalicesc de
urgenþã al instituþiei curative se va efectua cu multã precauþie
faþã de accidentat, la necesitate se vor prelungi acþiunile de
reanimare ºi menþinere a vitalitãþii organismului.
Un rol deosebit în tratamentul fracturilor deschise ale
membrelor îi revine Departamentului de Urgenþã care activeazã în
regim non-stop, fiind asigurat cu personal calificat ºi dotat cu toate
cele necesare pentru acordarea asistenþei medicale de urgenþã. La
necesitate, bolnavul va fi internat în secþia Reanimare (Terapie
Intensivã), unde se va efectua tratamentul ºi pregãtirea preoperatorie.
Plaga în regiunea fracturii deschise va fi examinatã în sala
de operaþie, astfel prevenindu-se contaminarea.
La Departamentul de Urgenþã se va determina complexitatea
leziunilor, gradul leziunilor þesuturilor moi, aspectul radiologic
al focarului de fracturã (la necesitate ºi alte investigaþii clinice ºi
paraclinice), apreciindu-se tactica ºi volumul intervenþiei
chirurgicale (prelucrarea prim-chirurgicalã a plãgii), preponderent
realizatã în primele 6 ore dupã traumatism.
În aprecierea corectã a multiplilor factori lezionali, în
fracturile deschise ale membrelor, cele mai solicitate clasificãri
sunt: clasificarea Gustillo-Andersen (1976, 1984), scala Hanovra
(1989) asociatã cu scala Tscherne (1982) ºi clasificarea A. O.

Toaleta plãgii
Se vor îndepãrta impuritãþile libere (aºchiile osoase nu
vor fi înlãturate).
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Deºi clasificarea Gustillo-Andersen se bazeazã numai pe
principiile clinice, la moment este cea mai solicitatã clasificare
în fracturile deschise ale membrelor.
Clasificarea Gustillo-Andersen (1976, 1984) a
fracturilor deschise
Tipul I  plãgã sub 1 cm (cu leziunea þesuturilor moi minimã).
Tipul II  plagã peste 1 cm (fãrã leziuni tisulare majore).
Tipul III  cu leziuni tegumentare distructive importante:
•
IIIA  pierderi neînsemnate de þesuturi moi, însã cu
deschiderea largã a focarului de fracturã.
•
IIIB  pierderi importante de þesuturi cu descoperirea largã
a focarului de fracturã.
•
IIIC  fracturã deschisã asociatã cu leziuni vasculare, care
necesitã intervenþii urgente în primele 4-6 ore dupã
traumatism sau amputare.
În traumatismele majore, asociate fracturilor deschise de
tip IIIB, în deosebi IIIC, sunt necesare elemente suplimentare
care vor determina volumul ºi tipul intervenþiei chirurgicale,
iar, în unele fracturi larg deschise, de tipul IIIB, IIIC, va fi necesar
de stabilit dacã salvarea membrului respectiv este posibilã.
H. R. Lange (1989) pornind de la aceaste constatãri, reia
problema ºi propune un protocol care faciliteazã stabilirea
corectã a indicaþiei referitor la salvarea membrului traumatizat
în fracturile larg deschise de gambã.
Indicaþii pentru amputaþie primarã:
A. Absolute:
1) Ruptura nervului tibial.
2) Strivire cu ischemie decompensatã de peste 6 ore.
B. Relative:
1) Asocieri lezionale grave (politraumatisme).
2) Anticiparea unei reconstrucþii laborioase (mai mult de doi ani).
3) Leziuni grave ale piciorului pe aceeaºi parte.

În anul 1989, S.T. Hansen reia problema ºi constatã cã, în
fracturile membrelor de tipul IIIC salvate, spitalizarea de lungã
duratã ºi costisitoare a afectat negativ viaþa celor mai mulþi bolnavi,
iar rezultatele funcþionale au fost, de obicei, mai puþin satisfãcãtoare.
D. L. Helfelt (1990), pe baza studiilor autorilor sus-numiþi,
modificã indicatorul P. Gregory, propus în a. 1985 (MESI) ºi
propune variantã proprie pe care a numit-o Scor de severitate
al extremitãþilor mutilate (mangled extremity severity scoreM.E.S.S.).
S. Sandres (1993) stabileºte pentru fractura deschisã de
tibie IIIB trei situaþii care pot determina rezultate funcþionale
nesatisfãcãtoare:
•
criteriul 1: fracturã de tibie, tip IIIB, asociatã cu ruptura
de nerv tibial plus un traumatism sever de gleznã sau de
picior propriu-zis;
•
criteriul 2: fracturã de tibie, tip IIIB, asociatã cu un defect
muscular întins (deficit funcþional apreciabil) plus un
defect de os mai mare de ºase cm (reconstrucþie dificilã);
•
criteriul 3: fracturã de tibie, tip IIIB, asociatã cu o leziune
severã de genunchi plus o leziune severã de nerv
sciaticperoneu comun. Salvarea, în aceastã situaþie ar
condiþiona un genunchi blocat ºi gleznã nefuncþionalã în
flexie dorsalã.
În cele trei situaþii expuse anterior, S. Sandres considerã
cã cea mai bunã soluþie este amputarea primarã.
Analizând eficienþa indicatorilor (clasificãrilor) de
severitate ºi de pronostic în fracturile deschise ale membrelor,
majoritatea autorilor susþin cã cea mai oportunã modalitate este
asocierea tuturor indicatorilor principali (MESS, Lange, Sandres
º.a.), care va fi utilizatã în fiecare caz concret.
Dupã determinarea gradului leziunii, la etapa departamentului de urgenþã în complexul tratamentului chirurgical

Scor de severitate al extremitãþilor mutilate MESS (Helfelt - 1990)
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(prelucrarea prim-chirurgicalã a fracturilor), se va realiza
osteosinteza funcþional stabilã indicatã, care ar constitui una din
condiþiile principale ale vindecãrii optime a unei fracturi deschise.
Stabilizarea focarului de fracturã, va permite închideriea
leziunii (acoperirea) cu þesuzturi moi viabile, care va fi determinatã dupã scala Gustillo-Andersen.
În deschiderile de tipul I:
•
Se va practica închiderea primarã, dacã deschiderea s-a
produs prin mecanism indirect sau prin contuzie simplã
directã.
În deschiderile de tipul II:
•
Cele deschise prin mecanism indirect pot fi închise prin
suturare primarã.
•
Cele deschise prin mecanisme directe vor fi suturate
secundar.
•
Cele deschise prin mecanisme combinate sunt adeseori
greu de încadrat în scala Gustillo-Andersen ºi vor fi
acoperite doar prin proceduri secundare.
În deschiderile de tipul III, (A, B sau C) indicaþia de elecþie
este cea de închidere în mai multe etape. Totuºi, anumite fracturi
de tipul III, în care mecanismul dominant este direct, dar cu
componentã de strivire neglijabilã ºi fãrã o amploare deosebitã
a leziunilor de pãrþi moi, pot fi acoperite primar prin tehnici
tegumentare combinate.

Osteosinteza extrafocarã cu aparate de fixare externã
(aparat tijat, aparat Ilizarov), este metoda preferatã ºi mai des
practicatã în fracturile deschise ale membrelor.
La 2 bolnavi cu fracturi deschise de gambã, tip IIIC, a
fost realizatã amputarea primarã, la 3 pacienþi, concomitent cu
prelucrarea prim-chirurgicalã a focarului de fracturã, fragmentele
osoase fiind sintezate prin una din metodele indicate, s-a realizat
decompresia lojilor musculare (fasciotomie), la 6 bolnavi cu
defecte tegumentare primare s-au executat plastii cutanate, iar
la 5 bolnavi, dupã prelucrarea prim-chirurgicalã a focarului de
fracturã, a fost aplicatã imobilizarea ghipsatã.
Rezultate
Au fost analizate 26 de cazuri  pacienþi operaþi, supuºi
monitorizãrii în decurs de pânã la 2 ani. Ei manifestau simptome
subiective:

dureri în aria fracturii;

dificultãþi de mers;

gradul redus de integrare în muncã;
obiective:

redori articulare;

prezenþa unor deformãri (angulãri, scurtãri, etc.);

starea tegumentelor;

atrofie muscularã.
Sinteza datelor unui control tardiv a permis evaluarea
rezultatelor postoperatorii clasificate (dupã S. Olereud ºi G.
Karlstrom 1972) în trei grade (ABC): bune (gradul A) - pãstrarea
unei funcþii echivalente cu partea intactã  14 cazuri (53,84%);
satisfãcãtoare (gradul B)  pãstrarea unei funcþii bune - 5 (19,23%);
nesatisfãcãtoare (gradul C)  funcþie sechelarã - 7 (26,92%).
Rezultatele nesatisfãcãtoare au fost condiþionate de
complicaþiile postoperatorii precoce, care s-au manifestat la 2
bolnavi prin necrozã marginalã a plãgii ºi osteitã rezidualã.
Complicaþiile tardive au fost monitorizate la 5 pacienþi ºi
s-au caracterizat la câte 1 bolnav cu fracturi deschise ale gambei
prin inegalitãþi ale membrelor pelviene, angulare mai mult de
10°. La 2 pacienþi au fost prezente pseudoartrozele localizate în
1/3 medie ºi distalã a gambei care au refuzat intervenþiile
chirurgicale reparatorii, preferând uzul unui aparat ortopedic.
La 1 bolnav, cãruia în perioada postoperatorie i-a fost aplicat
un aparat ghipsat, s-au instalat atrofie muscularã, redori ale
articulaþiilor genunchiului ºi gleznei, cu o funcþionalitate scãzutã
a membrului traumatizat.
Toate complicaþiile postoperatorii la bolnavii cu fracturi
descise de gambã au fost condiþionate de gravitatea
traumatismului, fiind consecinþele unor fracturi cominutive de tipul
III ºi ale unor abateri de la indicaþiile terapeutice absolut indicate
în fiecare tip de fracturã deschisã segmentului traumatizat.
În concluzie, vom accentua faptul imposibilitatãþii alcãtuirii
unui algoritm unic de investigaþie ºi asistenþã medicalã de urgenþã
acceptabil pentru toate tipurile de fracturi deschise ale membrelor,
fiind convinºi cã rezultatele pozitive vor fi obþinute numai în
cazurile unei eºalonãri corecte a asistenþei medicale de urgenþã,
prin folosirea investigaþiilor clinice, paraclinice corecte, a
indicaþiilor chirurgicale, a aparatajului contemporan ºi, cel mai
important, acordarea asistenþei medicale de urgenþã de cãtre o
echipã bine pregãtitã, care ar putea întreprinde cele mai oportune
mãsuri în ameliorarea suferinþelor acestei categorii de bolnavi.

Material ºi metodã
În decursul anilor 1997-2002, în CªPDMU (Departamentul
de Urgenþã) a mun. Chiºinãu au fost asistaþi chirurgical 43 de
bolnavi cu fracturi deschise ale membrelor, gravitatea
traumatismului fiind determinatã dupã algoritmele susmenþionate. Bãrbaþi au fost 26, femei  17, vârsta mijlocie
constituind 37 de ani; bolnavii au fost transportaþi la
Departamentul de Urgenþã al CªPDMU în urmãtoarele termene:

pânã la 1 orã  23;

pânã la 3 ore  14;

pânã la 6 ore  4;

mai mult de 6 ore  2.
Dupã localizarea topograficã a leziunilor, bolnavii au fost
distribuiþi în felul urmãtor:

gamba  28 de pacienþi (65,12%);

oasele antebraþului  12 (27,91%);

braþ  3 pacienþi (6,98%).
Un rol deosebit în complexul tratamentului chirurgical
(toaleta primarã a focarului de fracturã) îi revine osteosintezei
funcþional stabile, care creeazã condiþii benefice în îngrijirea
plãgii, permite mobilizarea precoce a pacientuilui ºi evitã
metodele incomode de imobilizare externã ghipsatã.
În mod urgent (primele 6  12 ore), dupã un examen clinic,
de laborator, un studiu minuþios al cliºeelor radiologice, au fost
supuºi intervenþiilor chirurgicale 36 de bolnavi, la care
concomitent cu toaleta primarã a focarului de fracturã, au fost
stabilizate fragmentele osoase prin urmãtoarele metode de sintezã:
•
Osteosintezã cu plãci metalice înºurubate  6.
•
Osteosintezã cu aparate de fixare externã (Ilizarov)  15.
•
Osteosintezã cu aparate de fixare externã (tijat)  4.
•
Osteosintezã combinatã (centrul medular + aparat tijat
extern)  3.
•
Osteosintezã cu broºe  5.
•
Osteosintezã cu ºuruburi  3.
"&
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Concluzii
Eºalonarea asistenþei medicale corecte ºi în volum deplin
la etapa de prespital ºi departamentului spitalicesc de urgenþã
va preveni atât complicaþiile generale cât ºi cele locale.
Bolnavii cu fracturi deschise ale membrelor necesitã
investigare ºi tratament chirurgical de ultimã instanþã la
departamentul de urgenþã; acordarea lor este preferabilã
în primele 6 ore.
Osteosinteza funcþional stabilã în fracturile deschise ale
membrelor va fi realizatã în funcþie de complexitatea ºi
gravitatea leziunilor, determinate de ansamblul de
clasificãri (scor) în fiecare caz individual.
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Eficacitatea medico-economicã a tratamentului ulcerului gastroduodenal
în condiþiile staþionarului diurn
Iu. Osoianu
Catedra Medicinã Internã Nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
Medical and Economic Efficiencies in the Treatment of Gastroduodenal Ulcer in Conditions of Outpatient Clinic
The comparative effectiveness of the triple H pylori eradication regimen was studied in sixty patients with the ulcer disease associated with
H pylori, thirty of whom were treated as outpatients and an equal number who were hospitalized. In those treated in the outpatient clinic the
average term of the disappearance of pain and dyspeptic syndrome were 7,4±0,3 and 6,8±0, and two days, and in those treated as in-patients at
the clinic 7,5±0,3 and 6,6±0, 2 days accordingly, p>0. Through the use of the triple regimen at the outpatient clinic the frequency of H pylori
eradication was 80%, at the inpatient clinic, 81.2%. In the two years after treatment, recurrence of the condition was found in 55% of patients
who received outpatient care and in 55% of those treated as inpatients. Thus our triple H pylori eradication regimen is effective and economical,
and indicates great possibilities for use in the treatment of patients on an outpatient basis.
Key words: duodenal ulcer disease
Ìåäèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè â óñëîâèÿõ
äíåâíîãî ñòàöèîíàðà
Ó 30 áîëüíûõ ÿçâåííîé áîëåçíüþ, àññîöèèðîâàííîé ñ èíôåêöèåé H. pylori, ëå÷èâøèõñÿ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è ó 30 áîëüíûõ â
óñëîâèÿõ êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà, èçó÷åíû ñðàâíèòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ïðîòèâîÿçâåííîé òåðàïèè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäíèé ñðîê êóïèðîâàíèÿ áîëåâîãî è äèñïåïòè÷åñêîãî ñèíäðîìîâ ó áîëüíûõ, ëå÷èâøèõñÿ â äíåâíîì ñòàöèîíàðå,
ñîñòàâèë 7,4 ± 0,3 è 6,8 ±0,2 äíÿ, â êðóãëîñóòî÷íîì  7,5±0.3 è 6,6±0,2 äíÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ð>0,1. Ïðîöåíò ýðàäèêàöèè H. pylori
ñîñòàâèë â äíåâíîì ñòàöèîíàðå 80%, â êðóãëîñóòî÷íîì ñòàöèîíàðå  81,2%, áåçðåöèäèâíîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ íà ïðîòÿæåíèè 2-õ
ëåò îòìå÷åíî ó 55% áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è ó 55% áîëüíûõ  â ñòàöèîíàðå ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàííàÿ íàìè ñõåìà ïðîòèâîÿçâåííîé òåðàïèè ýôôåêòèâíà è ýêîíîìè÷íà, ÷òî ñîçäàåò øèðîêèå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ åå äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÿçâåííîé áîëåçíüþ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿçâåííàÿ áîëåçíü äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, ëå÷åíèå
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Ulcerul gastroduodenal - afecþiune aflatã în centrul atenþiei
studiilor de cercetare de mulþi ani, cu perfecþionarea continuã a
metodelor de tratament, rãmâne ºi în continuare o problemã majorã
a gastrologiei contemporane. În þãrile economic dezvoltate, dar
ºi în Moldova, ulcerul gastroduodenal are o rãspândire de 7% 10% ºi nu manifestã tendinþã de scãdere [1]. Recidivele ulcerului
gastroduodenal se dezvoltã anual la 50% - 90% la pacienþii cu o
redusã calitate a vieþii. În ultimii ani, s-a observat o creºtere a
ponderii complicaþiilor ulcerului duodenal ºi a cazurilor de deces.
Incidenþa acestei maladii s-a majorat considerabil la persoanele
în vârstã, iar pacienþii cu vârsta de peste 60 de ani constituie 10%
din totalul bolnavilor de ulcer [2, 3, 4, 5, 6].
Cercetãrile unor autori au demonstrat cã tratamentul
bolnavilor cu ulcer gastroduodenal este costisitor. Iar costul
tratamentului acestor bolnavi, în condiþii de staþionar, cu un nivel
de spitalizare de 80%, depãºeºte cu mult volumul cheltuielilor
acordat tratamentului ambulator [11]. In condiþiile socialeconomice actuale, cu un deficit de finanþare a ramurii ocrotirii
sãnãtãþii, se elaboreazã noi forme de acordare a tratamentului
eficient, o alternativã fiind tratamentul în staþionarul diurn în
condiþii de ambulator. Dar realizarea acestei alternative este dificilã
din cauza lipsei unei metodologii de acordare a acestui serviciu,
precum ºi din lipsa motivaþiilor economice ºi sociale de trecre de
la nivelul staþionar la nivelul ambulator [12]. De aceea rãmâne
actualã elaborarea ºi studierea eficienþei tratamentului ulcerului
gastroduodenal, în condiþiile staþionarului diurn.

Tabelul 1

ºi a corpului gastric, prezenþa anticorpilor în sângele capilar
determinatã prin teste serologice rapide. Apoi, fiind indicat
tratamentul, bolnavii au fost supravegheaþi pe toatã durata de
spitalizare. Esofagogastroduodenoscopia cu teste de control pentru
depistarea H. pylori a fost efectuatã la a 10-16-a zi de tratament
(controlul termenelor de cicatrizare a defectelor ulceroase), la a
35-a zi dupã tratament ºi la 6-8 sãptãmâni dupã finisarea terapiei
de eradicare. Tratamentul afecþiunii s-a considerat realizat în lipsa
H. pylori, la examenul histologic, testul ureazic - negativ, examenul
bacteriologic - negativ, lipsa anticorpilor în sângele capilar.
Criteriile de excludere a bolnavilor din studiu au fost
urmãtoarele: ulcerul duodenal complicat, tratarea chirurgicalã
a ulcerului, cu excepþia suturãrii ulcerului, afecþiuni concomitente
grave ale altor organe ºi sisteme, sarcina, alãptarea, administrarea
antiinflamatoarelor nesteroidiene, a antisecretorilor, a derivaþilor
de Bismut, a antibioticelor, a sucralfatului ºi antiacidelor, în
decurs de 5 zile, în ultimele 4 sãptãmâni care au precedat
examenul primar al pacienþilor. În studiu, de asemenea, nu au
fost incluºi pacienþii care au administrat un tratament anterior
de eradicare antihelicobacter.
Dupã obþinerea acordului, pacienþii au fost divizaþi în 2
loturi. Primul grup a fost format din 30 de bolnavi cãrora li s-a
administrat omeprazol - câte 20 mg, de 2 ori pe zi, claritromicinã
- câte 500 mg, de 2 ori pe zi ºi metronidazol - câte 500 mg, de
2 ori pe zi; ºi care s-au tratat în condiþiile staþionarului diurn. În
al doilea grup au fost selectaþi 30 de pacienþi cãrora li s-a
administrat omeprazol - câte 20 mg, de 2 ori pe zi, claritromicinã
- câte 500 mg, de 2 ori pe zi ºi metronidazol - câte 500 mg, de
2 ori pe zi; ºi care s-au tratat în secþia Gastroenterologie.
Selectând programul de tratament, am þinut cont de eficienþa
economicã  costul preparatelor ºi durata incapacitãþii de muncã.
Cura de eradicare a H.pylori a durat 7 zile, cu remediile
indicate anterior ºi cu administrarea ulterioar a omeprazolului
- câte 20 mg pe zi, în decurs de 3 sãptãmâni. Pentru a prelungi
durata aflãrii remediilor medicamentoase în stomac, cu o
repartizare adecvatã în toate ariile gastrice ºi cu efect minim de
iritare a mucoasei gastroduodenale, s-a recomandat
administrarea preparatelor antibacteriene în timpul meselor, iar
a omeprazolului  cu 45-60 de minute pânã la mese, cu un
interval de 12 ore. Pentru aprecierea dinamicii semnelor clinice
ºi depistarea efectelor adverse la bolnav, se înregistra zilnic
prezenþa ºi intensitatea (exprimatã în puncte) simptomelor
clinice, apariþia noilor simptome, care s-au evaluat drept reacþii
adverse. Dacã simptomul nou apãrut impunea administrarea altor
remedii sau anularea terapiei de eradicare, bolnavul cu acest
simptom era exclus din studiu.

Notã : Devieri statistic veridice dintre modificãrile indicilor pe
grupul, p > 0,1.

Rezultate ºi discuþii
În ambele loturi sindromul algic, manifestare clinicã de
bazã, a fost prezent la 55 (91,7%) de pacienþi, la 5 (8,3%) bolnavi
acest sindrom lipsea, cu toate cã defectul ulceros era evident.
S-a observat localizarea preponderentã a durerii în partea dreaptã
a regiunii epigastrice, durerea avea caracter predominant nocturn
sau de foame cu iradiere în spate, în hipocondrul drept sau
stâng. La majoritatea bolnavilor intensitatea sindromului algic
depindea de alimentaþie, la 35 (58,3%) de bolnavi s-au înregistrat
dureri tardive, dureri de foame- la 12 (20,0%) ºi dureri
nocturne - în 13 cazuri (21,6%). La majoritatea pacienþilor,

Scopul studiului
Evaluarea aspectelor medico-economice ale tratamentului
ulcerului gastroduodenal în condiþii de staþionar diurn.
Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 60 de bolnavi cu ulcer duodenal H.
pylori pozitiv, vârsta variind de la 18 pânã la 60 de ani. Evaluarea
eficienþei schemei de tratament de primã linie s-a efectuat în
perioada anilor 2003-2004. Selectarea bolnavilor a fost efectuatã
prin eºantionare similarã dupã: vârstã, sex, durata anamnezei
ulceroase ºi dimensiunile defectului ulceros (tabelul 1).
Criteriile de selectare a bolnavilor pentru studiu au fost:
prezenþa defectului ulceros ºi/sau al eroziunilor asociate cu
deformaþia zonei gastroduodenale. Un criteriu aparte a fost
prezenþa H. pylori la examenul histologic, testul ureazic - pozitiv,
examenul bacteriologic pozitiv al bioptatelor din regiunea antralã

Caracteristica bolnavilor examinaþi

#
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sindromul algic era însoþit de dereglãri neurovegetative.
Sindromul de dispepsie gastricã s-a constat la mulþi pacienþi cu
predominarea acuzelor de eructaþie cu aer, conþinut acid sau
alimente (83,3%), cu o frecvenþã mai micã la aceºti pacienþi s-a
înregistrat pirozisul (53,3%), senzaþia de greutate ºi de
plenititudine gastricã a fost remarcatã de 86,6% din pacienþi.
La toþi bolnavii, endoscopic, s-a vizualizat ulcer solitar
cu dimensiuni de la 0,4 la 1,6 cm. La ei a fost depistatã, cu
aceeaºi frecvenþã la bãrbaþi ºi femei, infecþia H .pylori (p>0,1).
Nu s-a observat careva corelaþie între frecvenþa depistãrii H.
pylori ºi dimensiunile defectului ulceros. În acutizarea maladiei,
la 32 (53,3%) de pacienþi s-a stabilit un grad sever de
acidosecreþie continuã, la 18 (30,0%) - acidosecreþie moderatã
ºi numai la 10 (16,4%) pacienþi - grad minim de acidosecreþie.
Indicele mediu de acidosecreþie a constituit 1,65 ± 0,26.
Eficacitatea comparativã a modalitãþilor de terapie
antihelicobacter este prezentatã în tabelul 2.
Unul din criteriile de eficacitate a farmacoterapiei ulcerului
gastroduodenal este combaterea sindromului algic, prezenþa
cãruia diminueazã semnificativ calitatea vieþii ºi starea
funcþionalã a organismului. Pe parcursul tratamentului, la
majoritatea bolnavilor (60,0%) din primul grup s-a observat
jugularea completã a sindromului algic, la a 5-6-a zi de tratament,
iar în medie pe grup, la a 7,4±0,3 zi, la bolnavii din al doilea
grup  la a 7,5±0,3 zi de tratament (p>0,1).
Nu s-a observat o dependenþã între jugularea sindromului
algic ºi vârsta pacientului, durata anamnezei ulceroase (p>0,1).
Folosirea triplei terapii, în condiþiile staþionarului diurn, a
determinat regresia practic a tuturor fenomenelor dispeptice în
medie la a 6,8±0,2 zi de tratament, iar, în condiþiile secþiei
Gastroenterologie, a combãtut simptomele dispeptice în medie
la a 6,6±0,1 zi de tratament, devierile statistice între loturi au
fost statistic neconcludente. Din datele tabelului 2, se observã
cã ameliorarea clinicã marcatã prin dispariþia durerilor ºi a
sindromului dispeptic la bolnavii din loturile examinate a
survenit în perioade practic similare. Dinamica altor simptome
de acutizare a maladiei, sub influenþa tratamentului, nu a fost
atât de demonstrativã.
Modificarea funcþiei acidosecretorii a stomacului, sub
influenþa tratamentului, în ambele grupuri a fost statistic veridicã.
Procentajul de eradicare efectivã a infecþiei H. pylori prin
tripla terapie la a 16-a ºi la a 35-a zi de tratament a constituit

80,0%, în condiþiile staþionarului de zi. Analiza rezultatelor
triplei terapii, la bolnavii din lotul de comparaþie, a demonstrat
eradicare eficientã - în 81,2% din cazuri.
In studiul nostru s-a constatat cã eficienþa eradicãrii
H. pylori nu depinde de sex, de vârsta bolnavului, de durata
anamnezei ulceroase.
Analiza rezultatelor de eficienþã în tratamentul pacienþilor
din grupul de bazã a permis sã constatãm cã majoritatea
(86,7±4,7% din respondenþi) solicitã tratamentul în condiþiile
staþionarului diurn, aflându-se mai aproape de domiciliu, au
posibilitatea de a-ºi continua stilul obiºnuit de viaþã aflându-se în
familie. Totodatã, o bunã parte (70,0±4,0% din respondenþi) au
menþionat cã aflarea îndelungatã în condiþiile spitaliceºti a
influenþat negativ asupra stãrii de calm ºi produce griji faþã de
familie. S-a analizat durata incapacitãþii temporale de muncã în
ambele grupuri, fiind un indice important al aspectului socialeconomic, ºi s-a constatat: în ambele grupuri capacitatea de muncã
s-a restabilit total. Însã durata medie de incapacitate de muncã la
pacienþii din grupul de bazã a alcãtuit 19,9±0,3 zile, iar în cel de
al doilea grup de comparaþie - 24,0±0,2 de zile (p>0,1).
Din cei 60 de bolnavi care au administrat preparate
antihelicobacter, reacþii adverse s-au dezvoltat la 6 (10,0%). Din
care 3 (10,0%) au menþionat apariþia senzaþiei neplãcute în gurã,
greþuri, dar aceste fenomene au fost neînsemnate ºi nu au cerut
modificarea tratamentului. La 1 (3,3%) pacient s-au dezvoltat
reacþii alergice de tipul urticariei ºi pruritului cutanat ceea ce a
solicitat anularea terapiei antibacteriene, la 2 (6,6%) pacienþi sau înregistrat reacþii adverse de tipul dispepsiilor gastrointestinale, dar neînsemnate, fãrã dereglarea regimului cotidian
obiºnuit, nu a fost necesarã anularea curei de tratament ºi acestea
au dispãrut de la sine la finele tratamentului. Lipsa reacþiilor
alergice a confirmat inofensivitatea ºi toleranþa acestui program
de tratament în condiþii de ambulator.
Un interes practic pentru clinicieni este posibilitatea de
utilizare a rezultatelor ºi la alþi pacienþi, în special, la cei cu
ulcer gastroduodenal care evolueazã cu perioade de acutizare
ºi remisiuni sau are o evoluþie cu recidive frecvente. Noi am
supravegheat, pe parcursul a doi ani, 20 de pacienþi trataþi în
staþionarul diurn ºi 20 de bolnavi care au fost trataþi în secþia
Gastroenterologie. În decursul primului an, dupã tratament,
recidivarea maladiei în grupul de bazã a fost înregistratã la 8
(40%) pacienþi, pe parcurs de 2 ani recidive ale ulcerului s-au
constat la 9 (45%) pacienþi. La pacienþii din grupul de
comparaþie, maladia a recidivat la 10 (50%) bolnavi, dupã 2 ani
de la tratament recidivarea ulcerului gastroduodenal s-a constatat
la 9(45%) pacienþi. Evoluþia fãrã recidive s-a constat la 55%
din pacienþi, care au administrat tratament în regim staþionar de
zi, ºi la 55% din bolnavii trataþi în staþionarul nictemeral, ceea
ce confirmã eficienþa programelor de tratament selectate.
Analizând frecvenþa recidivelor afecþiunii la bolnavii din
ambele grupuri, s-a observat legãturã directã între: condiþiile
igienice ale vieþii, activitatea profesionalã a bolnavilor ºi evoluþia
ulcerului gastroduodenal; la pacienþii cu un nivel de trai scãzut
frecvenþa recidivelor s-a majorat (p<0,01).
Studiul efectuat a demonstrat o eficacitate similarã a
programelor de tratament, atât din punct de vedere al eradicãrii
infecþiei H. pylori, durata de jugulare a sindromului algic, cât ºi
termenele de cicatrizare a defectului ulceros. Programele

Tabelul 2
Eficacitatea comparativã a modalitãþilor de terapie la
bolnavii examinaþi

Notã: Devierile statistice nu sunt concludente.
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terapeutice selectate se caracterizeazã prin lipsa reacþiilor
adverse grave ºi pot fi recomandate în tratamentul bolnavilor
de ulcer gastroduodenal în condiþiile staþionarului diurn, iar
costul serviciilor medicale acordate a fost de 2,1 ori mai mic
comparativ cu bolnavii trataþi în secþia Gastroenterologie.
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2.
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Concluzii
Programul tratamentului de 7 zile, acordat bolnavilor cu
ulcer gastroduodenal în condiþiile staþionarului diurn, a
demonstrat eficacitatea clinicã, el poate fi recomandat ca
tratamnet de bazã în ulcerul gastroduodenal H. pylori
pozitiv în condiþiile staþionarului diurn.
Tratamentul în saþionarul diurn a demonstrat eficienþa
economicã, totodatã, s-a obþinut ºi un efect social, care sa manifestat prin satisfacþia aflãrii pacientului în decursul
tratamentului în familie, micºorarea duratei incapacitãþii
temporare de muncã ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.
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Sindromul coronarian acut: protocol de abordare
la etapa asistenþei spitaliceºti
A. Grosu, L. David, O. Cenuºa
Institutul de Cardiologie, Republica Moldova
Acute Coronary Syndrom: Algorithm of Clinical Period
The acute coronary syndrome is a common cardiological emergency, increasing the rate of mortality and morbidity, and is a great economic
burden for public health. This protocol reflects the procedures and interventions algorithm for management of patients with acute coronary
syndrome. The protocol has been made by medical professionals who care for these patients, in order to standardize the diagnosis and treatment
of the syndrome.
Key words: acute coronary syndrome
Îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì: àëãîðèòì îêàçàíèÿ ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè
Îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì ÿâëÿåòñÿ ÷àñòîé ïðè÷èíîé, òðåáóþùåé îêàçàíèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ãîñïèòàëèçàöèè.
Ïðåäñòàâëåííûé ïðîòîêîë îòðàæàåò àëãîðèòìû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ îñòðûì êîðîíàðíûì ñèíäðîìîì è ïðåñëåäóåò
öåëü óíèôèöèðîâàòü äåéñòâèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðè ýòèõ ñîñòîÿíèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå

Obiective: facilitarea identificãrii bolnavilor cu sindrom
coronarian acut (SCA): infarct miocardic acut ºi anginã pectoralã
instabilã; reducerea numãrului de bolnavi cu SCA lãsãþi/trimiºi
neargumentat la domiciliu dupã examinare iniþialã. Acest ghid
nu include pacienþii cu anginã pectoralã cronicã.
Populaþia-þintã: pacienþi adulþi, cu durere toracicã, care
sunt transportaþi de ambulanþã sau care se prezintã de sine stãtãtor
în secþia internare a instituþiilor spitaliceºti.
Sindromul coronarian acut include:
•
Angina pectoralã instabilã
•
Infarctul miocardic fãrã unda Q
•
Infarctul miocardic cu unda Q

clinic; caracteristica durerii toracice ºi examenul de laborator;
marcherii cardiaci (troponina ºi/sau creatinfosfokinaza MB).
•
Evaluarea sindromului de durere toracicã acutã (cu durata
de peste 10 min) sugestivã pentru SCA va include:
1. sediul, iradierea ºi caracterul durerii;
2. condiþiile de apariþie;
3. durata accesului dureros;
4. modul în care durerea rãspunde la repaus, nitroglicerinã.
Împotriva etiologiei coronariene a unei dureri toracice indicã:

•
•
•

⇓

Au substrat fiziopatologic comun:

ruptura plãcii de aterom

activarea trombocitarã

vasoconstricþia

tromboza
•
Moartea subitã
•
Complicaþiile acute ale procedurilor intervenþionale
•
Ischemia miocardicã acutã silenþioasã
Pacienþii cu durere toracicã ischemicã se pot prezenta cu
sau fãrã supradenivelare de segment ST pe ECG. Majoritatea
pacienþilor cu supradenivelare ST dezvoltã infarct miocardic
(IM) cu unda Q, mai puþini dezvoltã în IMA non Q. Pacienþii
fãrã supradenivelare de ST sunt diagnosticaþi în funcþie de
marcherii cardiaci serici cu: anginã instabilã, dacã marcherii
sunt absenþi, sau IM non Q, dacã marcherii sunt prezenþi. Un
procent mic poate evalua spre IM cu unda Q (fig. 1).
Identificarea pacienþilor cu SCA se face pas cu pas,
conform unui algoritm prezentat pe fig. 2, ºi se bazeazã pe tabloul

Caracterul acut de împunsãturã de cuþit sau înþepãturã de ac.
Durata durerii de numai câteva secunde.
Durata prelungitã de peste 30 min. (cu excepþia infarctului
miocardic acut)

Fig . 1. Clasificarea clinicã a sindroamelor coronariene acute
(adaptat dupã: Guidelines for the Management of Patients with
Acute Myocardial Infarction. JACC, 2003; 28:1328-14289) .
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•
•
•
•
•
•

Apariþia durerii în repaus sau la schimbarea poziþiei corpului.
Dispariþia durerii la un efort fizic.
Durere toracicã la miºcarea braþului sau a toracelui.
Accentuarea durerii la apãsarea pe zona de proiecþie.
Prezenþa numeroaselor manifestãri de tip nevrotic.
Durerea arãtatã de pacient cu degetul, la vârful inimii sau
în hipohondrul stâng.
• Prin examenul fizic:

exclude cauzele extracardiace ale durerii toracice (pleurita,
pneumotoraxul, miozita, durerea musculoscheletalã,
trauma cutiei toracice etc.);

deceleazã afecþiunile cardiace necoronarogene: valvulopatiile (stenoza aorticã), cardiomiopatia hipertroficã,
insuficienþa cardiacã, bolile pulmonare;

evalueazã parametrii hemodinamici ºi gradul de
insuficienþã cardiacã.
•
Înregistreazã ECG în 12 derivaþii, în primele 10 minute
de la adresarea bolnavului cu durere toracicã.
•
Înregistreazã ECG în timpul crizei anginoase.
•
Înregistreazã ECG de repaus în afara crizei, apoi peste 12
ore în prima zi ºi, ulterior, dupã necesitate.
•
Monitorizeazã ECG continuu, în cel puþin 2 derivaþii, la
pacienþii cu durere recurentã.
! comparã cu o ECG anterioarã, dacã existã, sau cu o ECG
înregistratã dupã cedarea anginei, în special, la bolnavii cu
patologie cardiacã preexistentã (hipertrofie de ventricul stâng,
infarct miocardic vechi)

•

Troponina T - niveluri limitã între 0,01 ºi 0,03 mcg/l

Testeazã nivelul seric al mioglobinei ºi/sau creatinfosfokinazei-MB (CK-MB) (marcheri precoce ai necrozei
miocardice) la pacienþii cu simptome recente (< 6 ore) sau
la pacienþi cu ischemie recurentã, dupã un infarct miocardic
recent (< 2 sãptãmâni), pentru detectarea unui infarct repetat.
Cel puþin 2 teste la interval de 6-12 ore.

Acþiunile medicului în secþia internare (5)

A lua în consideraþie cã apelul pacientului sau al familiei,
transportarea de urgenþã la spital, cu durere toracicã, semnificã
probabilitate înatã penru SCA
•
Evalueazã parametrii hemodinamici ºi funcþiile vitale.
•
Inregistreazã ECG în 12 derivaþii (analizeazã ritmul
cardiac ºi prezenþa modificãrilor de segment ST). Asigurã
mãsurile ulterioare pentru tratamentul trombolitic prompt
la bolnavii cu elevaþia segmentului ST.
Administreazã:

NTG (nitroglicerinã), 5 mg sublingual, sau spray repetat
(la 3-5 minute în caz de durere persistentã).

Analgezice (în caz de durere violentã, persistentã) 
Morfinã, 5 mg i/v.
Spitalizeazã pacientul în secþia respectivã pentru tratament.
Stratificarea pacienþilor cu SCA pentru spitalizare în blocul
Terapie intensivã sau secþia Cardiologie de urgenþã

Pacienþii cu risc înalt vor fi spitalizati în blocul Terapie
intensivã.
Riscul înalt (este prezent cel puþin unul din urmãtoarele:)

Simptome de ischemie miocardicã progresivã, în ultimele
48 de ore.

Durere în repaus persistentã, prelungitã (> 20 minute).

Edem pulmonar (consecinþã probabilã a ischemiei).

Suflu de regurgitaþie mitralã, nou instalat sau agravat, raluri
umede în pulmoni, hipotensiune, tahicardie, bradicardie.

Marcherii serici ai necrozei miocardice în SCA (3, 4)

La pacienþii cu leziune miocardicã, nivelul troponinelor
în ser creºte la 3- 4 ore ºi se menþine majorat pânã la 2 sãptãmâni
•
Indicã testul pentru troponine la internare ºi, repetat, la 6-12
ore sau dupã orice crizã anginoasã severã petrecutã ulterior.
•
Dacã dupã ultimul episod anginos au trecut mai mult de 12
ore, determinarea troponinei poate fi efectuatã o singurã datã.

Fig. 2. Examinarea pacientului cu SCA pas cu pas (adaptat dupã: Guidelines for the Management of Patients with Acute
Myocardial Infarction. JACC, 2003; 28:1328-14289).
CK-MB  creatin fosfokinaza MB.
SCA  sindrom coronarian acut.
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Vârsta > 75 de ani.
Infarct miocardic vechi, afecþiuni ale vaselor periferice în
antecedente, by-pass aorto-coronarian

ECG: modificãri tranzitorii (elevaþie/subdenivelare) de
segment ST ≥ 0,5 mm (în cadrul accesului de dureri); unde
T inversate ≥ 2 mm; Bloc ram stâng al fasciculului His,
nou instalat sau suspect de a fi nou.

Tahicardie ventricularã susþinutã.
Pacientii cu risc redus vor fi internaþi pentru supraveghere,
evaluare ºi tratament în secþia Cardiologie/Boli Interne.
Riscul redus (în lipsa riscului înalt, poate fi prezent unul
din urmãtoarele semne:)

Angor pectoral CF III  IV instalat în ultimele 2 sãptãmâni,
în lipsa acceselor prelungite

(> 20 min) de repaus, dar cu probabilitate înaltã ¤moderatã
de boalã coronarianã.

ECG: normalã sau fãrã modificãri, în cadrul accesului de
durere toracicã.

mcg /min fiecare 3-5 minute pânã când dispar simptomele
sau se reduce TA. Dacã bolnavul nu a prezentat semne de
ischemie pentru 12  2 4 de ore, se reduce doza NTG i/v
ºi se trece la formele orale.

Supliment de oxigen.

Morfinã sulfat, i/v 1  5 mg.
Metoprolol (în lipsã de hipotensiune, bradicardie, bloc
AV, insuficienþã cardiacã), 25  50 mg oral la fiecare 6 ore, timp
de 48 de ore, apoi - 100 mg 2 ori/zi.
Atunci când beta-blocantele sunt contraindicate la
bolnavii cu dureri anginoase prelungite sau recurente, se va
indica un antagonist al canalelor de calciu (cu excepþia
dihidropiridinelor cu duratã scurtã de acþiune).

Heparinã i/v sau Heparinã cu masã molecularã micã
(HGMM) s/c.

Heparinã, 5000 U bolus i/v, urmatã de perfuzie continuã,
i/v 1000 U¤ora (monitorizeazã timpul tromboplastinei
parþial activate crescut de 1,5-2 ori în raport cu nivelul
de referinþã; control la 6 ore dupã modificarea dozei de
Heparinã; atunci când 2 teste consecutiv reflectã nivelul
terapeutic scontat - repetã peste fiecare 24 de ore).
Tratamentul se prelungeste timp de 2  5 zile.
Enoxiparin (Clexan) 1 mg/kg 2 ori pe zi sau Dalteparin
(Fragmin) 120 UI/kg 2 ori pe zi, Nadroparin (Fraxiparin) 0,6
ml de 2 ori pe zi, subcutanat.

Abordarea pacientului cu SCA fãrã elevaþia segmentului ST
în blocul Terapie intensivã (6)











Regim la pat.
Monitorizarea continua a ECG: evidenþierea episoadelor
recurente de ischemie miocardicã ºi a tulburãrilor de ritm
cardiac.
Evaluarea frecventã a funcþiilor vitale.
Dozarea marcherilor necrozei cardiace (repetat).
Hemograma, glicemia.
Examenul EcoCG: FE, hipo- ºi akinezie regionalã.
Aspirinã, 325 mg (mestecata), dacã nu a fost administratã
anterior, ulterior, 75  325 mg/zi. În hipersensibilitate,
contraindicaþii la aspirinã  clopidogrel, 300 mg, ulterior,
75 mg/zi.
NTG tablete sublingual, 5 mg, sau spray, urmate de
perfuzie continuã, i/v 10 mcg/min, crescând doza cu 10

Abordarea pacientului cu SCA, cu elevaþia segmentului ST,
în blocul Terapie intensivã (7)

Aspirinã, 325 mg (mestecata), dacã nu a fost administratã
anterior.

NTG tablete sublingual, 0,4 mg, sau spray, urmate de
perfuzie continuã, i/v 10 mcg/min, crescând doza cu 10
mcg/min fiecare 3-5 minute pânã când dispar simptomele
sau se reduce TA (<110 mm Hg pentru normotensivi sau
> 25% din valoarea TA - din start în caz de hipertensiune).

Supliment de oxigen.

Morfinã sulfat, i/v 1  5 mg.

Metoprolol (în lipsã de hipotensiune, bradicardie, bloc
AV, insuficienþã cardiacã) 25  50 mg oral la fiecare 6
ore, timp de 48 de ore, apoi - 100 mg 2 ori pe zi.

Fig. 3. Tratamentul sindromului coronarian acut fãrã
supradenivelare de segment ST (adaptat dupã: Guidelines
for the Management of Patients with Acute Myocardial
Infarction. JACC, 2003; 28:1328-14289).

Fig. 4. Tratamentul sindromului coronarian acut cu
supradenivelare de segment ST (adaptat dupã: Guidelines
for the Management of Patients with Acute Myocardial
Infarction. JACC, 2003; 28:1328-14289).

SCA  sindrom coronarian acut, VS  ventricul stâng, IMA  infarct
miocardic acut, HGMM  heparine cu greutate molecularã micã, BB 
beta blocant, PCI  angioplastie coronarianã, CABG  by-pass aortocoronarian.
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Tratament fibrinolitic (8):
Streptokinazã, 1,5 mln. U i/v, timp de 60 minute.
Urokinazã, 3 mln. U i/v, timp de 45 - 60 minute.
Alteplase, 100 mg i/v , timp de 90 de minute, urmatã de
Heparinã i/v, perfuzie 1000-1300 U/orã sau 12 500 U s/c la 12
ore, timp de 48 de ore.

•

Absolute:
Hemoragii gastrointestinale, ultima lunã.
Ictus hemoragic sau genezã necunoscutã în antecedente.
Ictus ischemic, în ultimele 6 luni.
Intervenþii chirurgicale, traumatism (3 sãptãmâni).
Disecþia aortei (suspiciune).
Coagulopatii cunoscute.
Hipertensiune arterialã >200/120 mm Hg.
Relative:
Accident vascular cerebral tranzitor (ultimele 6 luni).
Sarcinã sau 1 sãptãmânã postpartum.
Tratament anticoagulant oral preexistent.
Resuscitare traumatizantã.
Hipertensiune arterialã > 180/100 mm Hg.
Ulcer gastroduodenal, acutizare.
Endocardita infecþioasã.
Boli hepatice severe.

•

Bolnavii cu risc crescut de progresie cãtre un infarct
miocardic sau deces:
a) cu ischemie recurentã (durere toracicã sau modificãri
dinamice tranzitorii de segment ST - subdenivelare sau
supradenivelare);
b) cu anginã instabilã postinfarct (CF III-IV);
c) cu niveluri crescute de troponine (> 0.03 mcg/l);
d) care devin instabili hemodinamic în perioada de observaþie;
e) cu aritmii majore (tahicardii ventriculare repetitive,
fibrilaþie ventricularã);
f)
cu diabet zaharat;
g) cu aspect ECG care împiedicã evaluarea modificãrilor de
segment ST.

•



•

Contraindicaþiile terapiei fibrinolitice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolnavii fãrã creºtere a troponinelor, a altor marcheri
biochimici ai necrozei miocardice la testare, iniþial ºi
repetat (între 6 ºi 12 ore);
Pacienþii cu risc scãzut vor fi transferaþi pentru supraveghere ºi tratament în secþie Cardiologie.

Strategia tratamentului bolnavilor cu risc crescut,
evaluat în primele 8-12 ore

Continuarea tratamentului cu Heparinã nefracþionatã i/v
sau HGMM s/c, pentru 2-5 zile.
•
Bolnavii cu ischemie continuã severã, aritmii majore,
instabilitate hemodinamicã, anginã precoce postinfarct au
indicaþii pentru angiografie coronarianã.
Notã. În condiþii favorabile (depãrtarea, transportul
special, acordul, durata trasportãrii etc.) se admite transferul
pacientului din altã instituþie medicalã pentru examinare
angiograficã ºi pentru o posibilã angioplastie.
•
În lipsa posibilitãþii de realizare a revascularizãrii invazive,
bolnavii urmeazã a fi trataþi cu Heparinã sau HGMM, pânã
la 2 sãptãmâni, în asociere cu doze maxim suportabile de
agenþi antiischemici, aspirinã ºi, posibil, clopidogrel
(plavix 75 mg/zi) sau un inhibitor GP IIb/IIIa.
Notã. Dupã stabilizarea stãrii clinice, este oportun transferul în Clinica de Cardiologie pentru efectuarea angiografiei
coronariene.

Stratificarea riscului bolnavului cu SCA la 8-12 ore (fig. 5)

Strategia tratamentului bolnavilor cu risc scãzut,
evaluat în primele 8-12 ore

La aceºti bolnavi se va recomanda tratament cu aspirinã,
clopidogrel (75 mg/zi), beta-blocante, posibil, cu nitrate
sau antagoniºti ai canalelor de calciu.
•
HGMM poate fi întreruptã, dacã în perioada de observaþie,
timp de 12  24 de ore, nu apar modificãri ECG de
ischemie ºi testul repetat la troponone este negativ.
Remarcã: în lipsa posibilitãþii de evaluare a troponinelor,
HGMM va fi continuatã pânã la 5  7 zile.
•
Stes - testul de efort (fizic sau farmacologic) este
recomandat în ziua 3  7 dupã criza anginoasã pentru care
a fost spitalizat bolnavul, în lipsa episoadelor recurente
de ischemie pentru ultimele 2  3 zile (scopul testului:
stabilirea sau confirmarea diagnosticului de boalã coronarianã, determinarea riscului pentru evenimente viitoare
la pacienþii cu boalã coronarianã).

Pacienþii cu risc înalt vor prelungi tratamentul în BTI.

Bolnavii cu risc scãzut de progresie rapidã spre infarct
miocardic sau deces:
•
Cei fãrã durere toracicã recurentã în timpul perioadei de
observaþie.
•
Cei fãrã subdenivelare sau supradenivelare de segment
ST, dar cu unde T negative, unde T plate sau ECG normalã,

•

Acþiunile medicului în secþia Cardiologie

A continua administrarea aspirinei, beta-blocantelor,
inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei II, a
nitraþilor. A începe tratamentul hipolipemiant.
•
Controlul TA ºi al factorilor de risc.
•
Indicã stres - testul de efort în lipsa durerilor anginoase,
cel puþin în ultimele 2-3 zile (testul de efort limitat de
simptome poate fi efectuat la pacienþii fãrã ischemie, timp
de 7  10 zile). În caz de handicap fizic, poate fi utilizat
stres EcoCG cu Dobutaminã.
•
Provocarea ischemiei la efort mic (<6.5 METs) denotã o
afectare coronarianã severã, constituie o indicaþie pentru
angiocoronarografie ºi revascularizare.
Bolnavii cu manifestãri de ischemie miocardicã recurentã,
aritmii majore, instabilitate hemodinamicã vor fi programaþi
pentru angiocoronarografie.
Durata aflãrii în spital a bolnavului cu SCA necomplicat
nu va depãºi 7 zile.

Fig. 5. Evaluarea risculul de dezvoltare a infarctului
miocardic ºi/sau deces.
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Recomandãri la externare:
NTG sublingual sau spray pentru dureri anginoase.
Aspirinã, 75- 325 mg pe zi (sau clopidogrel 75 mg pe zi).
Beta-blocant (în lipsa de contraindicaþii).
Hipolipemiante (se va tinde LDL < 3 mm/l).
Inhibitor al enzimei de conversie a Angiotensinei II (pacienþii
cu insuficienþã cardiacã, FE < 40%, hipertensiune arterialã,
diabet zaharat).
Întreruperea fumatului.
Optimizarea greutãþii corpului.
Control riguros al tensiunii arteriale (þinta TA< 130/85
mm Hg).
Controlul glicemiei la diabetici.
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Aporturi în corecþia dereglãrilor de tranzit intestinal la copii
I. Mihu, V. Pleºca
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului, Chiºinãu
Measures to Correct the Intestinal Tranzit in Children
The article presents the results of using the drug Subtyl in 40 children from 1 to 15 years old with intestinal microbiocenosis disorders, i.
e. functional diarrhea and functional constipation, after the treatment by antibiotics; and malabsorbtion and meteorism, which are treated at the
Department of Gastrology, Scientific Research Institute of Motherhood and Childhood Health Care. Subtyl contains live microorganisms,
Bacillus subtilis, which repair and regulate intestinal flora and ensure colonial resistance of the intestine. Thus, Subtyl is unique biological drug
for treatment of intestinal microbiocenosis of different etiologies. The bacteria which contain this drug, Bacillus subtilis, does not conflict with
intestinal flora and fulfills its ecological niche in normalizing intestinal biocenosis.
Key words: children, diarrhea, constipation, microbiocenosis, subtyl
Âêëàä â êîððåêöèþ íàðóøåíèé êèøå÷íîãî òðàíçèòà ó äåòåé
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòa Subtyl ó 40-a äåòåé â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 15 ëåò ñ íàðóøåíèÿìè
êèøå÷íîãî ìèêðîáèîöåíîçà (ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàðåÿ è ôóíêöèîíàëüíûé çàïîð, â òîì ÷èñëå ïîñëå ëå÷åíèÿ àíòèáèîòèêàìè, ñèíäðîì
îì ìàëüàáñîðáöèè è ìåòåîðèçìîì), êîòîðûå ëå÷èëèñü â îòäåëåíèè ãàñòðîëîãèè â ÍÈÈÎÇÌÈ. Ñóáòèë ñîäåðæèò æèâûå ìèêðîîðãàíèçìû Bacillus subtilis, êîòîðûå âîññòàíàâëèâàþò è óðàâíîâåøèâàþò ôëîðó êèøå÷íèêà, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì êîëîíèçàöèîííóþ ñîïðîòèâëÿåìîñòü êèøå÷íèêà. Òàêèì îáðàçîì, Ñóáòèë - óíèêàëüíûé áèîëîãè÷åñêèé ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ èçìåíåíèé êèøå÷íîãî ìèêðîáèîöåíîçà ðàçëè÷íîãî ãåíåçà. Íå âñòóïàÿ â êîíôëèêò ñ ìàêðîîðãàíèçìîì, Bacillus subtilis çàíèìàåò ñâîþ ýêîëîãè÷åñêóþ íèøó, ñïîñîáñòâóÿ íîðìàëèçàöèè áèîöåíîçà êèøå÷íèêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåòè, äèàðåÿ, çàïîð, ìèêðîáèîöåíîç, Ñóáòèë

în care agregarea stresogenã ºi implementarea pe larg a
antibioterapicelor ia o amploare tot mai mare, actualitatea maladiilor
tubului digestiv inferior la copii, desemnate prin dereglarea
tranzitului intestinal, devine tot mai justificatã [4, 5]. Un astfel de
deranjament, pe bunã seamã, scade calitatea vieþii copilului de orice
vârstã, agraveazã evoluþia sindromului de malabsorbþie, prejudiciazã

Actualitatea problemei cercetate
Prevalenþa globalã a maladiilor intestinale în structura
morbiditãþii gastrointestinale a populaþiei, inclusiv la copii, s-a
majorat progredient ºi ponderal, actualmente aceasta estimânduse, în funcþie de spaþiul cercetat, între 20 ºi 50% [1, 2, 3]. În secolul
#%
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creºterea ºi dezvoltarea armonioasã, adesea fiind riscantã printr-o
eventualã deshidratare ºi retard staturo-ponderal [6, 7].
Tratamentul farmacologic al maladiilor tractului digestiv
inferior, care evolueazã cu diaree, este complex, dar nu în fiecare
caz considerã statutul microbiocenotic al intestinului [1, 4, 7].
Ultimul se prezintã raþional ºi în cazul pancreatitelor acute care,
evoluând prin diarei, impun o conduitã de tratament diferenþiatã,
în special, la copiii de vârstã micã. Deja mai bine de un deceniu,
în arealul republicii noastre, devine tot mai importantã problema
malabsorbþiei intestinale care, invariabil, impune un regim
curativ nu doar diferenþiat, dar ºi individualizat [2, 5]. Vis à vis
de aceasta, a sporit rata copiilor cu nozologii asociate; deci,
considerarea statutului microbiocenotic al intestinului îºi
dubleazã raþionamentul de utilizare [1, 6, 7].
Reflectând asupra vastelor materiale de domeniu, am
dedus cã termenii frecvent utilizaþi anterior nu doar de cãtre
specialiºti, dar ºi de cãtre pacienþi precum: disbacteriozã,
dismicrobism, disbiozã nu mai corespund cerinþelor OMS de
încadrare taxonomicã. Pe lângã acestea, se sugereazã cã în CIMX (Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor revizia a X-a) nici
unul din termenii citaþi nu este inclus, aceasta nu înseamnã cã a
dispãrut fenomenul de schimbare a raportului dintre speciile
care colonizeazã lumenul intestinal, cu toate cã fie ºi alternant,
dar el rãmâne comun pentru un ºir de nozologii funcþionale
precum diareea funcþionalã, constipaþia funcþionalã, meteorismul
funcþional, sindromul intestinului iritabil.
Toþi exploratorii, care au vizat aceastã problematicã, sunt
unanimi când afirmã cã cercetãrile utilizãrii unor astfel de remedii la
copii sunt sporadice; unii, inclusiv companiile farmaceutice,
continuând sã indice în instrucþiunile de însoþire a preparatului
nozologii care nu figureazã în CIM-X, propagând prin aceasta
indicarea iraþionalã a însuºi remediului pe care îl produc. În afarã de
aceasta, în aceleaºi instrucþiuni nu sunt incluse patologiile în care
este prezent fenomenul de schimbare a statutului microbiocenotic,
prin aceasta fiind excluse situaþiile pentru care remediile care
amelioreazã statutul microbiocenotic sunt cu raþionament real.
Considerând aceste lacune ºi valoarea problemelor
abordate, ne-am propus realizarea unui studiu avizat ºi complex
asupra optimizãrii tratamentului la copiii cu dereglãri care
asociazã schimbarea statutului microbiocenotic.

Obiectul studiului au fost 40 de copii cu vârsta cuprinsã
între 1 ºi 15 ani, internaþi pentru tratamente ale patologiei
tractului digestiv în secþia Gastrologie a IMSP ICªOSMC.
Selectarea copiilor pentru studiu s-a constituit din 3 etape:
prima etapã a inclus departajarea din totalul cercetaþilor a 40 de copii,
statutul bolii cãrora sã respecte urmãtoarelor criterii de eligibilitate:

prezenþa dereglãrilor de tranzit intestinal dupã urmarea
curelor de antibioterapie;

prezenþa malabsorbþiei intestinale;

prezenþa diareei funcþionale;

prezenþa constipaþiei funcþionale.
Etapa a II-a a prevãzut excluderea din totalul selectaþilor
a copiilor cu:

manifestãri alergice;

infestaþie intestinalã;

refuzul pentru administrarea preparatului din partea pãrinþilor.
Etapa a III-a a prevãzut completarea numãrului de copii
cercetaþi considerând numãrul de copii excluºi dupã etapa a II-a, de
asemenea, corespunderea criteriilor de eligibilitate anterior aprobate.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Schema investigaþiilor
Testarea clinicã s-a realizat în 2 etape: prima etapã a inclus
examinarea contingentului de copii prin metodele mai sus citate
pânã la administrare de capsule SUBTYL ºi etapa a doua a
cercetat rezultatele examinãrii testãrilor anterioare dupã
tratamentul cu preparatul nominalizat. Adicã rezultatele au fost
comparate la aceiaºi copii în perioada de pânã ºi dupã tratament.
Doza de administrare a preparatului a fost adaptatã
individual, în funcþie de nozologie ºi de vârstã. În protocolul de
tratament au fost administrate urmãtoarele doze:

Ipoteza de lucru a cercetãrii
Optimizarea ºi evaluarea eficacitãþii tratamentului copiilor
cu maladii digestive prin administrarea de capp. SUBTYL.
1.
2.
3.

Metodele de cercetare:
I. Metode clinico-anamnestice
II. Metode paraclinice de laborator
Examenul sumar al sângelui.
Teste biochimice (bilirubinemie totalã, conjugatã,
indirectã, ALT, AST, uree, creatininã).
Examenul sumar al urinei.
Examinarea microbiocenozei intestinale.
Examinarea coproparazitologicã.
III. Metode paraclinice instrumentale:
Examinarea ultrasonorã a organelor interne.

Tabelul 1
Repartiþia dozelor de prizã ºi diurne a capsulelor SUBTYL,
la copiii cu diferite vârste

Obiectivele principale ale cercetãrii
Definitivarea indicaþiilor de administrare de capp. SUBTYL
la copiii cu diferite vârste.
Aprecierea eficacitãþii administrãrii de capp. SUBTYL în
tratamentul tractului digestiv.
Relevarea reacþiilor adverse la administrarea de capp.
SUBTYL.

Obiectul studiului ºi metodele de cercetare
Studiul prezent a fost efectuat la nivelul secþiei Gastrologie
a IMSP ICªOSMC, prelevãrile materialului de cercetare au fost
asigurate de cãtre personalul secþiei date, iar examinarea ºi
aprecierea statutului microbiocenotic  de cãtre Laboratorul
microbiologic al IMSP ICªOSMC.
#&
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Procesãrile statistice ale rezultatelor s-au efectuat prin
metode standard de statisticã variaþionalã. Semnificaþia statisticã
a diferenþelor de valori medii ale parametrilor care reprezintã
lotul de investigare a fost estimatã dupã criteriul t Student. Au
fost considerate statistic concludente diferenþele care
corespundeau p<0,05. Considerând prevalarea de gen în studiu,
pentru excluderea acestui specific asupra rezultatelor finale s-a
operat cu procedeul ANOVA.

Dereglãrile în statutul microbiocenotic s-au înregistrat cu
grad I , II ºi III. Gradul I a fost prezent la 24 de copii (60%),
gradul II  la 13 copii (32,5%) ºi gradul III - la 3 copii,
constituind o ratã de 7,5%. De aici se poate concluziona cã
majoritatea copiilor incluºi în studiu pentru tratamente cu
SUBTYL prezentau grade compensat ºi subcompensat ale
dezechilibrului microbiocenotic al intestinului, iar, considerând
evoluþia pozitivã a semnelor clinice ºi ameliorarea statutului
microbiocenotic dupã tratament, cu raþionament clinic pentru
astfel de stãri ar fi indicarea de capsule SUBTYL.

Rezultatele cercetãrilor
Vârsta medie a copiilor cercetaþi a constituit 12,4±0,3 ani, vârsta
fetiþelor a fost de 13,6±0,2 ani, iar a bãieþilor - de 11,2±0,4 ani. Din
totalul copiilor cercetaþi, 29 (72,5%) au fost cu vârsta de pânã la 10
ani, iar 11 (27,5%)  au avut vârsta care depãºea aceastã limitã.

Fig. 3. Repartiþia gradului de perturbare a statutului
microbiocenotic al intestinului.

Fig.1. Raportul de vârstã al copiilor incluºi în studiu.

Din diagrama prezentatã, elocvent poate fi urmãritã situaþia
în care perturbãrile statului microbiocenotic al intestinului se
întâlnesc mai frecvent la copiii de pânã la 10 ani (p<0,001). Tot
aici trebuie de remarcat cã circa 72,4% (n=21) din copii au fost
încadraþi în colectivitãþi: 61,9% (n=13) la grãdiniþã ºi 38,1% (n=8)
frecventau cursul ºcolar. 25 de copii (62,5%) din toþi cercetaþii au
urmat cel puþin o curã de antibioterapie cu spectru larg, la 14 (35%)
din aceºtia curele au fost repetate, iar la 12 (30%) copii antibioterapia
cu spectru larg a fost implementatã chiar din primul an de viaþã.
Cele citate permit de a formula concluzia cã, pentru dereglãri ale
statutului microbiocenotic al intestinului, sunt predispuºi copiii care
au urmat cel puþin o curã de antibioterapie de spectru larg (p=0,001).
Riscul pentru un astfel de impediment creºte pe mãsura repetãrii
acestora (p=0,002), în special, pentru copiii încadraþi în colectivitãþi
(p=0,0017), mai frecvent grãdiniþe (p=0,026).
Pe lângã acestea, în primul grup de vârstã predominau
bãieþei (n=18) cu raport de 1,64 (p=0,038), iar, în grupul copiilor
mai mari de 10 ani, s-au înregistrat mai multe fetiþe (n=7) cu
sex-ratio de 1,75 (p=0,004).

Manifestãrile clinice ale dereglãrilor statutului
microbiocenotic al intestinului la 22 de copii (55%) s-au
manifestat prin meteorism, la 11 (27,5%) copii - prin constipaþii,
la 16 (40%) copii  prin diaree, la 34 (85%) - prin abdomenalgii
cu diferitã intensitate, ºi la 2 (5%) copii - prin polifecalie.
Dupã respectarea protocolului de tratament cu capsule
SUBTYL, ameliorarea tabloului clinic a putut fi urmãritã deja
în a 2-a zi de tratament (p=0,042). În a 4-a zi de tratament,
ameliorare au semnalat 18 copii (45%) (p=0,0035), iar cedarea
semnelor 8 copii (20%) (p=0,048). În ziua a 6-a de tratament,
ameliorarea s-a înregistrat la 27 (67,5%) de copii (p=0,002),
iar retrocedarea semnelor  la 19 (47,5%) copii (p=0,0035). La

Fig. 4. Evoluþia manifestãrilor clinice ale dereglãrilor
statutului microbiocenotic în cadrul tratamentului cu
capsule SUBTYL N20.

Fig. 2. Raportul fete-bãieþi în cadrul studiului.
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zilele a 7-8-a de tratament, ameliorare au manifestat 31 (77,5%)
de copii (p=0,0008), pe când dispariþia semnelor morbide a putut
fi acuzatã de 21 (52,5%) de copii (p=0,012). Evoluþia ritmului
de ameliorare ºi retrocedare a semnelor clinice din dereglãrile
microbiocenozei intestinale, în cadrul tratamentului cu capsule
SUBTYL, poate fi urmãritã în figura care urmeazã.
Astfel, echilibrarea statutului microbiocenotic al intestinului,
prin administrarea capsulelor SUBTYL atât din punct de vedere
al ameliorãrii, cât ºi al retrocedãrii manifestãrilor clinice, poate fi
consideratã drept eficientã. Concomitent, se sugereazã cã, timp
de 7 zile de tratament staþionar, a putut fi urmãritã ameliorarea
doar în 36 (90%) (p=0,017) de cazuri ºi retrocedarea semnelor în 28 de cazuri (70%) (p=0,026). De aici se concluzioneazã cã
durata administrãrii capsulelor SUBTYL trebuie sã fie minim de
7 zile, iar, în cazul în care ameliorarea clinicã se reþine,
administrarea acestui remediu poate constitui circa 10 zile sau
chiar 2 sãptãmâni. La acest capitol se sugereazã cã, din totalul
copiilor cercetaþi, la tratamentul administrat au reacþionat mai bine
copiii, în tabloul clinic al cãrora predominau diareile (p=0,0017).
ªi, deci, putem concluziona cã tratamentul copiilor care prezintã
constipaþii asociat trebuie sã includã administrarea preparatului
pentru o perioadã de minim 10 zile succesiv, cu o dozã diurnã de
1-2 capsule, de 3-4 ori/zi, în funcþie de vârstã.
Trebuie de menþionat cã, din toate manifestãrile clinice
acuzate iniþial de cãtre copii, cel mai receptiv la tratament s-a
prezentat meteorismul, care a cedat din ziua a 2-a la 11 (34,4%)
copii (p=0,011), iar, cãtre ziua a 5-a de tratament, persista doar
la 2 (6,25%) copii (p=0,003) din cei 32 care, iniþial, au acuzat
astfel de deranjament.
Ulterior, se prezintã statutul microbiocenotic intestinal
comparativ al copiilor implicaþi în studiu pânã ºi dupã tratament.
Din tabelul 2 se poate observa cã, în urma tratamentului
cu SUBTYL, microflora intestinalã atât a copiilor cu vârstã de
1 an cât ºi a celor care au depãºit aceastã vârstã, ºi-a schimbat
raporturile. Convenþional, evoluþia acestui proces poate fi
urmãritã dupã figurile care urmeazã.

Fig.5. Evoluþia statutului microbiocenotic al intestinului la
copiii de circa 1an înaintea ºi dupã tratamentul cu
SUBTYL.

Din tabel poate fi urmãritã situaþia în care, la copiii cu vârsta
de aproximativ 1 an, dupã administrarea SUBTYL-ului, se
amelioreazã esenþial numãrul Bifido- ºi Lactobacteriilor, dispar
Klebsiela, Proteus ºi Candida, se reduc E.coli, Enterococili ºi
Stafilococili. Cu toate acestea, persistenþa numãrului de E. coli ºi
Eenterococcus ceva mai scãzut, comparativ limitelor fiziologice,
sugereazã perioada insuficientã de administrare a preparatului,
adicã administrarea SUBTYL-ului pentru eficienþã terapeuticã
trebuie prelungitã pentru minim 10 zile.
Figura care urmeazã (6) aratã cã ºi la copiii cu vârsta de
peste 1 an statutul microbiologic, dupã administrarea capsulelor
SUBTYL se amelioreazã. Astfel, la limite fiziologice revin E.
coli, Klebsiela, Proteus, Stafilococcus ºi Candida, se
amelioreazã cu mult Bifido- ºi Lactobacteriile, Enterococii. ªi
din acest plasament, rezultã cã pentru instalarea unui statut
microbiocenotic fiziologic capsulele SUBTYL trebuie
administrate pentru o perioadã mai mare de 7 zile.
În ceea ce priveºte manifestarea reacþiilor adverse în cadrul
tratamentului cu SUBTYL, acestea nu au putut fi detectate nici la
examinarea clinicã a copiilor cercetaþi, nici la repetarea examinãrilor
paraclinice de laborator ºi instrumentale. Adicã devieri în testele
biochimice ale sângelui sau în examenul sumar al sângelui, sau în
examenul sumar al urinei, de asemenea, devieri de structurã care pot
fi decelate la ultrasonografiere nu s-au înregistrat. Adversitãþi alergice,
pe perioada tratamentului staþionar, la fel, nu au fost raportate.
Tabelul 2

Indicii microflorei intestinale la copiii pânã ºi dupã tratamentul cu SUBTYL
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Adversitãþi de tipul celor alergice, a devierilor biochimice
sau în formula sângelui la administrarea de capsule
SUBTYL, în doze corespunzãtoare vârstei ºi nozologiei
prezente, nu se înregistreazã.
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Fig. 6. Evoluþia statutului microbiocenotic al intestinului la
copiii mai mari de 1 an înaintea ºi dupã tratamentul cu Subtyl.
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2.

3.
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Concluzii
Capsule SUBTYL posedã activitate antagonistã pentru flora
patogenã ºi condiþionat patogenã; remediul este eficient
pentru echilibrarea statutului microbiocenotic al copilului
de orice vârstã.
Administrarea de capsule SUBTYL este utilã în tratamentul
dereglãrilor de tranzit intestinal survenite dupã administrarea
curelor de antibioterapie, în diareea funcþionalã, în
constipaþia funcþionalã, malabsorbþia intestinalã.
Graþie prezenþei Bacilus subtilis, care posedã proprietãþi
fermentative deosebite, preparatul SUBTYL poate fi
utilizat drept remediu suplimentar în cadrul tratamentului
simptomatic al meteorismului intestinal.
În caz de necesitate, durata de administrare de capsule
SUBTYL poate fi prelungitã pentru minim 10 zile.

Ion Mihu, dr. hab. ºt. med, profesor interimar
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii
Mamei ºi Copilului, Chiºinãu
Chiºinãu, str. Burebista, 93
Tel.: 559655
E-mail: mihu_ion@yahoo.com
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Etapele convenþionale în formarea dependenþei faþã de substanþele narcotice.
Cãlãuzã pentru pãrinþi ºi pedagogi
N. Zaharova, L. Andreeva, N. Neagu
Dispensarul Republican de Narcologie, Chiºinãu
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mãiestria pe lîngã profesorii C. Þâbârnã, E. Semeniuc;
conferenþiarii I. Gonþov, I. Cuþarov, profesorul Spânu a devenit
un neîntrecut operator în chirurgia stomacului ºi drept rezultat
al profesionalismului performant a fost teza de doctor habilitat
în medicinã, susþinutã în Centrul ªtiinþific de Chirurgie din
Moscova, în 1980, intitulatã Dereglãrile homeostazei ºi metodele
de corecþie în chirurgia maladiei ulceroase.
Activitatea ºtiinþificã a dlui profesor A. Spânu astãzi se
concentreazã în 280 de lucrãri ºtiinþifice ºi comunicãri publice
în diferite reviste, tratate, culegeri de specialitate din Þarã ºi
din strãinãtate, 35 de inovaþii ºtiinþifice, trei monografii, cinci
elaborãri metodice. O încoronare a profesionalismului ºi
activitãþii didactice este manualul de Chirurgie, editat sub
redacþia prof. A. Spânu (Chiºinãu, 2000) care a devenit carte de
cãpãtâi a viitorilor chirurgi.
În activitatea sa didacticã D-lui a urcat succesiv de la treapta
de asistent pânã la acest titlu pe care îl deþine azi, fiind înconjurat
de o întreagã pleiadã de studenþi, rezidenþi, secundari clinici,
aspiranþi ºi chirurgi practicieni, care s-au format ca oameni ºi
specialiºti, având drept model fapta ºi cuvântul Mãriei Sale. În
prezent, prof. A. Spânu este membru al Consiliului ºtiinþific
universitar, preºedintele Comisiei de admitere în rezidenþiat ºi al
Comisiei de licenþã a rezidenþilor, membru al Comisiei de atestare
a chirurgilor din Republica Moldova, membru al Societãþii de
Chirurgie din Republica Moldova, membru de onoare a
numeroaselor asociaþii ºi societãþi din strãinãtate. Dar lucrul cel
mai important, e cã este un chirurg de mare fineþe ºi cu o deosebitã
dexteritate tehnicã ºi pedagogicã, pentru care bolnavul chirurgical
este stãpânul întregii sale activitãþi, iar sala de operaþie este scena,
în care un adevãrat maiestru al bisturiului de fiecare datã se strãduie
sã joace cel mai distins rol din viaþa sa. Ca om al Cetãþii, profesorul
A. Spânu s-a manifestat plenar când a bãtut ceasul deºteptãrii
noastre naþionale.
Cot la cot ºi umãr la umãr cu prietenii ºi colegii de la
USMF Nicolae Testemiþanu, de la alte Universitãþi de
învãþãmânt superior, de rând cu mii de oameni, participa la
manifestãrile de atunci. În anul 1990, a fost ales în primul
Parlament al Republicii Moldova. Fiind deputat din partea
Miºcãrii de Eliberare Naþionalã, Domnia Sa a votat independenþa
Republicii Moldova, a votat Imnul, Stema Þãrii ºi alte hotãrâri,
care þin de consolidarea independenþei Þãrii.
Acesta este profesorul Anton Spânu, alãturi de care avem
fericirea ºi onoarea sã activãm ºi sã ne formãm ca specialiºti,
noi, discipolii Domniei Sale.
Domnule profesor! Cu ocazia jubileului primiþi din partea
elevilor Dumneavoastrã un mulþumesc mult pentru faptul cã ne
sunteþi alãturi ºi la bine ºi la greu, urãri de multã sãnãtate, vigoare
tinereascã, sã aveþi mereu aceeaºi dorinþã de a învãþa, de a ºti ºi
de a cãlãuzi generaþii de studenþi ºi de medici, aceeaºi pasiune
de dedicaþie profesionalã pentru sãnãtatea semenilor
Dumneavoastrã. La mulþi ani!

Medicina nu este o profesiune ca toate
celelalte. Ea cere nu numai multã pricepere,
ci ºi multã dragoste pentru om, multã
omenie, pasiune de a te dedica total
suferinþelor semenilor tãi.
Nu seamãnã o orã cu alta, nu seamãnã o zi cu alta. Ce
repede trec anii! Parcã ieri era un tânãr chipeº la început de
cale, azi fiind domnul Anton Spânu, doctor habilitat în medicinã,
profesor universitar, Om Emerit, Laureat al Premiului Naþional,
personalitate remarcabilã a chirurgiei moldave, în pragul
omagierii jubileului de 70 de ani. S-a nãscut la 10 iulie 1935, în
comuna Baraboi, plasa Râºcani, judeþul Bãlþi, într-o familie cu
8 copii, din pãrinþi agricultori. Deºi au trecut mai multe decenii
de la absolvirea ºcolii, doctorul Aton Spânu avea sã remarce cu
diverse ocazii: În ºcoalã am primit o pregatire cu totul
fundamentalã pentru cariera mea ulterioara în toate materiile ºi
aceasta s-a datorat renumitei ºcoli unde au profesat mari valori
intelectuale, care s-au dãruit cu generozitate întru prosperarea
învãþãmântului ºcolar.
Dupã absolvirea ºcolii cu calificativul Foarte bine, dl
A.Spânu a urmat cursurile facultãþii Medicinã Generalã a
Institutului de Stat de Medicinã din Chiºinãu, unde era un student
premiant în pofida faptului cã mai activa ºi în calitate de asistent
medical în secþia Chirurgie a Spitalului Clinic Republican. Acestã
îmbinare a numeroaselor ture de noapte, unde suferinþa era vie,
cu studiile strãlucite ale unui bursier eminent au fondat ulterior
un doctor care a absolvit facultatea cu Diplomã de Merit ºi care,
plecând la muncã în Spitalul de circumscripþie Pârjota, Râºcani,
a fost promotorul fondãrii unui spital de circumscripþie dotat cu
serviciile farmaceutic, de laborator, radiologic, ginecologic ºi
chrurgical. Prin muncã asiduã ºi consacrare ºi-a câºtigat faima
de bun doctor.
Insã, pasiunea pentru chirurgie, care îl urmãrea din anii
de studenþie (membru al cercului chirurgie, condus de
remarcabilul profesor P.V. Râjov) l-a impus sã strãbatã toate
treptele profesionale ºi didactice cu un continuu devotament,
marcat de un înalt profesionalism. Începând cu doctorantura la
catedra Chirurgie din SCR, sub conducerea profesorului Nicolae
Anestiade, unul din fondatorii chirurgiei moderne din Republicã,
persoanã remarcabilã, care a completat o paginã deosebitã a
istoriei chirurgiei moldoveneºti, domnul A. Spânu a expus o
premierã în literatura de specialitate prin teza de doctor în
medicinã propusã de Mãria Sa, în 1964. Perfecþionându-ºi

Liuba Strelþov, asistent
Catedra Chirurgie Nr. 1 Nicolae Anestiade
Clinica Sfântul Arhangel Mihail
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Nicolae Testemiþanu în calitate de profesor la catedra
Obstetricã ºi Ginecologie.
Activitatea ºtiinþificã a dnei Ludmila Eþco se axeazã pe 3
direcþii prioritare:
 reorganizarea asistenþei medicale perinatale în baza
modelelor occidentale înalt efective, cu respectarea
regionalizãrii ºi etapizãrii asistenþei perinatale;
 elaborarea ºi perfecþionarea continuã a mãsurilor noi, costefective, de profilaxie ºi de tratament ale infecþiei în perioada
perinatalã;
 evaluarea acþiunii factorilor nocivi ai mediului ambiant
asupra calitãþii sãnãtãþii mamei ºi a copilului.
Dna Ludmila Eþco a participat activ la realizarea
Programului de ameliorare a asistenþei medicale perinatale. În
anii 1997-2000, a condus grupul de lucru pentru elaborarea
compartimentului antenatal al Ghidului A Principii de organizare
ºi acordare a asistenþei perinatale ºi al Ghidului B Serviciul
perinatal regionalizat: niveluri ºi conþinut. A fost autorul
protocoalelor clinice incluse în Ghidul C: Protocoale de îngrijire
ºi de tratament în obstetricã ºi neonatologie.
Dna Ludmila Eþco este autor a mai mult de 200 de lucrãri
ºtiinþifice, inclusiv compendii, monografii, ghiduri naþionale,
elaborãri metodice, articole de bazã publicate în Þarã ºi în
strãinãtate. Sub conducerea doctorului habilitat în medicinã,
Ludmila Eþco, s-au susþinut 4 teze doctorat ºi sunt pe cale de a fi
susþinute alte 4 teze de doctor în medicinã.
Este deþinãtoarea a 22 de brevete de invenþie, a distincþiei
Inventator Remarcabil, a 2 medalii de bronz ºi 1 de argint de la
expoziþii internaþionale specializate, iar, în anul 2000, a fost
decoratã cu medalia de aur a Organizaþiei Mondiale de
Proprietate Intelectualã.
Invenþiile dnei Ludmila Eþco sunt îndreptate spre crearea
tehnologiilor contemporane medicale adjuvante de profilaxie
ºi de tratament al afecþiunilor septico-purulente în obstetricã ºi
ginecologie. Sunt evidenþiate trei direcþii principale: diagnosticul
ºi tratamentul infecþiei intrauterine, tratamentul insuficienþei
fetoplacentare, profilaxia ºi tratamentul afecþiunilor septicopurulente la lãuze ºi nou-nãscuþi, dupã naºterea per vias
naturales ºi prin operaþie cezarianã.
Pentru activitate ºtiinþificã vastã de valoros cercetãtor ºi
inventator, dnei Ludmila Eþco, în anul 2004, i s-a decernat
Premiului Naþional în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii al Consiliului
Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã al Republicii
Moldova. În urmã au rãmas nopþi nedormite, multe vieþi salvate,
mii de pacienþi mulþumiþi, succese ºi remuºcãri, zile ºi ani
dedicate oamenilor. Profesionalismul înalt, dragoste de oameni
ºi munca permit astãzi dnei Ludmila Eþco de a rezolva cele mai
probleme de ordin strategic ale instituþiei pe care o conduce.
Cordial Vã felicitãm cu jubileul, dorindu-Vã sãnãtate, fericire,
bunãstare ºi noi succese în muncã!

Ludmila Eþco s-a nãscut la 20 iunie 1945 în satul Buþeni,
raionul Hânceºti. Absolveºte ºcoala medie nr. 36 din or. Chiºinãu.
În anul 1968, absolveºte cu menþiune facultatea Medicinã
Generalã a Institutului de Stat de Medicinã din Chiºinãu. Dupã
absolvire, activeazã în calitate de obstetrician-ginecolog la
spitalul din orãºelul Nisporeni, apoi - ordinator în staþionarul
maternitãþii republicane din or. Chiºinãu. În anii 1977-1986,
activeazã în calitate de medic-ºef adjunct în problemele curative
la maternitatea nr.1, în anii 1986-1988  medic-ºef adjunct al
Spitalului Clinic Republican nr. 2 din or. Chiºinãu. În 1984, sub
conducerea ilustrului profesor Eugen Gladun, susþine cu succes
teza de doctor în ºtiinþe medicale la Institutul de Obstetricã ºi
Ginecologie D.O. Ott a AªM din Sanct-Petersburg.
Din anul 1988, dna Eþco activeazã în funcþia de ºef al
Departamentului ªtiinþific Obstetricã, Institutul de Cercetãri
ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului,
efectuând studierea particularitãþilor etiopatogenetice ºi a
evoluþiei infecþiei în perioada perinatalã, care servesc bazã pentru
elaborarea mãsurilor noi, cost-efective, de profilaxie ºi de
tratament ale infecþiei perinatale ºi evaluarea acþiunii factorilor
ecologici nocivi asupra calitãþii sãnãtãþii mamei ºi a copilului.
Începând cu 16 aprilie 2003, prin decizia Ministerului Sãnãtãþii
al Republicii Moldova, deþine funcþia de director al Institutului
de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei
ºi Copilului (ICªDOSMºiC).
Teza de doctor habilitat dna Ludmila Eþco a susþinut-o la
28 martie 1995, în cadrul Consiliul ªtiinþific Specializat DH
14.93.37, de pe lângã Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în
domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului din Republica
Moldova. În anul 2004, i s-a oferit titlul ºtiinþific de profesor
cercetãtor.
Dna Ludmila Eþco este preºedinte al Consiliului ªtiinþific
Specializat pentru susþinerea tezelor de doctor ºi de doctor
habilitat în medicinã la specialitatea Obstetricã ºi Ginecologie,
membru al Comisiei de experþi în probleme de obstetricã ºi
ginecologie a MS, membru al Consiliului de conducere al
Asociaþiei Obstetricã ºi Ginecologie din RM, membru al
Colegiului de redacþie al revistelor Buletin de Perinatologie ,
Curierul medical ºi Sãnãtate publicã, economie ºi management
în medicinã, preºedintele Consiliului ªtiinþific al ICªOSMºiC.
Dna Ludmila Eþco s-a marcat, concomitent, ºi în activitatea
pedagogicã de la Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie

Grigore Covalciuc, dr., conferenþiar
Vicedirector Pediatrie,
Institutului de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii
Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
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Institutul de Cardiologie (prin cumul). Titlul de colaborator
ºtiinþific superior i-a fost conferit în anul 1994.
Colegii profesorului V. Botnaru au remarcat ºi au apreciat în
permanenþã capacitatea sa, de-a dreptul titanicã de a munci, dar nu
prin maniera regelui Sisif, ci punând în aplicare logica ºi abilitatea
de a identifica soluþii ingenioase. Astfel, profesorul V. Botnaru ºi-a
câºtigat faima binemeritatã de specialist competent ºi cu autoritate.
Este o persoanã modestã ºi corectã în relaþiile interumane. Profesorul
V. Botnaru este autorul a peste 150 de publicaþii, inclusiv a douã
monografii, trei manuale ºi nouã ghiduri de practicã medicalã în
diverse domenii ale medicinii interne, este laureat al Premiului de
Stat al Moldovei în domeniul ºtiinþei, pentru anul 1994. Manualul
Bolile aparatului respirator, editat în 2001, a fost distins cu Premiul
Academiei de ªtiinþe din Moldova.
Despre profesorul V. Botnaru se ºtie ca el este un adevãrat
devorator al literaturii mondiale de specialitate, este mereu atent
la noutãþile din domeniile care-l preocupã, iar aptitudinile sale
academice pe care le perfecþioneazã în permanenþã i-au permis
sã devinã o notorietate, atât în problemele cardiologiei, cât ºi în
multe alte specialitãþi ale medicinii interne. Profesorul V. Botnaru
are experienþa de membru al Consiliului Specializat de Cardiologie
pentru susþinerea tezelor de doctorat ºi de doctor habilitat în ºtiinþe
medicale ºi al Consiliului similar de Medicinã Internã al USMF
Nicolae Testemiþanu. Pe parcursul multor ani a activat în funcþia
de preºedinte al Consiliului de Experþi al Ministerului Sãnãtãþii
din Republica Moldova, preºedinte al Comisiei de probleme în
domeniul pneumologiei pe lângã MS. Din 1997, activeazã în
funcþie de internist principal netitular al Ministerului Sãnãtãþii ºi
Protecþiei Sociale, membru al Comisiei de atestare a interniºtilor.
Din anul 1992, profesorul Victor Botnaru valorificã ºi o
altã ipostazã care i-a certificat aptitudinile - el lucreazã, prin cumul
în funcþia de asistent la catedra Medicinã Internã Nr. 5 a USMF
Nicolae Testemiþanu. În ianuarie 1996, prin concurs a fost ales
în funcþia de ºef catedrã Medicinã Internã Semiologie, iar, din
septembrie 1998  ºef catedrã Medicinã Internã Nr. 2. În calitatea
sa de ºef catedrã, este preocupat de perfecþionarea procedeelor
didactice, inclusiv prin aplicarea tehnologiilor contemporane
bazate pe folosirea calculatoarelor. Manualele ºi ghidurile de
practicã medicalã editate de cãtre profesorul V. Botnaru sunt
extrem de utile nu doar pentru studenþii de la toate nivelurile de
studiu, dar ºi pentru rezidenþii ºi medicii tineri. Lucrãrile Bolile
aparatului respirator, Boli cardiovasculare, Elemente de
nefrologie, Atelectazia pulmonarã, Dislipidemiile se bucurã de o
mare popularitate atât printre medicii începãtori, cât ºi printre cei
cu o bogatã experienþã de muncã. Calitãþile ºi capacitãþile didactice
ºi de cercetare, activitatea metodicã, profesionalismul ºi calitãþile
morale au fost preþuite prin conferirea, în anul 1998, a titlului
didactic de profesor universitar, an în care profesorul V. Botnaru
a devenit ºi membru al Senatului Universitãþii, membru al
Consiliului ªtiinþific al Univesitãþii ºi membru al Consiliului
ªtiinþific al facultãþii Medicinã Generalã.
Vã urãm mulþi ani, mult stimate domn profesor!

Profesorul Victor Botnaru (nãscut la 6 iulie 1955,
localitatea Ciniºeuþi, raionul Rezina) împlineºte vârsta care-l
promoveaza, fãrã dubii, în liga superioarã a aksakalilor. La o
adicã, mulþi dintre colegii mai tineri, dar ºi mai în vârsta, demult
l-au trecut în aceastã cohortã academicã a medicinii
moldoveneºti. Unii s-au condus de lista impresionantã de
monografii ºi de manuale pe care le-a semnat D-lui, alþii s-au
ghidat de ascensiunea sa persuasivã ºi binemeritatã în ierarhia
academicã, devenind o autoritate incontestabilã.
Absolvent al facultaþii Medicinã Generalã a Institutului
de Medicinã din Chiºinau (1978), Victor Botnaru a fost
recomandat, în baza deciziei adoptate de Consiliul ºtiinþific, sãºi facã ordinatura clinicã în Centrul Unional de Cardiologie din
Moscova. El a valorificat pe deplin ºansa oferitã de prestigioasa
instituþie de la Moscova, fãcând, între 1980 ºi 1983, doctorantura
la acelaºi Centru. Specializându-se în cardiologia nuclearã,
Victor Botnaru a susþinut înainte de termen teza de doctorat
(candidat în ºtiinte medicale) la tema Semnificaþia scintigrafiei
miocardului cu Tc-pirofosfat în angina pectoralã stabilã.
Cunoºtinþele ºi energia acumulatã la Centrul Ciazov i-a
dezvãluit talentul, calitãþile native de cercetãtor ºi de pedagog.
Împreunã cu alþi colegi de generaþie, a constituit aripa tânãrã
a echipei de cercetãtori de la Institutul de Cardiologie din
Republica Moldova, unde a activat în anii 1983-1984 în funcþie
de colaborator ºtiinþific inferior, dupã care, în anul 1985, a fost
promovat în funcþia de cercetãtor ºtiinþific superior, devenind ºef
al laboratorului Cardiologie Preventivã. Victor Botnaru a fost
întemeietorul laboratorului Cardiologie Preventivã, care a devenit
o forjerie de cadre de cercetãtori care ºi-au continuat apoi
activitatea în multe instituþii din Republica Moldova. Profesorul
Vasile Botnaru a fost iniþiatorul ºi realizatorul unor valoroase studii
în epidemiologia ºi profilaxia bolilor cardiovasculare ºi ale altor
afecþiuni necontagioase în mediul rural ºi urban, rezultatele cãrora
au o importanþã substanþialã în planificarea ºi organizarea ocrotirii
sãnãtaþii în Moldova.
În anul 1991, la Institutul de Medicinã nr. 3 din Moscova,
V. Botnaru a susþinut teza de doctor habilitat în ºtiinþe medicale
cu genericul Studii populaþionale de hipertensiune arterialã ºi
probleme de profilaxie primarã ºi secundarã. În acelaºi an, a
preluat funcþiile: de ºef al laboratorului Hipertensiuni Arteriale
al Institutului de Cercetãri în Medicina Preventivã ºi Clinicã, ºi
de ºef secþie la Clinica de Cardiologie. Cu cinci ani mai târziu,
în anul 1996, a devenit ºef laborator Hipertensiuni Arteriale la

Alexandru Gavriliuc, dr., conferenþiar
Catedra Medicinã Internã Nr. 2 a USMF
Nicolae Testemiþanu
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La facultate l-am cunoscut, activând mai mulþi ani impreunã
Pe tãrâmul obºtesc, fãcând pentru Alma Mater o treabã bunã!
Era un bãiat frumos, bine fãcut, direct,
fãrã complexe, cu spirit de iniþiativã.
Care nu trebuia ca pe alþii mânat din urmã!
Ne înþelegeam, de minune, din douã-trei cuvinte,
Fãrã multã tãlmãcire asupra problemelor facultãþii
ce se aºteptau rezolvate înainte.
În 1976, dupã absolvirea cu menþiune a
facultãþii Medicinã Preventivã,
Iar pe tãrâmul obºtesc având succes de perspectivã,
A fost admis în doctoranturã la catedra Microbiologie,
Pentru a confirma a maladiilor infecþioase etiologie.
În 1981, susþine cu succes teza de doctorat
ªi, fãrã nici un rãgaz, a purces la cea de doctor habilitat,
Pe care peste 10 ani o finiseazã spectaculos,
Ambele teze fiind pentru medicina practicã de un mare folos.
Deoarece prin ele metodele microbiologice
rapide s-au implementat
Dând posibilitatea maladiile infecþioase
precoce de diagnosticat.
A crescut ierarhic de la doctorand, asistent, conferenþiar
La prorector, profesor universitar, ºef catedrã,
Inventator extraordinar!
În 1984-1987, a mai activat în calitate de director
la baza Mãnãstirea Hâncu de odihnã studenþeascã,
Contribuind mult la o reparaþie a mãnãstirei gospodãreascã,
În legãtura cu ce postmortem a fost înregistrat Ctitor
al acestei mãnãstiri,
Fiind pe atunci ridicatã din mizerie ºi ruini!
Pentru eforturile depuse ºi meritile Sale,
A fost decorat cu multe diplome ºi medalii,
Devenind un Inventator extraordinar,
De care în Alma Mater se întâlnesc mai rar!
Pânã la urmã visul Domnului cãtre specialitatea
Chirurgie s-a împlinit,
Fiica lui Liliana, dupã finisarea rezidenturii,
în acest an, chirurg a devenit!
În acest timp scurt, de 57 de ani, profesorului Gheorghiþã
ia mai rãmas mult de îndeplinit,
Chiar ºi bunel sã devinã n-a mai izbutit!
Sã sperãm cã-n Moldova microbiologi de forþã
se vor mai naºte
Pentru progresul microbiologiei de mai departe,
Iar pe regretatul profesor T. Gheorghiþã
Dumnezeu sã-l odihneascã
În Împaraþia Sa Cereascã!

Teodor
Gheorghiþã

În 1947, la 21 iunie
Mãmica l-a adus pe lume
Pe primul sãu bãieþaº,
Scumpul mamei auraº!
Nãscut în Mândreºti,Teleneºti,
Nu departe de Zgârdeºti,
În preajma târgului „Vlad” ºi morii „Culiºoara”,
Vestite aproape-n toatã Þara.
Copilãria nu i-a fost deloc uºoarã,
Fiind nãscut pe timpul foametei cea amarã!
Pãrinþii s-au strãduit, l-au ocrotit
ªi fecioraºul cu sãnãtatea ºi-a revenit.
În satul natal opt clase cu menþiune a finisat,
ªi a mers mai departe la studiat,
În Tighina la Colegiul medical pe atunci vestit,
Fiind de pãrinþi îndemnat ºi sfãtuit,
Unde greutãþi mari a întâmpinat,
Însã studiile nu le-a abandonat.
Peste patru ani colegiul, cu menþiune, a finisat
Fiind printre primii cu studii medicale-n sat.
Ulterior, ºi-a fãcut serviciul militar
În calitate de felcer-marinar,
Unde i s-au întâmplat de toate,
Dar s-a isprãvit cu mare demnitate!
Revenit la vatrã, dupã armatã,
C-o experenþã medicalã acumulatã,
Timp de doi ani a mai activat
Ca felcer-sanitar în spitalul natal din sat.
ªi aici a acumulat o experienþã variatã ºi bogatã,
Ce i-a fost de folos în viitor pentru viaþa toatã.
Pe atunci visa sã îmbrãþiºeze a chirurgiei specialitate,
Pãrându-i mai fainã, decât celelalte toate!
Însã, în 1970 a fost admis la facultatea Medicinã Preventivã,
Unde profilaxia specificã-i o vaccinã.

Constantin Andriuþã, dr.h., profesor, Om Emerit
ªef catedrã Boli Infecþioase, Tropicale
ºi Parazitologie Medicalã
USMF Nicolae Testemiþanu
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7. Legendele desenelor - pe foaie aparte, în
funcþie de numãrul fotografiei.

* Ñòàòüþ 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:
* Ñòàòüþ ïîäàþò â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ. Êîïèè èëëþñòðàöèé äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî âñåì ýêçåìïëÿðàì.
* Ïðåäñòàâëÿþò äèñêåòó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè àâòîðà.
* 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. Ñòàòüþ 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.
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.
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