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CRONICÃ

Republica Moldova a aderat la Declaraþia de la Beijing
Mondialã, Organizaþia Naþiunilor Unite, Comisia Europeanã,
s-au adresat þãrilor donatoare pentru a participa la finanþarea
unui proiect pentru combaterea gripei aviare, care sã cuprindã
toate þãrile, în corespundere cu nivelul de risc. În cadrul
conferinþei au fost acumulate 1 mlrd 840 mln USD.
Pe lângã semnarea Declaraþiei, în cadrul conferinþei au
fost prezentate diverse experienþe acumulate în procesul de
eradicare a gripei aviare la pãsãri ºi stoparea infectãrii oamenilor;
au fost discutate posibilitãþile folosirii vaccinului contra gripei
aviare la pãsãri ºi la oameni, cât ºi utilizarea preparatelor
antivirale, a metodelor de izolare a focarelor epidemice; s-au
fãcut referiri la elaborarea mãsurilor cu caracter economic ºi
administrativ pentru stoparea ºi limitarea dezvoltãrii epizootiilor
ºi apariþiei pandemiei gripale.
Situaþia epidemiologicã la gripa aviarã este monitorizatã
ºi continuã realizarea mãsurilor de prevenire ºi de combatere a
infecþiei în Republica Moldova.
Contextul epidemiologic actual privind situaþia la nivel
internaþional a pandemiei de gripã aviarã rãmâne a fi îngrijorãtor,
în special, þinând cont de evoluþia recentã a cazurilor din Turcia
cu înregistrarea îmbolnãvirilor printre oameni cu sfârºit letal,
provocate de virusul gripal aviar înalt patogen A (H5N1).
Conform datelor OMS, la 19 ianuarie 2006, sunt raportate
149 de cazuri de infecþie cu virus gripal aviar A(H5N1) la oameni
ºi 80 de decese, confirmate prin examene de laborator. Cazurile
au fost înregistrate în 6 þãri asiatice: Cambodgia, China,
Indonezia, Thailanda, Vietnam ºi, recent, în Turcia - 4 cazuri.
Alte cazuri noi raportate sunt în curs de confirmare.

Republica Moldova s-a angajat sã asigure elaborarea ºi
implementarea efectivã a planurilor naþionale de acþiuni, cât ºi
mobilizarea resurselor Þãrii în combaterea gripei aviare, prin
semnarea recentã, în cadrul Conferinþei Internaþionale a Donatorilor
privind controlul gripei aviare ºi umane, a Declaraþiei de la Beijing.
Acest document a fost semnat de cãtre Ministrul Sãnãtãþii
ºi Protecþiei Sociale, domnul Ion Ababii, care a participat din
partea Republicii Moldova la Conferinþa de la Beijing (17-18
ianuarie 2006).
Semnatarii Declaraþiei de la Beijing sunt peste 100 de þãri,
care se obligã sã realizeze rapid ºi transparent schimbul de informaþii
privind situaþia la capitolul gripa aviarã, sã asigure elaborarea,
difuzarea ºi aplicarea practicilor de control ale gripei aviare în
conformitate cu standardele internaþionale, sã evalueze ºi sã
actualizeze periodic rezultatele ºi impactul planurilor de acþiuni.
Þãrile care au aderat la aceastã declaraþie vor beneficia ºi
de o susþinere tehnicã ºi financiarã necesarã pentru eficientizarea
mãsurilor de combatere a gripei aviare.
Delegaþia Republicii Moldova a prezentat în cadrul
conferinþei situaþia ºi activitãþile preconizate în Republica
Moldova pentru prevenirea gripei aviare. Pentru îmbunãtãþirea
dotãrii tehnice ºi pentru asigurarea cu preparate de diagnostic ºi
de tratament la pãsãri ºi la oameni, precum ºi pentru compensarea
eventualelor pierderi, Republica Moldova a aplicat pentru
susþinere financiarã în sumã de 18 mln 700 mii USD.
În acelaºi context, organizaþiile internaþionale prezente la
conferinþã, precum Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Banca

Mai multe medicamente compensate disponibile în farmacii
Lista medicamentelor parþial compensate din fondurile
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã pentru bolnavii de
hipertensiune arterialã ºi cu sindromul de insuficienþã cardiacã, a
fost extinsã de la 9 la 12 preparate cu denumire internaþionalã comunã.
Cele 3 preparate cu denumire comunã internaþionalã incluse,
începând cu 1 ianuarie 2006, în aceastã listã conþin substanþa activã:
Acenocumarol, Acid acetilsalicilic ºi Spironolacton. În Republica
Moldova sunt înregistrate 12 denumiri de aceste medicamente.
Celelalte 9 preparate cu denumire comunã internaþionalã,
incluse în aceastã listã, conþin substanþa activã: Atenolol, Enalapril,
Indapamid, Furosemid, Digoxin, Metoprolol, Amplodipin,
Lisinopril ºi Isosorbidi Dinitras, în total în Republica Moldova
fiind înregistrate 130 de denumiri ale acestor preparate.
Reamintim, compensarea medicamentelor, în cadrul
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã, a fost introdusã
pentru a reduce preþul medicamentelor ºi a le face mai accesibile
celor care suferã de hipertensiune arterialã ºi de sindromul de
insuficienþã cardiacã.
Medicamentele compensate sunt prescrise de medicul de
familie conform indicaþiilor medicale. În baza reþetei medicului

de familie, medicamentele compensate sunt eliberate în
farmaciile care au încheiat contract cu Compania Naþionalã de
Asigurãri în Medicinã. Informaþia despre farmaciile, care
elibereazã medicamentele compensate, poate fi obþinutã în
instituþia medicalã sau la medicul de familie care a prescris reþeta.
Suma compensatã este diferitã pentru fiecare denumire
de medicament, deoarece depinde de doza medicamentului ºi
de numãrul de comprimate în ambalaj. Pacientul achitã în
farmacie doar diferenþa dintre preþul de realizare cu amãnuntul
a medicamentului ºi suma compensatã. De regulã, la preparatele
de producþie autohtonã suma compensatã atinge nivelul de
100%.
De asemenea, reamintim cã, în cadrul asigurãrilor
obligatorii de asistenþã medicalã, copiii de vârsta 0-5 ani
beneficiazã de medicamente compensate 100% pentru tratament
în condiþii de ambulatoriu, conform cerinþelor standardelor
Conduitei Integrate a Maladiilor la Copii, recomandatã de
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, iar femeile gravide - de
preparate care conþin fier ºi acid folic, în scop profilactic ºi de
tratament.
!

Nr.1 (289), 2006

Transport sanitar
pentru instituþiile medicale din localitãþile rurale
20 de unitãþi de transport sanitar au fost repartizate recent
Centrelor de Sãnãtate (CS), spitalelor raionale (SR) ºi punctelor
Asistenþã Medicalã Urgentã (AMU) din mai multe localitãþi ale
republicii.
Acþiunea de procurare a transportului face parte din planul
de fortificare a asistenþei medicale primare ºi de urgenþã ºi se
înscrie în prevederile Programului Naþional Satul Moldovenesc.
Transportul sanitar de marca UAZ  39629-016, în valoare
de 3 mln lei, a fost procurat din sursele centralizate ale
Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale.
Din numãrul total de maºini, 12 au fost transmise pentru:
CS Vulcãneºti, CS Briceni, CS Ocniþa, CS Jevreni (raionul
Criuleni), CS Copanca (raionul Cãuºeni), CS Balatina (raionul
Glodeni), CS Holercani, CS Pârâta (raionul Dubãsari), CS Abaclia
(raionul Basarabeasca), CS Gura-Galbenã (raionul Cimiºlia), CS
Chiperceni (raionul Orhei), CS Ciutuleºti (raionul Floreºti).
Opt unitãþi de transport au fost transmise punctelor
Asistenþã Medicalã Urgentã Sãrãteni, Baimaclia, Bucuria,

Baurci, Copciac, Congaz, precum ºi în instituþiile medicosanitare publice SR Cãlãraºi ºi SR ªoldãneºti.
Transportul sanitar a fost repartizat în funcþie de
necesitãþile fiecãrui raion de reînnoire a transportului sanitar.
Maºinile au tracþiune dublã, ceea ce va permite deplasarea
în condiþii dificile, pe drumuri mai puþin adaptate traficului.
Transportul sanitar este destinat prioritar medicilor de familie,
care asigurã asistenþa medicalã în raza de deservire a Centrelor
de Sãnãtate sus-menþionate, pentru deplasarea în Oficiile
Medicilor de Familie, pentru organizarea examinãrilor ºi
mãsurilor profilactice în ºcoli ºi în grãdiniþe, pentru examinarea
pacienþilor care sunt la evidenþã medicalã, pentru deplasarea la
domiciliul pacientului, precum ºi pentru transportarea la centrul
raional a bolnavilor cu diferite maladii.
Transportul va servi punctelor AMU pentru deservirea
operativã a solicitãrilor, iar spitalelor raionale - pentru
transportarea bolnavilor.

Continuã dotarea
cu echipament medical a instituþiilor medico-sanitare publice
Echipamentul a fost achiziþionat în cadrul proiectului
Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale Restructurarea
sistemului sãnãtãþii, susþinut de Banca Mondialã, întru
îmbunãtãþirea asistenþei medicale acordate pacienþilor.

Baza tehnico-materialã a douã instituþii medico-sanitare
publice a fost completatã recent cu echipament medical performant.
Spitalul Clinic Republican a fost dotat cu un aparat pentru
respiraþie artificialã ºi anestezie, un ventilator ºi o masã de
operaþii.
Spitalul Clinic al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale a beneficiat de un aparat pentru ultrasonografie,
fibrogastroscop, un ventilator ºi un electrocardiograf portabil.

Mihaela Cibotaru
Serviciul Presã al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale
Chiºinãu, str. V. Alecsandri, 2
Tel: 735879
E-mail: mcibotaru@mednet.md
Recepþionat 26.01.2006
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Necesitatea utilizãrii Domperidonei (Motilium) la bolnavii cu ulcer
duodenal în acutizare însoþit de dismotilitate gastrointestinalã
E. Cobâleanschi
Catedra Medicinã Internã Nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
Need of Domperidon (Motilium) of the Patients with Duodenal Ulcer in Escalation
In the treatment of patients with duodenal ulcers exacerbated by complicating dyspeptic disturbances remedies such as Domperidon (Motilium)
improved the gastric and duodenal digestion. The proper treatment with Domperidon (Motilium) eliminates one of the causes of the ulcer, the
lesion of the mucous membrane of the duodenum, and significantly works to prevent gastric and duodenal discomfort.
Key words: domperidon, duodenal ulcer
Íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ äîìïåðèäîíà (ìîòèëèóìà) ó áîëüíûõ ñ ÿçâîé äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ïðè
îáîñòðåíèè æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ ðàññòðîéñòâ
Âêëþ÷åíèå Äîìïåðèäîíà (Ìîòèëèóìà) â áàçèñíóþ òåðàïèþ áîëüíûõ ÿçâåííîé áîëåçíüþ 12ïåðñòíîé êèøêè â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ,
îñëîæíåííîé ôóíêöèîíàëüíîé äèñïåïñèåé ïî äèñìîòîðíîìó òèïó, ïðèâîäèò ê íåñîìíåííîìó óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé ìîòîðèêè æåëóäêà
è 12ïåðñòíîé êèøêè. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå Äîìïåðèäîíà (Ìîòèëèóìà) ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü äóîäåíîñòàç  îäèí èç íåãàòèâíûõ
ôàêòîðîâ ÿçâîîáðàçîâàíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äàåò âûðàæåííûé êëèíè÷åñêèé ýôôåêò è óñòðàíÿåò ãàñòðîäóîäåíàëüíûé äèñêîìôîðò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîìïåðèäîí, ÿçâåííàÿ áîëåçíü 12ïåðñòíîé êèøêè

Actualitatea temei
Dereglãrile cronice ale motoricii duodenale (duodenostaza) genereazã frecvent instalarea maladiilor organelor
digestive. Unele mecanisme patogenetice ale ulcerului duodenal
sunt realizate prin acþiunea diverºilor factori endogeni: factorul
acido-peptic; secreþia abundentã a histaminei, a gastrinei, a
acetilcolinei; majorarea tonusului nervului vag etc. În legãturã
cu relevarea contribuþiei factorului acido-peptic în patogenia
ulcerului duodenal, tot mai mulþi autori recunosc rolul
dismotoricii în calitate de factor agresiv ºi declanºator la etapa
finalã a ulcerogenezei [1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16].
Mulþi savanþi atribuie funcþiei motorii a stomacului ºi a
duodenului rolul de asigurare a activitãþii fiziologice a aparatelor
valvulare ale tractului gastrointestinal, de deosebirea ºi de
permanenþa diferenþei pH-ului mediului, de specificitatea
componenþilor chimici, fermentativi ºi microbieni, ºi ca urmare a
protecþiei mucoasei [3, 4, 5, 7, 9]. În dereglãrile motorii contribuie
manifestãrile spastice cu majorarea tensiunii gastrice ºi duodenale,
caracteristice ulcerelor, mai ales, în stadiul de acutizare a maladiei.
Importanþa studiului funcþiei motorii a stomacului ºi a duodenului
se datoreazã instalãrii precoce a tulburãrilor motricitãþii chiar ºi
în dereglãrile funcþionale [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16]. Astfel,
conform datelor studiilor deja efectuate dupã 9-10 ani de
supraveghere a persoanelor cu dereglãri funcþionale ale
stomacului, la 26% din ei s-a declanºat patologia ulceroasã.
Cauzele dereglãrilor funcþiei evacuator-motorii a
duodenului, în caz de afectãri eroziv-ulceroase, sunt studiate
insuficient, însã, rãmâne a fi discutabilã existenþa relaþiilor
complicate între duodenostazã ºi modificãrile organice în duoden,
inclusiv ºi în organele legate anatomo-funcþional de acesta.

Material ºi metode
Studiul a fost efectuat pe un lot alcãtuit din 68 de bolnavi
(42 de bãrbaþi ºi 26 de femei), cu formã neagravatã a ulcerului
în stadiul de acutizare, cu localizarea procesului în bulbul
duodenal; cu vârsta între 20 ºi 45 de ani (vârsta medie 35 ±1,0
ani), durata anamnesticului ulceros a constituit 8,0 ±2,0 ani.
Toþi pacienþii au fost investigaþi dupã un plan unic care includea:
examenul clinic, examinarea prin videoesofagogastroduodenoscopie, unde veridic au fost desemnate leziunile organice cu
cercetarea motoricii ºi presiunii gastroduodenale. Toþi pacienþii
prezentau acuze: algie periodicã de diversã intensitate în
regiunea epigastricã în asociere cu greþuri, senzaþia de greutate
epigastralã, supraumplere precoce.
În funcþie de tratamentul administrat, pacienþii au fost
repartizaþi în 2 loturi: 1 lot a fost constituit din 34 de pacienþi
(21 de bãrbaþi ºi 13 femei) cãrora, în afarã de tratamentul clasic
constituit din terapia antihelicobacterianã (Claritromicinã 1000
mg×2ori/zi + Amoxicilinã 1000 mg×2ori/zi) dupã schema
standard de 7 zile ºi utilizarea blocanþilor H+/K+ATF-azei
(Omeprazolului) 20 mg×2ori/zi, li s-a administrat Domperidonã
în dozã de 20 mg, 2 ori în zi, înainte de mâncare. Pacienþilor
lotului 2, de asemenea, constituit din 34 de pacienþi (21de bãrbaþi
ºi 13 femei), la tratamentul clasic constituit din (Claritromicinã
1000 mg×2ori/zi + Amoxicilinã 1000 mg×2ori/zi) dupã schema
standard de 7 zile ºi utilizarea blocanþilor H+/K+ATF-azei
(Omeprazolului) 20 mg×2ori/zi, nu li s-au adãugat remedii
procinetice.
Domperidona prezintã derivatul de benzimidazol care
antagonizeazã efectele dopaminei asupra tubului digestiv,
accelereazã tranzitul gastric ºi sporeºte coordonarea antropiloricã. De asemenea, posedã acþiune antiemeticã prin efect
direct asupra triggerului vomei. Nivelul plasmatic maxim este
atins peste 30-60 minute; se eliminã prin urinã ºi fecale. Efectele
adverse ca cefaleea ºi fatigabilitatea se dezvoltã foarte rar.

Obiectivele lucrãrii
Stabilirea gradului de eficacitate a procineticului
Domperidon (Motilium) asupra dismotilitatãþii gastrointestinale
la bolnavii cu ulcer duodenal în acutizare.
#
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Rezultatele obþinute
Comparând tipurile motoricii gastrice ºi duodenale, s-a
depistat cã diminuarea motoricii ºi tonusului duodenal, în 100%
din cazuri, era însoþitã de hipochinezie ºi hipotonus gastric. La
aprecierea tipurilor dischineziilor ºi distoniilor gastrice,
hipochinezia ºi hipotonusul gastric n-au fost depistate la bolnavii
cu anamnesticul maladiei pânã la 5 ani, la bolnavii cu evoluþie
lentã a procesului patologic ºi la cei cu deformaþie moderat
pronunþatã a bulbului duodenal.
În formã severã a maladiei, procentajul hipochineziei ºi
hipotonusului gastric, la pacienþii din lotul 1, a constituit 66,7%,
la pacienþii din lotul 2  53,6%, iar odatã cu creºterea duratei
anamnesticului ulceros, fracþiunea înregistrãrii hipochineziei ºi
hipotonusului gastric, de asemenea, a avansat pânã la 47,2%, în
comparaþie cu bolnavii cu durata maladiei de pânã la 5 ani, ceea
ce corespunde modificãrilor analogice în duoden. Frecvenþa
existãrii hipochineziei ºi hipotonusului gastric la bolnavii cu
deformaþie severã a bulbului duodenal a constituit 63,9%, ceea
ce depãºea procentajul hipotensiei duodenale (55,2%).
Pe mãsura creºterii duratei ºi severitãþii maladiei ulceroase,
se majoreazã manifestãrile activitãþii hipomotorii a stomacului
ºi duodenului; totodatã, cu cât e mai avansat gradul
duodenostazei, cu atât mai frecvent se înregistreazã modificãri
ale activitãþii motorii ºi hipotonusul gastric. Paralel cu aceasta,
avanseazã ºi modificãrile hemodinamicii centrale.
Analizând starea dischineziei gastrice ºi duodenale la
bolnavii cu ulcer duodenal în acutizare complicat cu dispepsie
funcþionalã tip dismotilitate, s-a efectuat analiza indicilor
hiperclorhidriei duodenului în funcþie de manifestãrile clinice ale
maladiei, durata maladiei ºi gradul de manifestare a deformaþiei
cicatrizante. Dupã cum s-a menþionat anterior, primar în patogenia
ulcerului predominã nu atât aciditatea gastricã majoratã, cât
dereglãrile asociate activitãþii motoricii gastrice ºi duodenale în
producerea aciditãþii care genereazã instalarea mediului acid
abundent ºi de lungã duratã a conþinutului duodenal. De aceea, în
analizã, m-am bazat pe indicii hiperclorhidriei duodenului. Analiza
a demonstrat cã dintr-o parte hiperclorhidria cea mai avansatã a
duodenului s-a depistat la bolnavii cu diminuarea activitãþii
motorii. Astfel, în cazul hipochineziei ºi hipotonusului duodenal,
pH-ul bulbar a constituit 6,7 ±0,2%, iar activitatea acidã  68,5
±1,8%, ceea ce veridic este mai înalt ca aceiaºi indici în caz de
hiperchinezie duodenalã care, corespunzãtor, au constituit  7,4
±0,3 ºi 59,2 ±2,7% (p<0,1;p<0,01). În acest caz, la pacienþii cu
manifestãri de hipochinezie ºi hipotonus duodenal, au fost stabiliþi
indici mult mai inferiori ai circuitului hepatic în comparaþie cu
indicii similari în caz de tip hipercinetic.
Este interesant faptul cã, în funcþie de severitatea maladiei,
pH-ul bulbului duodenal ºi aciditatea aveau aceleaºi modificãri,
ca ºi în cazul hiperchineziei ºi hipochineziei, corespunzãtor: în
evoluþie severã  pH-ul bulbar, ca ºi în hiperchinezie, a constituit
 7,74 ±0,2%, activitatea acidã  42,1 ±1,4%; în decurgerea severã,
ca ºi în hipochinezie  6,9 ±0,14, activitatea acidã  62,4 ± 1,6%.
Aºadar, la bolnavi se formeazã un sistem patologic
complex, rolul primordial în care îl au duodenostaza,
manifestãrile hiperclorhidriei, dereglãrile circuitului sangvin,
care produc diminuarea capacitãþii regeneratorii a epiteliului,
predominarea factorilor de agresiune asupra celor de protecþie;
ºi, în consecinþã, se formeazã starea ulcerogenã.

Analiza motoricii gastrice ºi duodenale, la bolnavii
examinaþi, a demonstrat cã utilizarea Domperidonei ºi asocierea
ei cu tratamentul clasic duc la ameliorarea indicilor motorii cu
dispariþia precoce a manifestãrilor duodenostazei, vs de bolnavii
care au fost trataþi numai dupã schema standard, fãrã utilizarea
procineticelor, unde valorile motoricii ºi tonusului majorate se
menþineau la 25,0% ºi 19,4% (pânã la tratament, 69,4% ºi 66,6%,
respectiv); partea tonusului hipomotor a diminuat de la 16,6%
ºi 13,8% pânã la 8,3% ºi 5,5% corespunzãtor. La bolnavii lotului
2, care au luat Omeprazol, modificãrile indicilor analizaþi erau
nesemnificative ºi statistic neveridice.
Analiza motoricii gastrice ºi duodenale a demonstrat cã
asocierea Domperidonei tratamentului antiulcer clasic produce
îmbunãtãþirea mai pronunþatã a indicilor activitãþii motorii, în
comparaþie cu terapia medicamentoasã complexã. Astfel, tipurile
normocinetic ºi normotonic ale motoricii au fost înregistrate la
66,7% din bolnavi (în final  10%), starea amplificatã a motoricii
ºi tonusului s-a pãstrat la 26,6% din pacienþi (pânã la tratament
 72,4%), partea hipomotoricii s-a micºorat de la 16,7% pânã
la 6,7%. Agravarea stãrii motoricii ºi a tonusului gastric ºi
duodenal, în procesul tratamentului, nu s-a depistat. Tratamentul
dat a acþionat benefic asupra peristaltismului sporit al tonusului
stomacului ºi duodenului. La 56,7% din examinaþi, pe fundalul
tratamentului, a fost practic normalizatã complet funcþia motorie
a stomacului ºi a duodenului. Numai la 2 bolnavi (din 5 înainte
depistaþi) s-au menþinut manifestãrile activitãþii hipomotorii
gastrice ºi duodenale, la unul dintre care s-a stabilit pãstrarea
defectului ulceros cu dimensiuni pânã la 0,1 cm.
1)

2)

3)

Concluzii
Domperidona (Motilium) este remediul performant
recomandat pentru a fi utilizat de cãtre bolnavii cu ulcer
duodenal în acutizare, complicat cu dispepsie funcþionalã
tip dismotilitate.
La bolnavii trataþi cu procineticul Domperidonã (Motilium),
concomitent cu reducerea acuzelor prezentate, s-a constatat
ameliorarea evacuãrii din stomac a alimentelor ingerate,
solide ºi lichide.
Schema terapeuticã datã induce normalizarea completã a
funcþiei motorii a stomacului ºi a duodenului.
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Unele aspecte ale tratamentului chirurgical al fracturilor platoului tibial
F. Gornea
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Aspects of Surgical Treatment of the Proximal Tibial Metaepiphysar Fractures
This article reports the experience of surgical treatment of 46 patients with fractures of the proximal metaepiphysis of the tibia. The subjects
of the study were 16 patients with displaced fragments (type B1), 7 patients with depressed fragments (type B2), 11 patients with mixed fractures
(type B3), 12 patients with comminuted fractures of the epiphysis (type C2) and metaphysic (type C3). The fractures were stabilized by a
sequence of osteosynthesis with cancellous screws in one-condylar fractures, with T- and L-shaped AO-plates, and with bone graft filling of
remaining defects after the elevation of depressed fragments. These procedures resulted in satisfactory outcomes for 32 of the 33 patients
examined long (six months and more) after surgery.
Key words: proximal tibial metaepiphysar fracture
Íåêîòîðûå àñïåêòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëüíîãî ìåòàýïèôèçà áîëüøåáåðöîâîé êîñòè
Â ñòàòüå èçëàãàåòñÿ îïûò àâòîðà ïî õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ 46 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè ïðîêñèìàëüíîãî ìåòàýïèôèçà áîëüøåáåðöîâîé êîñòè ñî ñìåùåíèåì îòëîìêîâ (òèï B1  16 áîëüíûõ), âäàâëåíèåì (òèï B2  7) è òèïà B3  11 áîëüíûõ. Îñêîëî÷íûå ïåðåëîìû
òèïà C2 è C3 ýïèôèçàðíûõ è ìåòàôèçàðíûõ áûëè ó 12 áîëüíûõ. Îñòåîñèíòåç ñïîíãèîçíûìè âèíòàìè ïðè îäíîìûùåëêîâûõ ïåðåëîìàõ,
ïëàñòèíêîé (-êàìè) ÀÎ â âèäå T è Ã, çàïîëíåíèå äåôåêòà êîñòíîé òêàíè ôðàãìåíòàìè àëëîêîñòè ïîñëå ýëåâàöèè ñäàâëåííûõ
îòëîìêîâ ïðè ñëîæíûõ ïåðåëîìàõ îáåñïå÷èëè äîñòèæåíèå õîðîøèõ è óäîâëåòâîðèòåëüíûõ àíàòîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â 32 èç 33
îáñëåäîâàííûõ â îòäàëåííûå ñðîêè ñëó÷àÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîêñèìàëüíûé ìåòàýïèôèç áîëüøåáåðöîâîé êîñòè, ïåðåëîì

Fracturile metaepifizei proximale a tibiei constituie o
traumatizare gravã a articulaþiei genunchiului cu repercusiune
deosebitã asupra funcþionalitãþii ulterioare a întregului membru
pelvian. Ele rezultã, prin mecanism preponderent indirect, din
catatraumatisme, accidente rutiere cu un valgus, varus al gambei
sau impactare exageratã pe membrul inferior (1, 9, 13). Fractura
tuberozitãþii laterale, produsã printr-un valgus ce-l depãºeºte
pe cel fiziologic, este cea mai frecventã (cca 70%) din toate
fracturile platoului tibial. Condilul medial se traumatizeazã mai
rar (cca 10%) ºi rezultã dupã un varus forþat al gambei. Cele
mai grave fracturi (cominutive, bituberozitare) survin prin ºocul

vertical în catatraumatisme cu gamba în extensie. Valoarea forþei
traumatice, direcþia acþiunii ei determinã gradul de distrucþie a
þesutului osos spongios al platoului tibial, formele ºi gradul de
deplasare a fragmentelor, leziunilor altor structuri intra- ºi
extraarticulare ale genunchiului ºi ale gambei (2, 4).
La etapa actualã, fracturile platoului tibial sunt divizate în
diverse grupuri în funcþie de clasificarea utilizatã.
În clasificarea Duparc (1960), frecvent utilizatã de unele
ºcoli de ortopedie din lume, sunt incluse:
Ø Fracturile unituberozitare, cu separarea, înfundarea
fragmentelor.
%
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Fracturile condiliene, cu implicarea tuberculului (spinei),
intercondiliene respective.
Ø Fracturile bituberozitare, cu traiect simplu în T, V inversat
sau fracturile complexe, cominutive.
Ø Fracturi-luxaþii în care, de rând cu unele fracturi grave, au
loc lezãri exagerate ale aparatului capsulo-ligamentar al
articulaþiei genunchiului (13).
Conform clasificãrii Schatzker I., Tile M (1996) (11) ºi
AO (ASIF (1996)) (8), care au foarte multe în comun ºi care
sunt actualmente pretutindeni utilizate (2, 7), fracturile platoului
tibial se divizeazã în 2 tipuri:
Ø Tipul B  fracturi parþial intraarticulare:

B1  fracturi prin separare:
• - 1  a suprafeþei articulare laterale;
• - 2  a suprafeþei articulare mediale;
• - 3  fracturã oblicã cu impactare a tuberculului (spinei)
intercondilar al unuia dintre condilii tibiali;

B2  fracturã prin înfundare:
• - 1  a întregului condil lateral;
• - 2  a unei pãrþi a condilului lateral;
• - 3  a condilului medial;

B3  fracturi complexe, cu separare ºi înfundare:
• - 1  a condilului lateral;
• - 2  a condilului medial;
• - 3  fracturã oblicã cu impactarea tuberculului (spinei)
intercondilian al unuia dintre condili;
Ø Tipul C  fractura completamente intraarticularã a
platoului tibial:

C1  fractura epi-metafizarã simplã:
• - 1  cu deplasare minimã;
• - 2  cu deplasarea unuia dintre condili;
• - 3  cu deplasarea ambilor condili;

C2  fracturã simplã epimetafizarã ºi cu cominuþie
metafizarã:
• - 1  cu un fragment cuneiform intact;
• - 2  cu fragmentul cuneiform fracturat cominutiv;
• - 3  cu cominuþie metafizarã;

C3  fractura epifizarã cominutivã:
• - 1  a condilului lateral;
• - 2  a condilului medial;
• - 3  a ambilor condili tibiali;.
Datele literaturii (3, 9) constatã cã, la traumatizaþii tineri,
preponderent sunt atestate fracturi prin separarea fragmentelor,
iar la persoanele de peste 50 de ani, mai frecvent sunt cele cu
înfundare.
Concomitent cu fracturile platoului tibial, foarte frecvent
(cca 70  75% din cazuri), au loc leziuni meniscale ºi ale
aparatului ligamentar (1, 2, 14).
La etapa actualã, sunt indicaþii pentru tratamentul
chirurgical al fracturilor metaepifizei proximale de tibie, cu
separarea, înfundarea fragmentelor, tratament care are scopul
de a restabili maximal congruenþa suprafeþei articulare tibiale ºi
tratarea leziunilor concomitente ale altor structuri, formaþiuni
ale articulaþiei genunchiului. Frecvenþa ºi diversitatea acestor
fracturi, multitudinea problemelor care le ridicã pe parcursul
diagnosticului ºi al tratamentului, rezultatele cãrui adesea sunt
departe de cele scontate, þin de aceastã patologie.

Material ºi metode
Tratamentului chirurgical, în ultimii 9 ani (1997  2005),
au fost supuºi 46 de bolnavi cu fracturi ale metaepifizei
proximale ale tibiei (30 de femei ºi 16 bãrbaþi) cu vârsta medie
de 42 de ani (de la 18 la 67 de ani). Fracturi unicondiliene de
tipul B1 au fost diagnosticate în 16 cazuri (10  tuberozitatea
lateralã ºi 6  cea medialã). În 18 cazuri au avut loc fracturi cu
înfundarea fragmentelor (de tipul B2 - 11) ale condilului lateral
(12 bolnavi) sau ale celui medial (6 bolnavi). La 12 bolnavi au
fost atestate complexe fracturi tuberozitare de tibie, cu cominuþie
epifizarã ºi metafizarã (de tipul C2 ºi C3), rezolvarea cãrora
necesitã o deosebitã atitudine chirurgicalã.
În 26 de cazuri, leziunea s-a produs în catatraumatisme,
în 20  în diverse accidente rutiere în care gamba respectivã se
dovedea exagerat valgizatã, varizatã sau avulsatã într-un ºoc
longitudinal al gambei extensionate.
În fiecare tip de fracturã, tratamentul chirurgical îºi are
specificul sãu determinat de dimensiunile fragmentului (lor)
tuberozitar(e), de gradul ºi de forma de deplasare a lor etc.
Fracturile unicondiliene de tipul B 1 au fost rezolvate prin
efectuarea, dupã maximala reducere a fragmentelor separate, a
osteosintezei cu 1  2 ºuruburi de spongie; în 4 cazuri fiind
completatã ºi cu 1  2 broºe Kirschner pentru stabilizarea unor
fragmente mai mici.
În fracturile unicondiliene, cu înfundare sau deplasare
mixtã (separare ºi înfundare), de tipul B 2 ºi B3 (18 bolnavi) am
efectuat elevarea fragmentului (lor) tasate pânã la nivelul
articular al condilului sãnãtos, completarea defectului de þesut
osos cu aloos fragmentat ºi osteosinteza stabilã cu placã de sprijin
AO în T sau L, prin sectorul metafizar fiind introduse 2  3
ºuruburi de spongie ºi 3 - 4 ºuruburi corticale prin diafiza tibialã.
Intervenþia chirurgicalã, în fracturile bicondiliene de tipul
C2 ºi C3, cu înfundare ºi separare, a inclus elevaþia fragmentelor
epifizare ale unui condil (mai frecvent, al celui lateral  8 cazuri),
aloplastia defectului metafizar subfragmentar, reducerea
fragmentului (lor) separat(e) ºi osteosinteza stabilã cu placã AO
ºi T sau L, situatã pe suprafaþa condilului cu separare, sau 2
plãci situate pe suprafaþa ambilor condili (5 bolnavi) prin abordul
larg Park.
Actul chirurgical începe cu abordul parapetelor lateral sau
medial în funcþie de condilul fracturat sau abordul Park cu
osteotomia apofizei tibiale, în fracturile bicondiloidiene, care
permite efectuarea unei inspecþii complexe a întregii articulaþii
a genunchiului.
Dupã artrotomie, în primul rând, este necesarã examinarea
meniscului (lor) care, în practica noastrã, în 30 (67%) de cazuri
a fost lezat, dintre acestea la 8 bolnavi, distrucþia ambelor
meniscuri ºi rezecarea lor a soluþionat aceastã problemã.
În altele 16 cazuri, meniscul respectiv s-a dovedit a fi intact
ºi acesta a fost ridicat împreunã cu capsula secþionatã la 1,0 
1,5 cm, distal de la linia articularã a tibiei care, în finalul
intervenþiei, se resutureazã.
Problema leziunilor ligamentelor încruciºate, în 4 cazuri,
s-a rezolvat prin sutura transosoasã a fragmentului osos spinal
(2 bolnavi) cu tensionarea ligamentului încruciºat anterior.
Conduita postoperatorie, de regulã, puþin diferã în funcþie
de tipul fracturii ºi metoda de osteosintezã efectuatã imobilizarea cu atela femuro-pedioasã, ghipsatã profund, pe o
&

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
perioada de 2  4 sãptãmâni, dupã care urmeazã reducerea
funcþionalã (gimnasticã curativã, masaj, magnitoterapie,
electroforezã ºi altele). Sprijinirea pe acest picior o permitem
numai peste 3 luni de la intervenþie, când se constatã o
consolidare deplinã pe cliºeele radiografice în dinamicã.

printre care: lipsa necesitãþii de recoltare a materialului din
creasta iliacã prin altã intervenþie chirurgicalã, osul cortical mai
stabil fixeazã la nivelul redus fragmentul (le) elevat(e) de platoul
tibial; acestea vor fi mai rezistente în ulterioara (dupã 3 luni)
lor funcþie cu solicitare pe acest segment.

Rezultate ºi discuþii
La distanþa de 6 luni  9 ani au fost analizate rezultatele
tratamentului chirurgical a 33 (71,7%) de bolnavi, cu fracturi
de platou tibial prin utilizarea scalei Lansinger (1986) (5). S-a
constatat cã, în 24 de cazuri, au fost obþinute rezultate excelente
ºi bune anatomic ºi funcþional (20  30 de puncte). În aceste
cazuri, bolnavii peste 3,5  4 luni ºi-au reînceput activitatea
profesionalã, fãrã evidente manifestãri de artrozã posttraumaticã.
Preponderent în acest grup, s-au inclus bolnavii cu fracturi
unicondiliene prin separare (15), prin separare + înfundare (6
bolnavi) ºi mai puþini (3) - cu fracturi bicondiliene, dar cu
înfundare numai a unui condil.
În 8 cazuri, rezultatul a fost apreciat ca satisfãcãtor (10 
19 puncte Lansinger) cu limitarea moderatã a flexurii gambei,
prezent fiind un proces artrozic posttraumatic, mai ales la
bolnavii cu o duratã mai mare de la traumatizare ºi intervenþie
chirurgicalã. La 4 din ei, în perioada de 12  24 de luni
postoperatoriu, rezultatul funcþional era încã bun. Numai întrun caz a avut loc o complicaþie septicã a focarului de fracturã,
care s-a rezolvat numai dupã înlãturarea ambelor plãci în timpul
consolidãrii fracturii, anchiloza fibroasã (bolnava nu a acceptat
artrodeza ), cu o remisiune de 3 ani, este rezultatul în acest caz.
Rezultatele obþinute confirmã cã fracturile platoului tibial
mai frecvent necesitã de a fi tratate chirurgical.
Noi în unanimitate cu alþi (1, 2, 10, 13) autori considerãm
cã tratamentul ortopedic, în fracturile platoului tibial, poate fi
efectuat numai în fracturile fãrã deplasare sau cu o deplasare
prin separare ce nu depãºeºte 2 mm, fapt nu atât de frecvent. În
celelalte cazuri, este preferabil tratamentul chirurgical, deoarece
poate fi refãcutã maximal suprafaþa articularã în fracturile cu
separare, înfundare ºi mixte; pot fi fixate stabil fragmentele care
permit funcþionalitatea precoce în articulaþie. Totodatã, în acelaºi
act chirurgical pot fi rezolvate ºi posibile leziuni de menisc, de
aparat ligamentar.
În fracturile separate de condil, osteosinteza percutanatã
cu 1-2 ºurub canulat de spongie, la momentul actual, cu mare
succes se efectueazã miniinvazia cu verificarea artroscopicã a
refacerii anatomice a suprafeþei articulare (6, 12).
În problema elevãrii fragmentelor înfundate ale platoului
tibial, actualmente existã câteva variante de intervenþii:
•
Artrotomia ºi ridicarea lor cu grefarea spaþiului
subfragmentar cu os spongios, recoltat din creasta iliacã.
•
Crearea unei ferestre în corticala întreagã condilarã,
elevarea fragmentului tasat cu controlul artroscopic ºi
autoosteoplastia defectului spongios.
În lipsa artroscopului, desigur, se aplicã prima variantã.
Noi am practicat în 24 de cazuri completarea defectului osos
dupã ridicarea fragmentului (lor) tasat(e) cu fragmente de aloos,
conservat în soluþie de 0,5% formol, în Laboratorul de
conservare a þesuturilor al Spitalului Clinic de Traumatologie ºi
Ortopedie. Socotim cã aceastã tehnologie are unele prioritãþi
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2.

3.

Concluzii
Fracturile platoului tibial cu separare, înfundare (peste 2 mm)
ºi cele mixte sunt indicate pentru tratamentul chirurgical
cu refacerea anatomicã a suprafeþei articulare ºi restabilirea
precoce a funcþiei în articulaþia genunchiului.
Osteosinteza cu focar deschis sau artroscopic poate fi
efectuatã cu ºuruburi de spongie (în fracturi de tipul (B1)
sau placa (plãci) AO în T sau L (în cele de tipul B23,
C23) care asigurã stabilitatea necesarã pentru începerea
precoce (uneori ºi de la a 3  4-a zi postoperatoriu) a
recuperãrii funcþionale a articulaþiei genunchiului.
Defectul subfragmentar, dupã elevarea fragmentelor
articulare tasate, poate fi completat cu grefe autoosoase
din creasta iliacã, dar, cu acelaºi succes  ºi cu fragmente
corticale de aloos, conservat în soluþii slabe (0,25% - 0,5%)
de formol.
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Ïóòè îïòèìèçàöèè ëå÷åíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè â óñëîâèÿõ äíåâíîãî
ñòàöèîíàðà
È. Â. Áóòîðîâ, Þ. Ï. Îñîÿíó, Ä. Â. Òèíòþê
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹6, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Cãile de optimizare a tratamentului ulcerului gastroduodenal în condiþiile staþionarului diurn
La 151 de pacienþi cu ulcer gastroduodenal, care au administrat în condiþiile staþionarului diurn schema triplã de tratament antiulceros bazat
pe omeprazol, azitromicinã ºi amoxicilinã, a fost determinatã o înaltã eficacitate clinicã ºi eficacitate antihelicobacter. Totodatã costul serviciilor
medicale acordate a fost de 2,1 ori mai mic în comparaþie cu pacienþii care s-au tratat în secþia Gastroenterologie a spitalului.
Cuvinte-cheie: ulcer gastroduodenal, tratament antiulceros bazat pe omeprazol, azitromicin ºi amoxicilin
Pharmacoeconomical Aspect in the Treatment of Gastro Duodenal Ulcer in Condition of Out-Patient Hospital
In 151 patients with ulcer disease who as hospital out-patients received triple regimen therapy based on omeprazol, azitromicin and amoxicillin,
the study established the treatment's high clinical and antihelicobacter effectiveness. At the same time the price of medical services was in 2.1
times less than that for gastroenterological hospital in-patients.
Key words: ulcer disease, omeprazol, azitromicin, amoxicillin

ßçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ âåñüìà ðàñïðîñòðàí¸ííûì çàáîëåâàíèåì è îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ïàòîëîãèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. ×àñòîòà ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà (ßÁÆ) è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (ÄÏÊ) ó íàñåëåíèÿ ðàçíûõ ñòðàí è ó ðàçíûõ êàòåãîðèé
íàñåëåíèÿ äîñòèãàåò 10,025,0% [1, 2]. Â íàøåé ñòðàíå
ÿçâåííàÿ áîëåçíü ñ 1998 äî 2003 ã. âîçðîñëà íà 12%, à ïåðâè÷íàÿ èíâàëèäèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 14,2% îò âñåõ
ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé [3].
ßçâåííàÿ áîëåçíü ñâÿçàíà ñ íàðóøåíèåì íåðâíûõ, à
çàòåì ãóìîðàëüíûõ ìåõàíèçìîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñåêðåòîðíóþ,
ìîòîðíóþ ôóíêöèè æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè,
êðîâîîáðàùåíèå â íèõ [4, 5, 6, 7]. Â ôîðìèðîâàíèè ÿçâ â
æåëóäêå íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò ñíèæåíèå ðåçèñòåíòíîñòè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, îñëàáëåíèå åå ñîïðîòèâëÿåìîñòè
ïîâðåæäàþùåìó âîçäåéñòâèþ êèñëîãî æåëóäî÷íîãî ñîêà. Â
ìåõàíèçìå ðàçâèòèÿ ÿçâ â âûõîäíîì îòäåëå æåëóäêà, è îñîáåííî â äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêå, íàïðîòèâ, ðåøàþùèì
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå àãðåññèâíîñòè êèñëîòíî-ïåïòè÷åñêîãî ôàêòîðà. Îáðàçîâàíèþ ÿçâ ïðåäøåñòâóþò óëüòðàñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ è íàðóøåíèÿ â òêàíåâîì îáìåíå ñëèçèñòîé æåëóäêà. Ðàç âîçíèêíóâ, ÿçâà ñòàíîâèòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèì î÷àãîì, ïîääåðæèâàþùèì àôôåðåíòíûì ïóò¸ì ðàçâèòèå è óãëóáëåíèå áîëåçíè â öåëîì è äèñòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ãàñòðîäóîäåíàëüíîé çîíû â
÷àñòíîñòè, ñïîñîáñòâóåò õðîíè÷åñêîìó òå÷åíèþ áîëåçíè,
âîâëå÷åíèþ â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì îðãàíèçìà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðÿä èññëåäîâàòåëåé ðàññìàòðèâàþò ÿçâåííóþ áîëåçíü êàê èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñâÿçàííîå ñ H.pylori. Ñ÷èòàþò,
÷òî H.pylori çàíèìàåò öåíòðàëüíîå ìåñòî ñðåäè ýòèî-ïàòîãåíåòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ çàáîëåâàíèé ãàñòðîäóîäåíàëüíîé çîíû
[8, 9, 10]. Äîêàçàíî, ÷òî Í. pylori ìîæåò íå âûçûâàòü èçìåíåíèé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà, íî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýòè-

îëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì õðîíè÷åñêîãî ãàñòðèòà è ÿçâåííîé
áîëåçíè. Êðîìå òîãî, Í. pylori ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ðàêà
æåëóäêà (60,070,0%), à òàêæå èíèöèèðóåò ðàçâèòèå ïîëèïîâèäíûõ îáðàçîâàíèé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà [9,10].
Àíòèõåëèêîáàêòåðíàÿ òåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ãàñòðèòà è ßÁ, àññîöèèðîâàííûõ ñ Í.
pylori, ÷òî îòðàæåíî â ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ëå÷åíèþ ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ [4, 6, 9].
Ñîãëàñíî ýòèì ðåêîìåíäàöèÿì, íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ òåðàïèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç áàçèñíîãî ïðåïàðàòà (ïðåïàðàò
âèñìóòà, èíãèáèòîð ïðîòîííîé ïîìïû) è äâóõ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ. Âûáîð àíòèáèîòèêîâ â àíòèõåëèêîáàêòåðíîé
òåðàïèè èìååò îñíîâíîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó îíè îïðåäåëÿþò
ýôôåêòèâíîñòü, ïåðåíîñèìîñòü è ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ôàêòîðîâ, çíà÷èìî âëèÿþùèõ íà
ðåçóëüòàò ïðîòèâîÿçâåííîé òåðàïèè. Îñíîâíûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ðåçêîå óâåëè÷åíèå â ïîïóëÿöèè äîëè øòàììîâ H. pylori,
óñòîé÷èâûõ ê àíòèáèîòèêàì, èñïîëüçóåìûõ â ñõåìàõ ëå÷åíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ðàçëè÷íûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè, ñîäåðæàùåé ìåòðîíèäàçîë,
íà 30% íèæå, åñëè øòàìì H. pylori óñòîé÷èâ ê ýòîìó ïðåïàðàòó. Äðóãîé âàæíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ. ×åì
îíà âûøå, òåì áîëüøèé ïðîöåíò ýðàäèêàöèè H. pylori äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü ñõåìà òåðàïèè, ÷òîáû áûòü ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíîé. Ñòàíäàðòíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ áûëè ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûìè ïðè ñâîåé äîñòàòî÷íî âûñîêîé ñòîèìîñòè, åñëè ýôôåêò ýðàäèêàöèè H. pylori ñîñòàâëÿë 80-90% [11,12]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñòàíäàðòíûõ ñõåì ëå÷åíèÿ äàëåêà îò èäåàëüíîé, îíè ïåðåñòàþò áûòü ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â ñõåìàõ àíòèõåëèêîáàêòåðíîé
òåðàïèè ñòàëè øèðîêî èñïîëüçîâàòü ìàêðîëèäû, ãëàâíûì îáðàçîì êëàðèòðîìèöèí. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü, ïðåïàðàò ÿâëÿåòñÿ äîðîãîñòîÿùèì è âûçûâàåò ðÿä
ïîáî÷íûõ ðåàêöèé, ÷òî ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì äëÿ ïîèñêà ìàêðîëèäîâ, êîòîðûå íå óñòóïàëè áû êëàðèòðîìèöèíó ïî ýôôåê

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
òèâíîñòè, íî ñòîèëè áû äåøåâëå è äàâàëè ìåíüøå ïîáî÷íûõ
ýôôåêòîâ. Îäíèì èç òàêèõ ïðåïàðàòîâ ÿâëÿåòñÿ àçèòðîìèöèí
(ïðîèçâîäñòâî ÎÀÎ Ñèíòåç ã. Êóðãàí, Ðîññèÿ) - ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü íîâîé ãðóïïû ìàêðîëèäíûõ àíòèáèîòèêîâ-àçàëèäîâ.
Îí îáëàäàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðîòèâîìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ,
àêòèâåí â îòíîøåíèè ðÿäà ãðàìïîëîæèòåëüíûõ è ãðàìîòðèöàòåëüíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ è àíàýðîáíûõ ìèêðîáîâ. Êðîìå
òîãî, ïðåïàðàò îáëàäàåò àêòèâíîñòüþ â îòíîøåíèè âíóòðèêëåòî÷íûõ è äðóãèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ïðè ïðèåìå âíóòðü àçèòðîìèöèí õîðîøî âñàñûâàåòñÿ, áûñòðî ðàñïðåäåëÿåòñÿ â òêàíÿõ, äîñòèãàþòñÿ âûñîêèå êîíöåíòðàöèè àíòèáèîòèêà, îí îáëàäàåò äëèòåëüíûì ïåðèîäîì ïîëóâûâåäåíèÿ è ìåäëåííî âûäåëÿåòñÿ èç òêàíåé. Ïðîíèêíîâåíèå ïðåïàðàòà âíóòðü êëåòîê
è íàêîïëåíèå â ôàãîöèòàõ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ àçèòðîìèöèí
òðàíñïîðòèðóåòñÿ ê ìåñòó èíôåêöèè, ñïîñîáñòâóþò, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîâûøåíèþ åãî ýôôåêòèâíîñòè. Íàèáîëåå âàæíûì
ïðåèìóùåñòâîì àçèòðîìèöèíà ïåðåä äðóãèìè ìàêðîëèäàìè
ÿâëÿåòñÿ åãî ðàñïðåäåëåíèå â ïëàçìå êðîâè, æåëóäî÷íîé ñëèçè, æåëóäî÷íîì ñîêå è ñòåíêå æåëóäêà ïîñëå îäíîêðàòíîãî
ïðèåìà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷èòü êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü è ôàðìàêî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû ñõåìû àíòèõåëèêîáàêòåðíîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùåé àçèòðîìèöèí ïðè ÿçâåííîé áîëåçíè â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.

2 ðàçà â ñóòêè Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè
äî ðóáöåâàíèÿ ÿçâåííîãî äåôåêòà âñå áîëüíûå ïîëó÷àëè îìåïðàçîë â ñòàíäàðòíîé äîçèðîâêå. Ãðóïïû îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ áûëè îäíîðîäíû ïî ïîëó è âîçðàñòó.
Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ýðàäèêàöèîííîé òåðàïèè ïðîâîäèëè ó âñåõ ïàöèåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â èññëåäîâàíèå è
çàêîí÷èâøèõ åãî ñîãëàñíî ïðîòîêîëó. Ïðè ñòàòèñòè÷åñêîé
îáðàáîòêå ìàòåðèàëà ïîëüçîâàëèñü ïðîãðàììàìè äëÿ IBM
PC Primer of Biostatistic version 4.03 c èñïîëüçîâàíèåì òåñòà X2. Ðàçëè÷èå ìåæäó èçó÷àåìûìè ïàðàìåòðàìè ñ÷èòàëèñü
äîñòîâåðíûìè ïðè ð<0,05.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Îäíèì èç îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé çàáîëåâàíèÿ ó îáñëåäîâàííûõ íàìè áîëüíûõ ÿâëÿëñÿ áîëåâîé ñèíäðîì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè: ÷àùå óìåðåííûé
 ó 84 (55,6%) áîëüíûõ, ðåæå çíà÷èòåëüíûé  ó 26 (17,2%),
íåâûðàæåííûé áîëåâîé ñèíäðîì íàáëþäàëñÿ ó 39 (25,8%)
ïàöèåíòîâ è ëèøü ó 2(1,3%) áîëüíûõ áîëåâîé ñèíäðîì îòñóòñòâîâàë. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (80,1%) áîëü ëîêàëèçîâàëàñü â ñîáñòâåííî ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè, â 10,6%  â
ïèëîðîäóîäåíàëüíîé îáëàñòè, â 7,9% - â ïðàâîì ïîäðåáåðüå. Õàðàêòåðèñòèêà è ÷àñòîòà áîëåâîãî ñèíäðîìà â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè ïðåäñòàâëåíû â òàáë.1.
Òàáëèöà 1
×àñòîòà è îñîáåííîñòè áîëåâîãî ñèíäðîìà â çàâèñèìîñòè îò
ëîêàëèçàöèè ÿçâû ó áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ (â %)

Màòåðèàë è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Îáñëåäîâàí 151 áîëüíîé ÿçâåííîé áîëåçíüþ, èç êîòîðûõ 98 (89,1%) ìóæ÷èí è 12 (10,9%) æåíùèí â âîçðàñòå îò 18
äî 60 ëåò, ñðåäíèé âîçðàñò 36±5,0 ëåò. Êðèòåðèè âêëþ÷åíèÿ â
èññëåäîâàíèå: âîçðàñò îò 18 äî 60 ëåò, íàëè÷èå íåîñëîæíåííîé ÿçâû, àññîöèèðîâàííîé ñ H. pylori. Â èññëåäîâàíèå íå
âêëþ÷àëè áîëüíûõ, êîòîðûì ðàíåå ïðîâîäèëè àíòèõåëèêîáàêòåðíóþ ýðàäèêàöèîííóþ òåðàïèþ. Âñåì áîëüíûì áûëî ïðîâåäåíî îáùåêëèíè÷åñêîå è èíñòðóìåíòàëüíîå îáñëåäîâàíèå.
Ïðè ýçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêîïèè áðàëè 4-6 áèîïòàòîâ äëÿ
îöåíêè H. Pylori, ñòàòóñà è ñîñòîÿíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ãàñòðîäóîäåíàëüíîé çîíû. Äëÿ âûÿâëåíèÿ H. pylori èñïîëüçîâàëè öèòîëîãè÷åñêèé, ãèñòîëîãè÷åñêèé è áûñòðûé óðåàçíûé
òåñòû, êîòîðûå âûïîëíÿëè ïî îáùåïðèíÿòûì ìåòîäèêàì. Áîëüíûå ñ÷èòàëèñü èíôèöèðîâàííûìè, åñëè ðåçóëüòàòû íå ìåíåå
äâóõ ìåòîäîâ áûëè ïîëîæèòåëüíûìè.
Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà îöåíèâàëè ïðè ïîìîùè ëè÷íîñòíîãî îïðîñíèêà Èíñòèòóòà èìåíè Áåõòåðåâà. Îá
îêèñëèòåëüíîì ñòðåññå ñóäèëè ïî ñîäåðæàíèþ ïðîäóêòîâ
ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ (ÏÎË): ìàëîíîâîãî äèàëüäèãèäà (ÌÄÀ) è äèåíîâûõ êîíüþãàòîðîâ (ÄÊ), îïðåäåëÿåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíîãî íàáîðà ðåàêòèâîâ IBL
(Ãåðìàíèÿ), ïîêàçàòåëåé àíòèîêñèäàíòíîé àêòèâíîñòè (ÀÎÀ):
ãëþòàòèîíïåðîêñèäàçû, ñóïåðîêñèääèññìóòàçû (ÑÎÄ).
Äëÿ îöåíêè êëèíè÷åñêîé è ôàðìàêî-ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîÿçâåííîé òåðàïèè áîëüíûå ãðóïïû
íàáëþäåíèÿ (n=151) ïîëó÷àëè ñõåìó ëå÷åíèÿ, âêëþ÷àâøóþ
îìåïðàçîë ïî 20 ìã 2 ðàçà â ñóòêè, àçèòðîìèöèí 1,0 ã/ñóòêè è
àìîêñèöèëëèí ïî 1,0 ã/ñóòêè â òå÷åíèå 7 äíåé. Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ ó áîëüíûõ ãðóïïû ñðàâíåíèÿ (n=120), êîòîðûå ëå÷èëèñü â ñòàöèîíàðå ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì,
âêëþ÷àëà êëàðèòðîìèöèí ïî 1,0 ã/ñóòêè, àìîêñèöèëëèí ïî
1,0 ã/ñóòêè â òå÷åíèå 7 äíåé, îìåïðàçîë íàçíà÷àëñÿ ïî 20 ìã

Â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ áîëåâîé ñèíäðîì áûë òàêæå âåäóùèì è âûÿâëÿëñÿ ó 118 (95,9%) ïàöèåíòîâ. Ñòåïåíü èíòåíñèâíîñòè è ëîêàëèçàöèÿ áîëè íå îòëè÷àëèñü îò òàêîâûõ
â ãðóïïå íàáëþäåíèÿ.
Ó 132 (87,4%) áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ âûÿâëåíû äèñïåïñè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ïðè÷¸ì ó áîëüøèíñòâà
(77,8%) îòìå÷àëîñü ñî÷åòàíèå 2-õ è áîëåå äèñïåïñè÷åñêèõ
ñèìïòîìîâ. Òîëüêî ó 19 (12,6%) ïàöèåíòîâ äèñïåïñè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ îòñóòñòâîâàëè. ×àñòîòà äèñïåïñè÷åñêèõ
ñèìïòîìîâ â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè ÿçâû ïðåäñòàâëåíà â òàáë.2
Â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ äèñïåïñè÷åñêèå ÿâëåíèÿ âûÿâëåíû ó 103 (83,7%) áîëüíûõ, ïðè ýòîì ñî÷åòàíèå 2-õ è áîëåå
ñèìïòîìîâ íàáëþäàëîñü ó 78 (75,7%) ïàöèåíòîâ. Ñðåäè
äèñïåïñè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïðåîáëàäàëè èçæîãà è òîøíîòà,
ïðè ýòîì ÷àñòîòà ñèìïòîìîâ ñóùåñòâåííî (p>0,05) íå îòëè÷àëàñü îò òàêîâîé â ãðóïïå íàáëþäåíèÿ.


Nr.1 (289), 2006
Òàáëèöà 2
×àñòîòà äèñïåïñè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ â çàâèñèìîñòè îò
ëîêàëèçàöèè ÿçâû ó áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ (â%)

Òàáëèöà 3
Ñðîêè ðóáöåâàíèÿ ÿçâåííîãî äåôåêòà â çàâèñèìîñòè îò
ëîêàëèçàöèè ÿçâû

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëüøèíñòâà (98,6%) îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ áîëåâîé ñèíäðîì ñîïðîâîæäàëñÿ âûðàæåííûìè ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè, êîòîðûå ïðîÿâëÿëèñü â ïîâûøåííîé òðåâîæíîñòè - äî 43,5±1,2 áàëëà, àêòèâíîñòè - äî 3,5±0,2 áàëëà, íàñòðîåíèÿ - äî 3,8±0,2 áàëëà, ñàìî÷óâñòâèÿ äî 3,9±0,08 áàëëà, äåïðåññèè - äî 25,0±1,2 áàëëà.
Àíàëèç ýíäîñêîïè÷åñêèõ è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ïîêàçàë, ÷òî ó âñåõ îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ ðåãèñòðèðîâàëñÿ åäèíè÷íûé ÿçâåííûé äåôåêò, ðàçìåðû êîòîðîãî
êîëåáàëèñü îò 0,5 äî 1,6 ñì. Ó âñåõ îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ áûëà âûÿâëåíà èíôåêöèÿ H. pylori, ÷àñòîòà åå âûÿâëåíèÿ íå çàâèñåëà îò ïîëà è âñòðå÷àëàñü ñ îäèíàêîâîé ÷àñòîòîé êàê ó ìóæ÷èí, òàê è ó æåíùèí (p>0,1). Íå áûëî âûÿâëåíî êàêîé-ëèáî çàâèñèìîñòè ÷àñòîòû îáíàðóæåíèÿ H. pylori
îò âåëè÷èíû ÿçâåííîãî äåôåêòà. Êèñëîòíîñòü áûëà ïîâûøåííîé ó 132 ÷åëîâåê (87,4%), ó 19 ÷åëîâåê (12,6%) îíà
îñòàâàëàñü â ïðåäåëàõ íîðìû èëè áûëà íåñêîëüêî ñíèæåíà.
Îäíèì èç ãëàâíûõ êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè ôàðìàêîòåðàïèè ÿçâåííîé áîëåçíè ÿâëÿåòñÿ óñòðàíåíèå áîëåâîãî ñèíäðîìà, íàëè÷èå êîòîðîãî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íå òîëüêî íà îáùåì ñàìî÷óâñòâèè áîëüíîãî, íî è íà ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè ñèñòåì îðãàíèçìà. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ ó áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áîëü ïîëíîñòüþ êóïèðîâàëàñü íà 8-10-é äåíü ëå÷åíèÿ, ó áîëüíûõ ãðóïïû ñðàâíåíèÿ  íà 8-9-é äåíü. Ñðåäíèå ñðîêè êóïèðîâàíèÿ
áîëåâîãî ñèíäðîìà â çàâèñèìîñòè îò ëîêàëèçàöèè ÿçâû áûëè
ïðèìåðíî îäèíàêîâûìè â ãðóïïå íàáëþäåíèÿ è ñðàâíåíèÿ è
ñîñòàâèëè 8,0±0,3 è 7,8±0,2 äíÿ ñîîòâåòñòâåííî ïðè ëîêàçàöèè ÿçâû â æåëóäêå è 9,2±0,3 è 9,0±0,2 äíÿ ñîîòâåòñòâåííî
(p>0,1) ïðè ëîêàëèçàöèè ÿçâû â äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêå.
Èñïîëüçîâàíèå ñõåìû òðîéíîé òåðàïèè, âêëþ÷àþùåé àçèòðîìèöèí, ïðèâîäèëî ê ðåãðåññèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ äèñïåïñè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ â ñðåäíåì íà 8,6±0,2 äåíü ëå÷åíèÿ.
Ïîëîæèòåëüíûé òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò â óñòðàíåíèè òîøíîòû, èçæîãè, ðâîòû, íîðìàëèçàöèè ñòóëà è óëó÷øåíèè àïïåòèòà íà ôîíå êëàðèòðîìèöèíà áûë îòìå÷åí â 95,0% ñëó÷àåâ â ñðåäíåì íà 8,8±0,3 äåíü ëå÷åíèÿ, ð>0,1.
Ïðè àíàëèçå ýôôåêòèâíîñòè ðåæèìîâ àíòèõåëèêîáàêòåðíîé òåðàïèè óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî ïðè ïðèìåíåíèè
ñõåìû, ñîäåðæàùåé àçèòðîìèöèí, ýðàäèêàöèÿ Í.ðólori áûëà
äîñòèãíóòà â 88,4% ñëó÷àåâ, ïðè ïðèìåíåíèè ñõåìû, ñî-

äåðæàùåé êëàðèòðîìèöèí - â 90,0% íàáëþäåíèé. Â ðàìêàõ
íàøåãî èññëåäîâàíèÿ óñïåøíîñòü èçëå÷åíèÿ îò H. pylori íå
áûëà ñâÿçàíà ñ ïîëîì, âîçðàñòîì áîëüíûõ è äëèòåëüíîñòüþ ÿçâåííîãî àíàìíåçà.
Ñðîêè ðóáöåâàíèÿ ÿçâåííîãî äåôåêòà â çàâèñèìîñòè
îò ëîêàëèçàöèè ÿçâû ó áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ è ñðàâíåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáë.3.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë.3 äàííûõ âèäíî, ÷òî ñðåäíèå ñðîêè ðóáöåâàíèÿ ÿçâåííîãî äåôåêòà ó áîëüíûõ îáåèõ
ãðóïï áûëè ïðèìåðíî îäèíàêîâûìè, ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîé ðàçíèöû íå âûÿâëåíî. Â îáåèõ ãðóïïàõ ïîëîæèòåëüíàÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ äèíàìèêà ïðîÿâëÿëàñü âûðàæåííûì
óìåíüøåíèåì óäåëüíîãî îáúåìà êëåòî÷íûõ âîñïàëèòåëüíûõ
èíôèëüòðàòîâ, êàê â æåëåçàõ, òàê è â ñòðîìå, ÷òî äîñòîâåðíî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâåííîì ñíèæåíèè âîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòè íà ôîíå ïðîâîäèìîé òåðàïèè.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òðåõêîìïîíåíòíîé òåðàïèè ñ èñïîëüçîâàíèåì àçèòðîìèöèíà, êàê è äî ëå÷åíèÿ, ó îáñëåäîâàííûõ
áîëüíûõ ïðîäîëæàëè îñòàâàòüñÿ ñî÷åòàííûå èçìåíåíèÿ â
ïîêàçàòåëÿõ êëåòî÷íîãî è ãóìîðàëüíîãî èììóíèòåòà.
Ëåãêèå ïîáî÷íûå ýôôåêòû (ñóõîñòü âî ðòó, òîøíîòà,
ìåòåîðèçì) îòìå÷åíû ó 7 (4,7%) áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ, îíè áûëè íåâûðàæåííûìè è íå òðåáîâàëè îòìåíû èëè
ñíèæåíèÿ äîçû ïðåïàðàòîâ. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ íå îòìå÷åíî èçìåíåíèé ëàáîðàòîðíûõ, êëèíè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Èç 120 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ êëàðèòðîìèöèí, ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ áûëè îòìå÷åíû ó 16 (13,3%) è
ïðîÿâëÿëèñü â îñíîâíîì äèàðååé.
Ïðè ñðàâíåíèè ñòîèìîñòü/ýôôåêòèâíîñòü ýêâèâàëåíòíûõ ïî äëèòåëüíîñòè ñõåì ëå÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êëàðèòðîìèöèíà è àçèòðîìèöèíà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî îáå
ñõåìû ïî ñòåïåíè ýðàäèêàöèè H. pylori è ÷àñòîòå ýïèòåëèçàöèè ÿçâåííûõ äåôåêòîâ äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíû, ïðè ýòîì
ñòîèìîñòü êóðñà òåðàïèè ñ àçèòðîìèöèíîì ñíèæàåòñÿ ïðèìåðíî âäâîå â ñâÿçè ñ áîëåå íèçêîé ñòîèìîñòüþ ïðåïàðàòà.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ
ãðóïïû íàáëþäåíèÿ ïîçâîëèë óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäïî÷òåíèå ëå÷åíèþ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà îáúÿñíÿëîñü
áîëüíûìè èõ óäîáíûì ðàñïîëîæåíèåì, âíèìàòåëüíûì è
êà÷åñòâåííûì îáñëóæèâàíèåì ïàöèåíòîâ ìåäèöèíñêèì
ïåðñîíàëîì (ïðè ýòîì 88,4±3,9% áîëüíûõ îñìàòðèâàëèñü
âðà÷îì åæåäíåâíî), âîçìîæíîñòüþ ñîõðàíÿòü óñòàíîâèâøèéñÿ ðåæèì æèçíè, ÷òî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü ñîöèàëüíûé
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ýôôåêò â âèäå óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, è óäîâëåòâîð¸ííîñòüþ ïðîâåä¸ííûì ëå÷åíèåì çíà÷èòåëüíûì ÷èñëîì
áîëüíûõ (80,0±1,5% ðåñïîíäåíòîâ). Íàïðîòèâ, áîëüøîå
÷èñëî ðåñïîíäåíòîâ (70,0±4,0%) óêàçàëî íà òî, ÷òî äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â óñëîâèÿõ êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðà
îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà íàñòðîåíèè è âûçûâàåò òðåâîãó îñòàâøèõñÿ äîìà ÷ëåíîâ ñåìåé çà áîëüíûõ.
Íàìè òàêæå ïðîâåä¸í àíàëèç äëèòåëüíîñòè íåòðóäîñïîñîáíîñòè ó áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï, êàê îäíîãî èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëÿþùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ òåðàïèè ðàáîòîñïîñîáíîñòü áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï âîññòàíîâèëàñü ïîëíîñòüþ. Âìåñòå ñ òåì ñðåäíèé ñðîê âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ó áîëüíûõ ãðóïïû íàáëþäåíèÿ ñîñòàâèë 18,9±0,3 äíÿ,
â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ  24,0±0,2 äíÿ, p<0,001.
Áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ äëÿ êëèíèöèñòîâ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ òåðàïåâòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ïðåäñòàâëÿåò îöåíêà íå òîëüêî áëèæàéøèõ, íî è îòäàë¸ííûõ ðåçóëüòàòîâ òåðàïèè. Íàìè â òå÷åíèå 2-õ ëåò ïðîâîäèëîñü äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà 80 èç 151 ïàöèåíòà, ëå÷èâøèõñÿ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà è çà 80 èç 120 ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â ñòàöèîíàðå ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì. Â òå÷åíèå
ãîäà ïîñëå êóðñîâîãî ëå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ âûÿâëåíû ó 18 (22,5%) ïàöèåíòîâ.
Ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â ñòàöèîíàðå ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì, â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà ïîñëå êóðñîâîãî
ëå÷åíèÿ ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ âûÿâëåíû ó 19 (23,7%) ïàöèåíòîâ. Áåçðåöèäèâíîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ íà ïðîòÿæåíèè 2õ ëåò îòìå÷åíî ó 77,5% áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà è ó 76,3% áîëüíûõ  â ñòàöèîíàðå ñ
êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì. Ïðè àíàëèçå ÷àñòîòû ðåöèäèâîâ çàáîëåâàíèÿ ó áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï óñòàíîâëåíà ïðÿìàÿ
ñâÿçü ìåæäó ñîöèàëüíî-ãèãèåíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè æèçíè,
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ áîëüíûõ è òå÷åíèåì ÿçâåííîé áîëåçíè: ó ïàöèåíòîâ ñ íèçêèì ñîöèàëüíûì óðîâíåì ÷àñòîòà ðåöèäèâîâ çàáîëåâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ (p<0,01).
Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïðîäåìîíñòðèðîâàëî âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíÿåìîé ñõåìû ëå÷åíèÿ,
êàê â ñìûñëå ýðàäèêàöèè H.pylori, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ âðåìåíè êóïèðîâàíèÿ áîëåâîãî ñèíäðîìà è òåìïîâ ðóáöåâàíèÿ ÿçâ ó áîëüíûõ îáñëåäîâàííûõ ãðóïï. Ïðè ýòîì ñòîèìîñòü îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã áîëüíûì, ëå÷èâøèìñÿ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, áûëà â 2,1 ðàçà ìåíüøå, ÷åì ó áîëüíûõ, êîòîðûå ïîëó÷àëè ëå÷åíèå â óñëîâèÿõ
êðóãëîñóòî÷íîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî ñòàöèîíàðà.
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðåñóðñîâ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è
óìåíüøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü îáùåñòâà
âñëåäñòâèå çàáîëåâàåìîñòè ÿçâåííîé áîëåçíüþ áûë ïðîâåäåí àíàëèç ìåäèöèíñêîé àêòèâíîñòè è ãèãèåíè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà. Ïîä òåðìèíîì «ìåäèöèíñêàÿ àêòèâíîñòü»
ïîíèìàþòñÿ ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ïîâåäåíèå áîëüíûõ ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ çàáîëåâàíèÿ è åãî ðåöèäèâîâ.
Ïîíÿòèå «ãèãèåíè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü» âêëþ÷àåò ñàíèòàðíîãèãèåíè÷åñêèå çíàíèÿ è ãèãèåíè÷åñêîå ïîâåäåíèå áîëüíûõ.
Ìû âêëþ÷èëè â èññëåäîâàíèå àíàëèç ýòèõ õàðàêòåðèñòèê,
ïîòîìó ÷òî îíè íå òîëüêî âëèÿþò íà ñîöèàëüíûé ýôôåêò â
ìîìåíò íàáëþäåíèÿ, íî è îïðåäåëÿþò ïðèîðèòåò ñîõðàíå-

íèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ è ôîðìèðîâàíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò íå òîëüêî ñîöèàëüíûé, íî è ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ìåòîäîì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé êàðòå,
âêëþ÷àþùåé õàðàêòåðèñòèêó ñîöèàëüíî-ãèãèåíè÷åñêèõ óñëîâèé æèçíè è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïàöèåíòîâ,
ìåäèöèíñêîé àêòèâíîñòè è ãèãèåíè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ïàöèåíòîâ ñ ïîñëåäóþùèì âûÿâëåíèåì ðåñóðñîâ óëó÷øåíèÿ
çäîðîâüÿ è óìåíüøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü
îáùåñòâà âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíüþ ïóò¸ì
ïðîãíîçèðîâàíèÿ èõ óðîâíÿ ïî ìåòîäó Áàéåñà.
Àíàëèç ãèãèåíè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ïàöèåíòîâ ïîêàçàë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêèé îáðàçîâàòåëüíûé
óðîâåíü ðåñïîíäåíòîâ (íåçàêîí÷åííîå âûñøåå è âûñøåå
îáðàçîâàíèå èìåëè 24,3±4,1%, ñðåäíåå è ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå  67,6±4,4%), óðîâåíü å¸ áûë íèçêèì. Íåñìîòðÿ íà äëèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ (áîëåå 5 ëåò ó 68,5 ±4,4% ïàöèåíòîâ), ÷òî ìîãëî ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá èõ èíôîðìèðîâàííîñòè îá îñîáåííîñòÿõ çàáîëåâàíèÿ, ìíîãèå ðåñïîíäåíòû
(53,6±4,8%) íå çíàëè èëè çíàëè î÷åíü íåìíîãî îá îñíîâíûõ ñèìïòîìàõ çàáîëåâàíèÿ. Ïðè ýòîì îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè î çàáîëåâàíèè è åãî ëå÷åíèè äëÿ áîëüøèíñòâà ðåñïîíäåíòîâ ÿâèëèñü ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ãèãèåíè÷åñêèå ïðèâû÷êè áîëüíûõ òàêæå íå èçìåíÿëèñü ïðè óñòàíîâëåíèè äèàãíîçà. Òàê, ðåæèì ïèòàíèÿ äî
áîëåçíè íå ñîáëþäàëè 41,3±4,7% ïàöèåíòîâ, íà ìîìåíò
îïðîñà  35,1±4,5%. Äî çàáîëåâàíèÿ ïèòàëèñü ìåíåå 3-õ
ðàç â äåíü 14,3±3,3% ðåñïîíäåíòîâ, íà ìîìåíò îïðîñà 
7,6±2,5%. Â ïèòàíèè ó áîëüøèíñòâà (41,3±4,3%) áîëüíûõ
ïðåîáëàäàëè ìÿñíûå è ìó÷íûå áëþäà, ïðè ýòîì õàðàêòåð
ïèòàíèÿ íå èçìåíÿëñÿ ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà. Ïðè
àíàëèçå ìåäèöèíñêîé àêòèâíîñòè ïàöèåíòîâ òàêæå âûÿâëåíî íèçêîå å¸ âûïîëíåíèå. Òàê, â ñëó÷àå áîëåçíè è ïðè å¸
îáîñòðåíèè ñâîåâðåìåííî îáðàùàëèñü ê âðà÷ó òîëüêî
35,6±4,7% ðåñïîíäåíòîâ, êîãäà íå ïîìîãàëî ñàìîñòîÿòåëüíîå ëå÷åíèå  21,0±4,0%, ïðè íåâîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ
ðàáîòû  41,4±4%. Ðåêîìåíäàöèÿì âðà÷à ïî îïòèìèçàöèè
îáðàçà æèçíè ñëåäîâàëè ëèøü 23,9±3,4% ðåñïîíäåíòîâ.
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åáíûõ ìåð,
óìåíüøåíèÿ ÷àñòîòû îáîñòðåíèÿ è ñíèæåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ïîòåðü îáùåñòâà ïðè çàáîëåâàåìîñòè ÿçâåííîé áîëåçíüþ,
íàìè áûëî ïðîâåäåíî ïðîãíîçèðîâàíèå å¸ óðîâíÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì âåðîÿòíîñòíîãî ìåòîäà Áàéåñà. Áàçîâûì óðîâíåì
ïðîãíîçà áûë óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ïî îáðàùàåìîñòè
áîëüíûõ ÿçâåííîé áîëåçíüþ íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ, ñîñòàâëÿâøèé 18,99 íà 1000 íàñåëåíèÿ.
Óñëîâíî ìû ðàçäåëèëè âñå ôàêòîðû âîçäåéñòâèÿ íà:
óïðàâëÿåìûå ñî ñòîðîíû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è íåóïðàâëÿåìûå. Âîçäåéñòâèå íà íåóïðàâëÿåìûå ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ ôàêòîðû (ðåøåíèå æèëèùíîé
ïðîáëåìû, óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è äð.)
ïðèâîäèò ê áîëüøîìó ðåçåðâó ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè
ÿçâåííîé áîëåçíüþ: ïðè èñêëþ÷åíèè âðåäíûõ âîçäåéñòâèé
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ çàáîëåâàåìîñòü ñíèçèëàñü
áû â 2,8 ðàçà. Îäíàêî, ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì òðåáóåò íåìàëî âðåìåíè è çàòðàò ãîñóäàðñòâà. Ïîâûøåíèå æå ñàíèòàðíîé ãðàìîòíîñòè è ìåäèöèíñêîé àêòèâíîñòè áîëüíûõ (óïðàâëÿåìûå ôàêòîðû) ïðè íàñòîé÷èâîé ðàáîòå ìåäèöèíñêî!
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ãî ïåðñîíàëà êàê ïðè àìáóëàòîðíîì ëå÷åíèè, òàê è â ñòàöèîíàðå ìîæåò äàòü ýôôåêò ãîðàçäî áûñòðåå, íå òðåáóåòñÿ äëÿ
èõ èçìåíåíèÿ îñîáûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Ïðè ýòîì, êàê
ïîêàçûâàþò ðàñ÷¸òû, ðåçåðâû ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè
çíà÷èòåëüíû. Òàê, ñâîåâðåìåííîå îáðàùåíèå çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ïîçâîëèëî áû ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü ÿçâåííîé áîëåçíüþ â 2,8 ðàçà, âûïîëíåíèå âðà÷åáíûõ ðåêîìåíäàöèé õîòÿ áû ïîëîâèíîé áîëüíûõ  â 2,5 ðàçà. Ïðè èñêëþ÷åíèè êóðåíèÿ ó 50% ïàöèåíòîâ çàáîëåâàåìîñòü ñíèçèëàñü
áû â 1,9 ðàçà. Ïðè ñîáëþäåíèè ðåæèìà ïèòàíèÿ ýòèì æå
êîëè÷åñòâîì áîëüíûõ ïîêàçàòåëü óìåíüøèëñÿ áû â 1,6 ðàçà.
Èñêëþ÷åíèå ñîâîêóïíîãî âëèÿíèÿ âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ õîòÿ áû ó ïîëîâèíû áîëüíûõ ïîçâîëèëî áû ñíèçèòü
óðîâåíü ÿçâåííîé áîëåçíè â 2,3 ðàçà, ÷òî ïîìèìî ñîöèàëüíîãî èìååò è áîëüøîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçåðâû ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè ÿçâåííîé áîëåçíüþ, âðåìåííîé è ñòîéêîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ðåñóðñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
äîëæíû áûòü çàëîæåíû â ïðîãðàììå óëó÷øåíèÿ ðàáîòû ïåðâè÷íîãî àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà ñ áîëüíûìè,
÷òî âîçìîæíî è âûïîëíèìî ïðè ïëàíîâîì ïðîôèëàêòè÷åñêîì ëå÷åíèè áîëüíûõ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.
1.

2.

3.

4.

5.

âàë âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ïåðèôåðè÷åñêîé êðîâè è
õîðîøî ïåðåíîñèëñÿ áîëüíûìè.
Óëó÷øåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, ïðîâåäåíèå
äèñïàíñåðèçàöèè è ìåðîïðèÿòèé âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè â óñëîâèÿõ ñòðàõîâîé ìåäèöèíû ïîçâîëÿò ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü ÿçâåííîé áîëåçíüþ è óìåíüøèòü
âðåìåííóþ è ñòîéêóþ íåòðóäîñïîñîáíîñòü.
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Âûâîäû
Âûñîêàÿ êëèíè÷åñêàÿ è àíòèõåëèêîáàêòåðíàÿ ýôôåêòèâíîñòü, íèçêàÿ ñòîèìîñòü ñõåìû íà îñíîâå àçèòðîìèöèíà è àìîêñèöèëëèíà äàþò îñíîâàíèå ðåêîìåíäîâàòü äàííóþ ñõåìó â óñëîâèÿõ ñòðàõîâîé ìåäèöèíû
äëÿ ëå÷åíèÿ ÿçâåííîé áîëåçíè, àññîöèèðîâàííîé ñ H.
pylori â êà÷åñòâå ñõåì ïåðâîé ëèíèè.
Àçèòðîìèöèí â äîçå 1,0 ã/ñóòêè, íàçíà÷àåìûé â òå÷åíèå 7 äíåé, ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì, áåçîïàñíûì è ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíûì ïðåïàðàòîì ïåðâîé ëèíèè äëÿ
ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÿçâåííîé áîëåçíüþ, àññîöèèðîâàííîé ñ H. pylori.
Ýôôåêòèâíîñòü ýðàäèêàöèè â ðåçóëüòàòå ëå÷åíèÿ ñõåìîé, âêëþ÷àþùåé îìåïðàçîë, àçèòðîìèöèí è àìîêñèöèëëèí, ñîñòàâèëà 88,4%, ÷òî óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèåì àíòèõåëèêîáàêòåðíîé òåðàïèè.
Àçèòðîìèöèí íå âûçûâàë òÿæåëûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, êîòîðûå òðåáîâàëè îòìåíû ïðåïàðàòà, íå îêàçû-
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Tratamentul dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire
prin expansiunea arcadelor dentare
Gh. Mihailovici
Catedra Stomatologie Pediatricã, USMF Nicolae Testemiþanu
Treatment of DentoAlveolar Discordance with Crowding by Dental Arch Expansion
We have done an analysis of clinical parameters, biometrical indexes and cephalometric data in patients with crowded dento-alveolar
discordance who have been treated using dental arch expansion by the modern 0.18 Roth type fixed apparatus. We observed essential improvements
in the transverse and sagittal dental arch diameters, the IMPA angle, and the ratio of anterior and canine teeth. This treatment provided favorable
conditions for teeth alignment and improved of esthetical effect of a more pleasing smile.
Key words: dental crowding, orthodontic apparatus
Ëå÷åíèå ñêó÷åííîñòè çóáîâ ìåòîäîì ðàñøèðåíèÿ çóáíûõ äóã
Ïðîâåäåí àíàëèç èçìåíåíèé êëèíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, áèîìåòðè÷åñêèõ èíäåêñîâ, äàííûõ öåôàëîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà ó ïàöèåíòîâ ñî ñêó÷åííîñòüþ çóáîâ, â ëå÷åíèè êîòîðûõ áûëî èñïîëüçîâàíî ðàñøèðåíèå çóáíûõ äóã ïðè ïîìîùè ñîâðåìåííûõ íåñúåìíûõ
îðòîäîíòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ Ðîòòà. Ïîñëå ëå÷åíèÿ íàáëþäàëîñü çíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå çíà÷åíèé ñàãèòòàëüíûõ è òðàíñâåðñàëüíûõ
ïàðàìåòðîâ çóáíûõ äóã, óãëà IMPA, ñîîòíîøåíèÿ êëûêîâ è ïåðåäíèõ çóáîâ, ñîçäàâàÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âûðàâíèâàíèÿ çóáíûõ
äóã è óëó÷øåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî àñïåêòà ïàöèåíòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêó÷åííîñòü çóáîâ, îðòîäîíòè÷åñêèé àïïàðàò, ðàñøèðåíèå çóáíûõ äóã

Introducere
Dizarmonia dento-alveolarã cu înghesuire este un sindrom
ortodontic provocat de lipsa unei corelaþii perfecte între
dimensiunile dinþilor, perimetrul arcadei dentare ºi dimensiunile
oaselor maxilare, care tinde spre prezenþa unui volum mãrit al
dinþilor aranjaþi pe arcade dentare denaturate.Patologia poate
fi: primarã  determinatã de macrodenþie (eriditarã) în
combinaþie cu dimensiunile normale ale arcadelor dentare, sau
secundarã  ca consecinþã a unor tulburãri de creºtere la nivelul
maxilarelor (cauzate de dereglãri respiratorii, pierdere precoce
a dinþilor, carii aproximale etc.).
Conform statisticilor recente, frecvenþa dizarmoniei dentomaxilare cu înghesuire variazã de la autor la autor, în funcþie de
vârstã ºi de zona geograficã. Äåãòåðåâà a depistat o frecvenþã
generalã de 10,7% ºi 24% din numãrul total de pacienþi cu
anomalii dento-maxilare, Câmpeanu - la 23.2% din numãrul de
pacienþi examinaþi ºi o asociere cu alte malocluzii în 71% din
cazuri, fapt ce justificã marea importanþã ce i se acordã. Incidenþa
înaltã a dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire, asociatã cu
diferite tipuri de anomalii de ocluzie, determinã necesitatea unor
studii care sã elaboreze noi metode de tratament, mai eficiente,
cu pãstrarea unui numãr maxim de dinþi pe arcada dentarã ºi
asigurarea durabilã a unui rezultat stabil.
Spãtaru [10] subliniazã importanþa urmãtoarelor principii
în tratamentul dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire:
a) crearea spaþiului în arcada dentarã; b) înlãturarea obstacolelor
în direcþia deplasãrilor dentare; c) folosirea tendinþei de
autoreglare. Acestea sunt principiile de bazã, dar cu timpul au
crescut cerinþele pentru tratamentul ortodontic, care au creat
necesitatea efectuãrii unor noi cercetãri în aceastã direcþie. Una
din metodele de creare a spaþiului în arcada dentarã este
extinderea diametrelor ei transversale ºi sagitale  expansiunea.

Ñíàãèíà (1966) subliniazã cã metoda poate fi aplicatã în funcþie
de dimensiunile bazei apicale osoase. Spãtaru [10] recomandã
expansiunea în perioada dentiþiei mixte. Fratu recomandã aceastã
metodã în forme uºoare sau medii, la subiecþii cu profil concav
sau drept ºi tonicitate muscularã medie. Grivu [4] e de pãrere cã
expansiunea transversalã va duce la asigurarea spaþiului necesar
pentru alinierea dinþilor, dacã dizarmonia este secundarã.
Graber [3] divizeazã expansiunea în 3 categorii: 1)
expansiune ortodonticã care poate fi efectuatã prin aparate
ortodontice mobilizabile (plãci cu ºurub) sau aparate fixe cu
ºurub sau alte elemente de expansiune; 2) expansiune pasivã 
prin folosirea aparatelor funcþionale;
3) expansiune ortopedicã (disjuncþia) - este desfacerea
suturii medio-palatine în scop de mãrire a diametrelor
transversale ale arcadelor dentare [1, 2, 5, 6, 9]. D. Stanciu
(2003) descrie urmãtoarele indicaþii la aplicarea acestei metode:
îngustarea gravã a maxilarului superior cu boltã palatinã adâncã,
prezenþa unui decalaj intermaxilar grav, ocluzie inversã
bilateralã, prognatism mandibular anatomic.
Analizând relatãrile literaturii prezentate mai sus,
considerãm cã acestea nu reflectã date despre tactici ºi metode
de tratament al dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire la
pacienþi maturi, la care este prezent un numãr mare de dinþi
trataþi endodontic, pe arcada inferioarã. Sunt insuficient descrise
ºi metodele de contenþiune (în deosebi, cele estetice) aplicate
dupã tratamentul înghesuirii dentare, care ar necesita o stabilizare
bunã, mai ales a torgului dinþilor. Constatând cerinþele
menþionate mai sus, am realizat un studiu axat pe determinarea
evaluãrii parametrilor clinici, a indicilor biometrici ºi a datelor
cefalometrice în tratamentul dizarmoniei dento-alveolare cu
înghesuire, prin expansiunea arcadelor dentare cu aparate fixe
moderne tip Roth.
#
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Material ºi metode
În conformitate cu ipoteza de lucru ºi sarcinile puse în faþa
studiului, ne-am desemnat un contingent din 22 de pacienþi cu
dizarmonii dento-alveolare cu înghesuire, însoþite de raport normal
(clasa I Angle), la nivelul molarilor de 6 ani, care au fost selectaþi
din totalul de copii, adolescenþi ºi adulþi cu diferite varietãþi de
malocluzii sagitale, verticale ºi transversale. Pacienþii s-au adresat
pentru un tratament ortodontic ºi li s-a efectuat extinderea
dimensiunilor transversale ºi sagitale ale arcadelor dentare, prin
aparate fixe moderne de tip Roth. Vârsta medie a bolnavilor din
acest grup a alcãtuit 15,86 ani ± 1,25. De sex masculin erau 6
(27,3%), de sex feminin 16 (72,7%) pacienþi. Domiciliaþi în mediul
urban - 16 (72,73%) pacienþi, 6 (27,27%) pacienþi  în mediul rural.
Diagnosticul corect ºi complet în cadrul dizarmoniei dentoalveolare cu înghesuire, cât ºi trasarea tacticii ºi etapelor de
tratament, alegerea aparatului pentru realizarea unei ocluzii
corecte morfologic ºi funcþional s-a bazat pe rezultatele
urmãtoarelor examene succesive: examenul clinic al pacientului
ortodontic, determinarea indicelui morfologic facial dupã Izard.
Studiul biometric de model s-a efectuat prin urmãtoarele metode:
determinarea diametrelor transversale  prin metoda Pont,
distanþa intercaninã s-a studiat dupã metoda Ñëàáêîâñêàÿ,
indicele Bolton frontal ºi lateral ne-a permis determinarea
dizarmoniilor dento-dentare, metoda Korkhaus s-a aplicat în
studierea segmentului sagital anterior al arcadelor dentare. Din
metodele radiologice am aplicat ortopantomografia ºi
teleradiografia de profil (analiza dupã metoda Tweed cu unii
parametri din metoda Ricketts propuºi de V. Trifan [8]).

Fig. 1. Evaluarea raportului intercanin în urma tratamentului
DDA cu înghesuire, prin aparate fixe moderne însoþite de
expansiunea arcadelor dentare (%).

caz. Patologia frenului limbii a fost prezentã la 6(27,28%) bolnavi.
Aceasta a favorizat o dezvoltare insuficientã a sectorului anterior
al arcadei dentare inferioare, care s-a manifestat prin înghesuire
dentarã ºi supraacoperire frontalã.
La examenul ocluziei dentare, raportul caninilor a
prezentat urmãtoarele variaþii (fig.1): atât în stânga, cât ºi în
dreapta arcadelor dentare, raport corect al caninilor am depistat
în 7(31,82%) cazuri, raport distalizat - în 14(63,64%) cazuri,
iar raport mezializat - la 1 (4,55%) pacient.
Dupã tratament, acest parametru s-a modificat spre
normalizare: în dreapta am obþinut raport corect la 14 (63,64%)
bolnavi, raport distalizat la 7 (31,82%) pacienþi, mezializat la
1(4,55%) bolnav, în stânga numãrul cazurilor cu raport normal
s-a majorat cu 9 (40,95%) cazuri. Mai esenþial s-a schimbat
gradul devierii de la normal a raportului caninilor. Dacã
pretratament, parametrul în dreapta arcadei dentare avea o
valoare de 1,86 mm ±0,34; post-tratament, valoarea lui s-a
micºorat la 0,36 mm ±0,14 (p<0.01), în stânga, precurativ, am
avut o valoare de 1,47 mm ±0,27 care a diminuat pânã la 0,48
mm ±0,15, la finele tratamentului (p<0,01). La examenul
arcadelor dentare, în sectorul frontal precurativ, am depistat
urmãtoarele (fig. 2): acoperire incisivã normalã la 14 (63,6%)
pacienþi, acoperire adâncã la 8 (36,4%) bolnavi cu un grad de
supraacoperire mediu de 0,93 mm ±0,22. În plan sagital, raport
normal a fost atestat la 15 (68,18%) pacienþi, inocluzie sagitalã
 la 5 (22,73%) bolnavi, raport invers  în 2 cazuri (9,09%).
Devierea liniei interincisivale precurativ s-a constatat la
10 bolnavi (45,45%), cu un grad de deviere de 0,32 mm ±0,17

Rezultatele obþinute ºi discuþii
Datele examenului clinic al pacienþilor cu dizarmonie dentoalveolarã are un rol important în stabilirea diagnosticului preventiv.
La studierea feþei, dupã metoda Izard, am determinat urmãtoarele
tipuri faciale: 13 (68,42%) cazuri  tip euriprosop, 3 (15,79%)
cazuritip mezoprosop, 3 (15,79%) cazuri  tip facial leptoroprosop.
Semne ale dereglãrii funcþiei respiratorii s-au depistat la 18 (81,82%)
bolnavi, deglutiþie atipicã  în 3 (13,64%) cazuri.
La examenul intraoral s-au constatat urmãtoarele patologii
ale þesuturilor moi: prezenþa vestibulului mic al cavitãþii bucale
la 7 (31,82%) pacienþi. Fren scurt al buzei superioare s-a considerat
la 11 (50,0%) pacienþi, fren inserat pe creastã alveolarã  1 (4,55%)

Fig. 2. Evaluarea raportului dinþilor frontali în cadrul tratamentului DDA cu înghesuire,
prin aparate fixe moderne însoþite de expansiunea arcadelor dentare (%).
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Tabelul 1
Evaluarea numericã a indicilor cefalometriei la pacienþi cu înghesuire trataþi prin expansiunea arcadelor dentare

la arcada inferioarã. Postcurativ, numãrul de pacienþi cu
acoperire incisivã normalã s-a majorat pânã la 22 (100%), iar
gradul de deviere a ajuns la 0 (p<0,05). Numãrul bolnavilor cu
devierea liniei interincisive s-a micºorat pânã la 3 (13,6%), cu
diminuarea gradului devierii  de la 0,32 mm ±0,17 la 0 (p<0,05)
pe arcada inferioarã, iar pe arcada superioarã - de la 0,56 mm ±
0,13 la 0,16 mm ± 0,10 (p < 0.05).
Anomalii de poziþie a dinþilor au fost depistate la toþi
pacienþii din acest grup, dintre care: poziþii vestibulare ale dinþilor
 la 20 bolnavi (91,01%), poziþii orale ale dinþilor  la 15 (78,18%)
pacienþi, tortopoziþii  în 22 (100%) de cazuri, suprapoziþii  în
14 (63,64%) cazuri, intrapoziþii  la 10 (45,45%) pacienþi. Din
patologiile de dezvoltare a dinþilor s-au considerat: anodonþiile 
la 5 (22,73%) pacienþi, hipoplaziile dentare  1 caz (4,55%),
fluoroza  3 (13,64%) pacienþi. La examenul biometric de model
am depistat un indice SI de 31,85 mm ±0,37. Normodenþia a fost
prezentã la 18 (72,0%) pacienþi, macrodenþie - la 7 (28,0%).
Indicele Bolton frontal a avut valoarea de 77,88%, cu 0,68% mai
mare decât norma, indicele Bolton total - 90,49%, cu 0,8% mai
mic ca norma. Diametrele transversale ale arcadelor dentare au
avut urmãtoarele valori: diametrul molar superior, pretratament,
era mai mic decât norma cu 4,77 mm, cel inferior cu 3,51mm.
Distanþa intercaninã superioarã a evoluat cu 1,27 mm ±0,67 de la
o deviere de la normã de  0,8 mm ±0,73, pretratament, la un
surplus de 0,47 mm ±0,29, postcurativ (p<0,05). Distanþa
intercaninã inferioarã ºi-a schimbat valoarea cu 0,69 mm ±0,33,
de la o deviere de la normal de -0,10 mm ±0,38 la 0,79 mm ±0,34
mm (p<0,05). Ca sã explicãm aceste cifre trebuie sã subliniem cã
la unii bolnavi s-a constatat o deviere pozitivã a segmentului canin,
la alþii  una negativã, fapt care a compensat valoarea medie realã
a schimbãrilor acestui parametru. Diametrul sagital superior, la
începutul tratamentului, avea o deviere de la normã de  0,94
mm ±0,39 ºi s-a apropiat de valori aproape normale la finele
tratamentului  0,05 mm ±0,2 (p<0,05). Diametrul sagital inferior
ºi-a schimbat valoarea devierii de la normã de la -1,47 mm ±
0,26, pretratament, la  0,01 mm ± 0,24, postratament (p<0,001).

Observãm cã valoarea acestor parametri la finele tratamentului
s-a normalizat. Mezializarea bilateralã în acest grup a fost depistatã
la 3 (13,6%) bolnavi, unilateralã  la 8 (36,36%) pacienþi.
La analiza spaþiului total, în arcada dentarã, putem observa
o discrepanþã în zona frontalã de 2,32 mm ± 0,45. Corecþia
cefalometricã a poziþiei incisivilor inferiori necesitã o rezervã
de spaþiu de 4,85 mm ± 0,87. Spaþiul necesar pentru modificarea
þesuturilor moi a alcãtuit 0,19 mm ±0,13. Deficitul total de spaþiu,
în zona frontalã, constituie 6,61 mm ±1,36, dar persistã ºi un
surplus de spaþiu în aceastã zonã la unii pacienþi, care are
valoarea medie de 0,58 mm ±0,41. În zona mijlocie, persistã o
discrepanþã pozitivã de 1,36 mm ±0,24, dar, datoritã unei
necesitãþi a corecþiei curbei Spee, care a alcãtuit 2,52 mm ±0,24,
am obþinut un deficit de 1,42mm±0,36. În zona posterioarã,
discrepanþa de minus 3,93 mm ±0,48 se reduce practic la zero
datoritã unei creºteri estimate, care alcãtuieºte 3,95 mm ±0,82.
Deficitul total de spaþiu are valoarea de 8,04 mm.
La analiza cefalometricã, în acest grup, depistãm 6 (26,09%)
pacienþi  hipodivergenþi, 14 (60,87%)  normodivergenþi, 3
(13,04)  hiperdivergenþi. Evaluarea numericã a indicilor
cefalometrici, în urma tratamentului dizarmoniei dento-alveolare
cu înghesuire prin aparate fixe moderne de tip Roth, este reflectatã
în tabelul 1. În urma tratamentului ortodontic, unghiurile IMPA ºi
FMIA îºi îmbunãtãþesc veridic valorile: FMIA  de la 62,7º ±1,72
la 69,89º ±2,25 cu deviere de 7,18º ±2,45 (p<0,01), IMPA  de
la 92,68º ±1,19, precurativ, la 86,43º ±2,05, dupã tratament
(p<0,01). Aceste cifre ne demonstreazã ameliorarea pro-înclinaþiei
incisivilor inferiori. Ceilalþi parametri cefalometrici au suferit
modificãri neesenþiale.
Tratamentul ortodontic a fost efectuat cu aparate fixe moderne
 tehnica Straight-wire tip Roth. Pentru majorarea diametrelor
transversale ale arcadei dentare, noi am aplicat Quad Helixul (fig.
3) la 10 pacienþi (45,45%). Dispozitivul prezintã un arc palatinal în
forma literei M inversatã, are patru bucle circulare (helix), care
creeazã o flexibilitate sporitã arcului, ºi douã braþe laterale cu
extremitãþi libere la nivelul caninilor. Arcul este realizat ca sã repete
%
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relieful bolþii palatine ºi conturul mucoasei. Cu acest dispozitiv am
dirijat expansiunea arcadei în funcþie de tipul de activare. În 6 cazuri
(27,27%) a fost necesarã o expansiune predominant anterioarã, care
am realizat-o de la buclele posterioare; la patru pacienþi (18,18%)
am realizat predominant o expansiune în sectoarele posterioare prin
activarea buclelor anterioare. Fixarea arcului s-a efectuat prin
angajarea culiselor în tubuºorul orizontal palatinal de pe inelul de
la nivelul molarilor de 6 ani.
Alt dispozitiv, arcul transpalatinal Goshgarian (fig.4), a
fost folosit de noi la 8 pacienþi (36,36%) cu o compresie uºoarã
a arcadei dentare superioare. În 7 cazuri am realizat expansiune
simetricã, iar într-un caz - expansiune asimetricã. În 5 (23,8%)
cazuri expansiunea am combinat-o cu o derotare a molarilor de
ºase ani prin înclinarea culiselor spre interior sau exterior.
Aceste douã dispozitive au ºi o acþiune de ancorare, efectele
cãreia au fost descrise de C. Wright [3] ºi care noi le-am susþinut:

Rãdãcinile fixate în corticala osului au o rezistenþã sporitã
ºi evitã pierderea de ancoraj.

Molarii rotaþi distal au o rezistenþã mai bunã la mezializare
în retracþia caninilor.

Finisarea ocluziei este mai bunã când molarii se aflã cu o
rotaþie distalã.
La ceilalþi patru (18,18%) pacienþi cu o compresie uºoarã,
pentru expansiune s-a folosit arcul din aparatul fix. La primele
etape arcuri clasice (NiTi) cu diametrul în creºtere, urmate de
arcuri rigide rectangulare de diametru maxim (.017x.025).
Durata tratamentului prin expansiunea arcadelor dentare a
alcãtuit 16,82 luni ±0,78.
La alegerea duratei ºi modalitãþii de realizare a contenþiunii,
noi am þinut cont de urmãtoarele momente importante:

fiecare dinte deplasat are o tendinþã de recidivã;

toate cazurile tratate, indiferent de malocluzie, au necesitat
hipercorecþie;

nu întotdeauna este cunoscutã cauza dezvoltãrii anomaliei;

ocluzia bine echilibratã este o garanþie a stabilitãþii;

menþinerea condiþiei optime de reorganizare a þesuturilor
se realizeazã cu aportul de contenþiune;

dacã tratamentul s-a realizat numai la arcada superioarã,
durata contenþiunii este mai scurtã ºi rezultatele mai stabile;

toate tratamentele efectuate în perioada de creºtere au o
stabilitate mai mare.
Noi am aplicat urmãtoarele dispozitive de contenþiune: la
arcada superioarã  la doi (9,09%) bolnavi a fost instalat un
retainer fix multiflex, în 19 (86,36%) cazuri s-a utilizat placa
palatinalã Hawley, un caz  refuzul pacientului; la arcada
inferioarã  la 17 (77,27%) pacienþi s-a fixat un retainer din
sârmã multiflex, la 5 (22,73%) bolnavi retainer fix Fiber Splint.

La cinci pacienþi am aplicat retainerul propus de noi
(certificat de inovator nr. 3782 din 02.11.2001) care avea la bazã
materialul Fiber Splint ML al firmei Polidentia ºi se foloseºte în
parodontologie pentru imobilizarea dinþilor. Acest retainer l-am
fixat pe suprafaþa oralã a dinþilor frontali inferiori, de la canin la
canin, iar uneori (dupã necesitãþi) am inclus ºi primii premolari.
Procedura este efectuatã în aceeaºi zi când se înlãturã
aparatul fix de pe dinþi. Se începe cu înlãturarea depunerilor
dentare moi ºi dure, prin curãþarea suprafeþelor orale ale dinþilor
cu periuþe rotative, cupe de cauciuc cu piatrã ponce sau alt abraziv.
Se face izolarea (aspirator de salivã obligatoriu), aplicarea gelului
cu acid fosforic 37%, timp de 30 sec, strict pe suprafaþa unde se
va situa retainerul. Apoi se spalã gelul timp de 10-20 sec, cu
aspirare continuã, se usucã cu aer cald. Urmeazã aplicarea
bandajului prin pensarea pe suprafaþa dintelui, polimerizare foto.
Pentru fixarea fiber-splint-lui, am folosit un compozit
fotopolimerizabil. Dupã terminarea polimerizãrii, am efectuat
controlul ocluzal, înlãturând surplusurile de compozit.
Dispozitivul propus de noi pentru contenþiune, dupã tratamentul
DDA cu înghesuire, are urmãtoarele efecte pozitive: transparenþa
materialului Fiber Splint ML redã construcþiei un efect estetic
net superior, aderarea intimã cu suprafaþa oralã a dinþilor
provoacã incomoditãþi minime pacientului ºi asigurã un control
bun al torgului dinþilor care anterior au fost supuºi deplasãrii.
Dupã cum observãm, acest tip de retainer s-a aplicat la un numãr
redus de pacienþi din urmãtoarele considerente: dispozitivul
poate fi folosit în cavitatea bucalã o perioadã relativ scurtã 1- 2
ani, cost relativ mare faþã de alte dispozitive de contenþiune.
Aparatul de contenþiune mobilizabil s-a predat cel târziu peste
trei zile dupã înlãturarea aparatului fix. Noi am prescris urmãtorul
regim de purtare: primele ºase luni  opt ore în fiecare zi (în timpul
somnului), urmãtoarele ºase luni  opt ore peste o zi, apoi, dupã 1
an  24 de ore o datã în sãptãmânã. Termenul de purtare a retainerului
fix recomandat de noi pacienþilor cu DDA ºi înghesuire  pânã la
erupþia molarilor de minte, la pacienþii maturi  durata dublã a
tratamentului activ cu aparat fix (aproximativ trei ani). În perioada
de contenþiune, bolnavul se prezintã la medic pentru un control
eventual o datã la 3 luni. Respectarea acestor reguli a permis
pãstrarea unui rezultat bun al tratamentului pentru o duratã lungã ºi
prevenirea apariþiei recidivelor.
1.

Fig. 3. Quad Helix.

Concluzii
La pacienþi cu dizarmonie dento-alveolarã însoþitã de
înghesuire dentarã, trataþi prin expansiunea arcadelor
dentare, predominã tipul facial euriprosop la 68,4% din
cazuri, semne clinice ale dereglãrii funcþiei de respiraþie
au fost prezente la 81,8% din pacienþi, deglutiþie infantilã
- la 13,6% din pacienþi.

Fig. 4. Arc Goshgarian.
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2.

În urma expansiunii arcadelor dentare, unghiurile IMPA
ºi FMIA îºi îmbunãtãþesc veridic valorile: FMIA de la 62,7º
±1,72 la 69,89º ±2,25 cu oscilare de 7,18º ±2,45 (p<0,01),
IMPA de la 92,68º ±1,19, precurativ, la 86,43º ±2,05, dupã
tratament (p<0,01). Aceste cifre ne demonstreazã
ameliorarea proînclinaþiei incisivilor inferiori.
3. Expansiunea arcadelor dentare se poate aplica în cazurile
cu dizarmonie dento-alveolarã însoþitã de înghesuire
dentarã ºi un deficit mic de spaþiu în arcada dentarã (pânã
la 6 mm) sau anodonþia molarilor de minte.
Durata medie a tratamentului dizarmoniei dento-alveolare cu
înghesuire, prin aparate fixe moderne de tip Roth însoþite de
expansiunea arcadelor dentare, a alcãtuit 16,8 ± 0,8 luni cu douã luni
mai scurtã faþã de grupa de pacienþi cu extracþii dentare (p<0,05).
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Catedra Stomatologie Pediatricã, USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bul. Negruzzi, 3
Tel.: 544304
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Dinamica dereglãrilor psihosomatice în artrita reumatoidã pe fondul
tratamentului de bazã combinat cu Mianserin Desitin®
L. Rotaru
Catedra Medicinã Internã, Facultatea Rezidenþiat, USMF Nicolae Testemiþanu
Dynamics of Psychosomatic Disorders in Rheumatoid Arthritis on the Background of Combined Basic Therapy with
Mianserin Desitin®
Study of 56 patients with the diagnosis rheumatoid arthritis has shown that at the majority of patients (54 patients) the depression was
revealed. All patients received basic treatment: Metotrexat and Diclofenac. The patients were randomized and divided into 2 groups. 28 patients,
which were included in the group 1, received Mianserin in a doze 30 mg per day during 1 month. 28 patients were included in group 2 and did
not receive Mianserin and have made the group of control. Therefore, positive dynamics of the basic disease and improvement of the mental
status of the patient on a background of inclusion the Mianserin Desitin® in complex treatment was revealed.
Key words: rheumatoid arthritis, psychosomatic disturbances, Mianserin Desitin®
Äèíàìèêà ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé ïðè ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå íà ôîíå êîìáèíèðîâàííîãî áàçèñíîãî ëå÷åíèÿ
ñ ïðèìåíåíèåì Ìèàíñåðèí Äåñèòèíà®
Èññëåäîâàíèå 56 áîëüíûõ ñ äèàãíîçîì ÐÀ ïîêàçàëî, ÷òî ó áîëüøèíñòâà (54 áîëüíûõ) ïàöèåíòîâ áûëà âûÿâëåíà äåïðåññèÿ. Âñå ïàöèåíòû
ïîëó÷àëè áàçèñíîå ëå÷åíèå (Ìåòîòðåêñàò è Äèêëîôåíàê). Ìåòîäîì ñëó÷àéíîãî îòáîðà ïàöèåíòû áûëè ðàçäåëåíû íà 2 ãðóïïû. Â 1 ãðóïïó
áûëî âêëþ÷åíî 28 ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ïîëó÷àëè Ìèàíñåðèí â äîçå 30 ìã â ñóòêè íà ïðîòÿæåíèè 1 ìåñÿöà. Âî 2 ãðóïïó áûëî âêëþ÷åíî 28
ïàöèåíòîâ, êîòîðûå íå ïîëó÷àëè Ìèàíñåðèí è ñîñòàâèëè ãðóïïó êîíòðîëÿ. Ïðè àíàëèçå áûëà âûÿâëåíà ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà îñíîâíîãî
çàáîëåâàíèÿ è óëó÷øåíèå ïñèõè÷åñêîãî ñòàòóñà ïàöèåíòà íà ôîíå âêëþ÷åíèÿ â êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ïðåïàðàòà Ìèàíñåðèí Äåñèòèí®.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåâìàòîèäíûé àðòðèò, ïñèõîñîìàòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, Ìèàíñåðèí Äåñèòèí®

Introducere

colita ulceroasã nespecificã, ulcerul peptic, neurodermita ºi
tireotoxicoza, sunt boli psihosomatice. Existã, însã, ºi o pãrere
diametral opusã care susþine cã AR nu este o maladie
psihosomaticã în înþelesul deplin al acestui termen, iar factorii
psihologici doar influenþeazã dezvoltarea ei [13]. Un ºir de autori
trateazã unele cazuri de AR ca o variantã a depresiei somatice
[13, 14, 15, 22]. În mare mãsurã, aceste pãreri sunt determinate

Aspectele psihologice, psihopatologice ºi sociale ale artritei
reumatoide (AR) reprezintã obiectul de studiu al multor savanþi,
însã, pânã în prezent rãmân fãrã de rãspuns numeroase întrebãri
[13]. Astfel, nu existã o pãrere definitivã referitor la faptul dacã
AR reprezintã o maladie psihosomaticã [17]. Dupã pãrerea multor
autori [1,2], AR, ca ºi astmul bronhic, hipertensiunea arterialã,
'
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de lipsa criteriilor de diagnostic ale dereglãrilor somatizante, care
se manifestã ca simptome reumatice, precum ºi de diagnosticul
psihologic complicat [4, 9].
Scopul cercetãrii noastre constã în elucidarea dereglãrilor
psihosomatice la bolnavii cu AR seropozitivi (SP) ºi seronegativi
(SN) în diferite stadii ale maladiei, elaborarea metodelor precoce
de diagnosticare a dereglãrilor psihosomatice ºi a modalitãþilor
de corijare a lor prin administrarea preparatului Mianserin
Desitin® (denumirea internaþionalã - Mianserin hidroclorid).

reumatoid) ºi instrumental (radiografia articulaþiilor mâinilor ºi
picioarelor).
Au fost evaluaþi urmãtorii indicii: Rhichi (caracterizeazã
durerea articularã la palpare), Lee ºi Health Assessment
Questionary-HAQ (apreciazã statutul funcþional al bolnavului),
ACR-articulaþii dureroase ºi edemaþi în total (evalueazã eficacitatea
terapiei de bazã), Disease Activity Score-DAS (apreciazã indicele
activitãþii bolii). Indicii au fost evaluaþi repetat: în timpul primei
vizite, peste o lunã, peste trei ºi peste ºase luni de la prima vizitã.
Particularitãþile psihologice ale bolnavilor cu AR au fost
testate cu ajutorul scalei Hamilton, utilizate pentru aprecierea
gravitãþii depresiunii ºi conform metodei de diagnosticare a
tipurilor psihologice de reacþie la boalã. Testarea bolnavilor,
conform scalei Hamilton, a fost efectuatã de cãtre medic pe baza
intervievãrii pacientului, metoda de diagnosticare a tipurilor
psihologice de boalã s-a efectuat de cãtre pacient, fiind analizatã
ulterior de cãtre medic. În timpul efectuãrii testãrii repetate,
cercetãtorul ºi bolnavul nu cunoºteau rezultatele testãrilor
anterioare. Fiecare dintre bolnavi a fost investigat conform
ambelor metode de patru ori ºi anume: prima datã  pe parcursul
primei vizite, a douã oarã  dupã o lunã de administrare a
Mianserin Desitin ® , a treia oarã  dupã douã luni de la
administrarea Mianserin Desitin, a patra oarã  dupã 5 luni de la
administrarea Mianserin Desitin®. În acelaºi regim, au fost testaþi
ºi bolnavii (grupul de control) care nu au beneficiat de
administrarea Mianserin Desitin®

Material ºi metode
Au fost examinaþi 56 de bolnavi cu diagnosticul AR - 47
(83,9%) SP ºi 9 (16,1%) SN (conform criteriilor ARA, 1987),
cu vârsta de la 25 pânã la 70 de ani, vârsta medie fiind de
47,5±1,5 ani, iar durata maladiei a fost de la un an pânã la 27 de
ani, durata medie fiind de 14 ani. Din numãrul total de bolnavi
investigaþi, la 9 pacienþi a fost depistatã AR la debut, la 39 de
bolnavi  evoluþia maladiei a avut un caracter lent progresat ºi
la 8 bolnavi  rapid progresat. Gradul de activitate a procesului
inflamator a fost minimum la 13 pacienþi, moderat  la 37 de
pacienþi, înalt  la 6 bolnavi. Din numãrul total de bolnavi
examinaþi, 9 pacienþi aveau gradul I de invaliditate, 39 de bolnavi
 gradul II, iar 8 bolnavi  gradul III de invaliditate.
Pentru confirmarea diagnosticului de AR, bolnavii au fost
investigaþi prin metode de laborator (analiza generalã a sângelui,
fibrinogenul, proteinã C reactivã, transaminazele, factorul

Tabelul 1
Comparaþia datelor statistice ale gradelor de depresie, la prima vizitã ºi peste o lunã

*p>0,05 **p<0,05 ***p<0,01 ****p<0,001

Tabelul 2
Comparaþia datelor statistice ale gradelor de depresie, la prima vizitã ºi peste trei luni

*p>0,05 **p<0,05 ***p<0,01 ****p<0,001

Tabelul 3
Comparaþia datelor statistice ale gradelor de depresie, la prima vizitã ºi peste ºase luni

*p>0,05 **p<0,05 ***p<0,01 ****p<0,001



STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Tabelul 4
Dinamica indicilor în inflamaþii nespecifice ºi indicii: Richi, Lee, HAQ, DAS, ACR, pe parcursul a ºase luni,
în primul grup ºi grupul al doilea

Toþi pacienþii au administrat drept tratament de bazã
Metotrexatul ºi Diclofenacul.
Pacienþii au fost divizaþi randomizat în douã grupuri. În primul
grup, au fost incluºi 28 de bolnavi care au administrat Mianserin
Desitin® în dozã 30 mg, în 24 de ore, pe parcursul unei luni. În
grupul doi au fost incluºi 28 de pacienþi care nu au administrat
Mianserin Desitin® ºi care au constituit grupul de control.

Conform frecvenþei semnelor pe scara Hamilton, la pacienþii
cu depresie diagnosticatã, testaþi pe parcursul unei luni, am obþinut
urmãtoarele date: pe fondul tratamentului cu Mianserin Desitin®
se amelioreazã, în primul rând, aºa indici ca somnul ºi dispoziþia,
se micºoreazã simþul de anxietate ºi de suspecþii, la mulþi bolnavi
dispar dereglãrile ipohondrice ºi deviaþiile diurne ale dispoziþie,
de asemenea, cresc capacitãþile de muncã ºi libido. Chiar ºi în
urma sistãrii administrãrii preparatului, starea amelioratã a
bolnavilor se pãstreazã mai mult timp (fig. 1).
La bolnavii din grupul de control se observã un alt tablou:
indicii din scala Hamilton se îmbunãtãþesc într-o mãsurã mai
micã (fig. 2).
La toþi bolnavii au fost evaluaþi indicii: Richi, Lee, HAQ,
DAS, ACR ºi indicii inflamaþiilor nespecifice la vizita primarã
(în primul grup ºi în grupul de control), peste o lunã, trei ºi ºase
luni de evidenþã.
În tabelul 4 este prezentatã dinamica ameliorãrii indicilor
inflamaþiei, precum ºi a indicilor din scalele menþionate mai
sus, pe fondul tratamentului cu Mianserin Desitin ®, în primul
grup ºi în grupul de control.
Datele obþinute în rezultatul cercetãrilor indicã faptul cã
tratamentul combinat al preparatelor de bazã cu Mianserin
Desitin® duce la ameliorarea indicilor: Richi, Lee, HAQ, DAS,
ACR într-o mãsurã mai mare în primul grup, decât în grupul de
control. De asemenea, dinamica pozitivã a indicilor inflamaþiei

Rezultate
Cercetarea a 56 de bolnavi cu diagnosticul AR, pe parcurs
a 6 luni, demonstreazã cã, la marea majoritate (54 de pacienþi)
a bolnavilor, a fost prezentã depresia (de la depresia uºoarã pânã
la o depresie gravã).
Datele obþinute ne permit sã efectuãm o analizã comparativã
a rezultatelor din primul grup ºi din grupul de control.
Totodatã, s-a monitorizat dinamica gradelor de depresie
pe parcursul a 6 luni.
Comparaþiile de la începutul administrãrii Mianserin Desitin®ºi
intervalul de o lunã ºi peste trei luni, la pacienþii cu depresie uºoarã,
medie ºi gravã au fost prezentate rezultatele analogice. Diferenþa
statisticã semnificativã a fost determinatã la pacienþii cu o depresie
medie care au administrat acest preparat (p<0,001) (tab. 1 ºi 2).
Supravegherea pacienþilor cu depresie, pe parcursul a 6
luni, nu a depistat nici o diferenþã statisticã semnificativã de la
începutul tratamentului (p>0,05) (tab. 3).

Fig. 1. Frecvenþa indicilor din scara Hamilton la prima vizitã ºi peste o lunã, grupul I
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nespecifice este mai favorabilã în primul grup, decât în cel de
control.
Utilizarea metodei de diagnosticare a tipurilor psihologice de
boalã efectuatã pe parcursul primei vizite ºi la ºase luni, pe fondul
tratamentului cu Mianserin Desitin®, în primul grup ºi în cel de control,
au arãtat urmãtoarea dinamicã a atitudinii faþã de boalã (fig. 3).
Analiza datelor obþinute indicã cã bolnavii cu AR manifestã
diferite atitudini faþã de boalã. Majoritatea pacienþilor au
constituit tipurile ergopatic, ipohondric ºi, de asemenea, tipul
mixt, pe când tipurile paranoic ºi disforic nu au fost întâlnite.
La examenul repetat al tipurilor de atitudine a pacienþilor faþã
de maladie a constituit 85,0±4,8% din cazuri, în primul grup, ºi
96,0±2,6% din cazuri, în grupul de control (p<0,05), iar peste 6

luni  75,0±5,8% din cazuri, în primul grup, ºi 92,0±3,6% din
cazuri, în grupul de control (p<0,05).
1.

2.
3.

Concluzii
Rezultatele obþinute ne permit sã determinãm prezenþa
dereglãrilor psihosomatice la bolnavii cu AR, ºi anume a
depresiei de grad diferit. De asemenea, a fost depistatã o
corelaþie certã între durata AR ºi gradul de depresie.
S-a constatat o corelaþie veridicã între dinamica pozitivã
a AR, a stãrii aparatului locomotor ºi dispariþia depresiei.
S-a depistat o dinamicã pozitivã a maladiei de bazã ºi
ameliorarea statutului psihic pe fondul includerii în
tratamentul complex a preparatului Mianserin Desitin®.

Fig. 2. Frecvenþa indicilor din scara Hamilton la prima vizitã ºi peste o lunã, în al doilea grup.

Fig. 3. Comparaþia frecvenþelor tipurilor de atitudine faþã de boalã în dinamicã pe parcursul a ºase luni
în primul grup ºi într-al doilea grup (%).
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4.

Tratamentul complex al pacienþilor cu includerea Mianserin
Desitin® contribuie la creºterea perioadei de remisiune ºi
de micºorare a numãrului de acutizãri.
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Pneumoniile comunitare severe - septicemie pulmonarã acutã
I. Balica
Catedrã Chirurgie, facultatea Perfecþionarea Medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Severe Community-Acquired Pneumonia - Acute Pulmonary Sepsis
The author analyzes 44 cases of severe community-acquired pneumonia, 11.7% from all pneumonia cases treated in one thoracic surgery
department from 1995 to 2004. Over 50% of the patients were hospitalized directly in ICU; one-third of patients were ventilated mechanically.
Bacteria were found in the blood of 11 of patients (36%). Men represented 77.3% of the cases, the right lung was affected in 66% of the cases,
and about half of the pneumonias were lobar (45.5%). This study confirms that severe community-acquired pneumonia is a pulmonary sepsis,
with general mortality of 36.4% of patients.
Key words: pneumonia, cytokine, sepsis, pulmonary
Âíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ ñ òÿæåëûì òå÷åíèåì - îñòðûé ëåãî÷íûé ñåïñèñ
Àâòîð àíàëèçèðóåò ðåòðîñïåêòèâíî 44 ñëó÷àÿ âíåáîëüíè÷íûõ ïíåâìîíèé ñ òÿæåëûì òå÷åíèåì èëè 11, 7% èç âñåõ ïíåâìîíèé,
ëå÷åííûõ â îòäåëåíèè òîðàêàëüíîé õèðóðãèè â òå÷åíèå 1995-2004 ãã. Áîëåå ïîëîâèíû áîëüíûõ ãîñïèòàëèçèðîâàíû â îòäåëåíèå ðåàíèìàöèè, à 1/3 ïåðåâåäåíû íà ÈÂË. Ãåìîêóëüòóðà áûëà ïîëîæèòåëüíàÿ â 11,36% ñëó÷àåâ. 77,3% áûëè ìóæ÷èíû, ïðàâîå ëåãêîå áûëî
ïîðàæåíî â 66% ñëó÷àÿõ, â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ îòìå÷åíî äîëåâîå ïîðàæåíèå (45,5%). Ñðåäíåå çíà÷åíèå ÑÑÂÎ ïðè ïîñòóïëåíèè áûëî 3,
à ó 61% áîëüíûõ ðàçâèëîñü ïîðàæåíèå äðóãèõ îðãàíîâ. Çíà÷åíèÿ ÑÐÁ è ÈË-6 óêàçûâàþò íà âûñîêóþ ñòåïåíü ìåñòíîãî è ñèñòåìíîãî
âîñïàëåíèÿ, ïîäòâåðæäàÿ ñåïòè÷åñêîå òå÷åíèå òÿæåëîé âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè, ñ îáùåé ëåòàëüíîñòüþ 36,4%.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïíåâìîíèÿ, ÑÑÂÎ, öèòîêèíû, ëåãî÷íîé ñåïñèñ

Introducere

de vedere al estimãrilor epidemiologice, PCS este pneumonia
care necesitã tratament în ATI; din punct de vedere clinic, PCS
este o patologie infecþioasã severã (1). Studiul Societãþii
Britanice Toracice (BTS) a stabilit cã pacienþii cu PCS au
septicemie de origine pulmonarã, iar majoritatea deceselor de

Incidenþa pneumoniilor comunitare (PC) este de 2-12
cazuri la 1000 de populaþie anual, dintre care 20% necesitã
spitalizare, iar din grupul celor internaþi 10% fac pneumonii
comunitare severe (PCS) cu mortalitatea de peste 50%. Din punct
!
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PCS sunt cauzate de insuficienþa multiplã de organe (IMO) ºi
nu numai de insuficienþã respiratorie; 32% din decedaþi au avut
insuficienþã renalã, 55% - ºoc septic, 25% - afectare neurologicã,
inclusiv convulsii ºi accidente vasculare (2).
Mortalitatea în PCS, tratate în secþiile Anestezie ºi Terapie
Intensivã (ATI), este de 36,5% cu variaþii de 21,7%-57,3% (3).
În SUA, pneumonia este a 6-a din cauzele principale de deces
ºi principala cauzã de deces în patologia infecþioasã. Printre
pacienþii cu PC, mortalitatea generalã medie este 12%, pe când
printre cei cu bacteriemie ºi internaþi în ATI mortalitatea este în
jur de 40% (3, 4, 5).
Având în vedere frecvenþa pneumoniilor comunitare cu
evoluþie severã, numãrul mic al studiilor consacrate acestei
probleme în Þarã, impactul acestei patologii asupra mortalitãþii
în pneumologie, cheltuielile mari în tratamentul acestor pacienþi,
am studiat cazurile de PCS tratate în secþia Chirurgie Toracicã a
SCR, în ultimii 10 ani (1995-2004), cu accent asupra evoluþiei
clinice ºi a criteriilor severitãþii.

M+m, iar veridicitatea rezultatelor este testatã prin criteriul
Student.
Rezultatele obþinute
Din totalul de 377 de pneumonii acute, tratate în secþie în
ultimii 10 ani, 44 (11,7%) au avut evoluþie severã.
Date demografice: bãrbaþi  34 (77,3%), femei 10(22,7%); n  44. Vârsta medie - 44,64+1,85 ani.
Tipul pneumoniei: lobarã  20 (45,45%); bilateralã  9
(20,45%); prin aspiraþie - 3 (6,82%), în focar  9 (20,45%);
infarct pneumonie - 3(6,82%).
Topografia pneumoniilor:
Bilaterale  9 (20,45%): stânga - 6(13,64%); dreapta  29
(65,91%).
Lobul inferior ºi lobul mediu dreapta  3.
Lobul inferior dreapta  13.
Lobul superior dreapta  9.
Plãmânul drept  4.
Lobul superior stânga  2.
Lobul inferior stânga  4.
Afectarea pleurei (pleurezii/empiem) a fost stabilitã la
19 pacienþi (43,18%). La 12 din ei s-a efectuat drenajul pleural
prin toracocentezã.
Starea la internare: ºoc - 10 (22,7%) pacienþi, dintre care
au decedat 9; SDRA - 12(27,3%) pacienþi, dintre care au decedat
3, cu encefalopatie - 2 pacienþi. Au fost internaþi direct în secþia
ATI 28 de pacienþi (63,64%), dintre care 11( 25% din totalul de
pacienþi ºi 39,3% din cei internaþi direct în ATI) au fost trecuþi
la ventilaþie mecanicã.
Analizele bacteriologice: Hemocultura, testatã la 44 de
bolnavi, a fost pozitivã la 5 pacienþi (11,36%), dintre care au
decedat 3 persoane. Hemocultura: anaerobi grampozitivi - 1;
Klebsiella pneumoniae - 1; Staphilococcus epidermidis - 2;
bacterii gramnegative - 1.
Bacteriologia din pleurã: grampozitivi anaerobi - 1;
gramnegativi anaerobi - 1; Staphilococcus aureus - 1;
Pseudomonas aeruginosa - 1; Acinetobacter - 1; Klebsiella
pneumoniae - 2; E. coli - 3.
Patologia asociatã a fost stabilitã la 18 (40,9%) pacienþi,
inclusiv: cirozã hepaticã - 3; BPCO - 2; epilepsie - 1; cardiopatie
ischemicã - 2; ateroscleroza vaselor membrelor inferioare - 2;
narcomanie - 1; tromboflebitã acutã a membrelor inferioare - 2;
boala Adison - 1; ulcer gastric hemoragic operat-1; diabet
zaharat-3.
Indicele Calf-Calif, la internare ILI (n-26) - 9,27+1,29.
APACHE II - 19,3+2,1.
Rata prezisã a mortalitãþii (conform valorii APACHE II) 35,3+4,4%.
Leucopenia a fost atestatã la 4 pacienþi; trombocitopenia
 la 3 pacienþi; leucocitoza maximã (n-33) - 12,71+0,84;

Material ºi metode
Am analizat retrospectiv foile de observaþie a pacienþilor
cu PCS, trataþi în anii 1995-2004, în secþia noastrã, internarea
lor într-un serviciu chirurgical fiind condiþionatã de ineficienþa
tratamentului medicamentos la etapele anterioare, depistarea
complicaþiilor pleurale, suspectarea dezvoltãrii destrucþiei
parenchimului pulmonar. Pacienþii au fost investigaþi clinic,
radiologic, endoscopic, bacteriologic, biochimic, analizele fiind
efectuate în laboratoarele de specialitate ale SCR. Pentru
aprecierea severitãþii stãrii clinice a pacienþilor cu PC, s-au
calculat valorile sindromului de rãspuns inflamator sistemic,
dupã numãrul de parametri SRIS prezenþi la pacient, valorile
indicelui leucocitar de intoxicaþie Calf-Calif (ILI), APACHE II
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) ºi a ratei
prezise a mortalitãþii prin intermediul programelor
computerizate. Sindromul de detresã respiratorie la adult
(SDRA) a fost definit ca hipoxemie arterialã, refractarã
oxigenoterapiei. Afectarea altor organe a fost stabilitã conform
criteriilor acceptate: fermenþii hepatici ºi bilirubina în afectul
hepatic, ureea ºi creatinina în ser în disfuncþia renalã, semnele
de encefalopatie ºi afect miocardic toxicoseptic, stabilit în baza
datelor clinico-funcþionale. Evoluþia severã a PC a fost apreciatã
dupã cele 4 criterii BTS.
În scopul determinãrii intensitãþii rãspunsului inflamator
în PCS, la 5 pacienþi s-au determinat valorile proteinei Creactante (PCR) ºi a citokinelor proinflamatorii TNFalfa ºi IL6 în lichidul de lavaj bronhoalveolar (LLBA) ºi în ser. Citokinele
au fost determinate prin metoda ELISA (Enzyme Linked
Immunosorbent Assay), iar PCR  prin metoda turbidimetricã;
ambele investigaþii au fost efectuate în laboratorul Central al
USMF Nicolae Testemiþanu (profesorul Gudumac V., doctorul
Sali V.). Rezultatele investigaþiilor sunt prezentate sub forma

Tabelul 1
Citokinele proinflamatorii ºi proteina C reactantã

"
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fibrinogenul în ser (n-20) - 5,5+0,5 g/l; eritrocite (n-29) 3,78+0,13; hemoglobina (n-29) - 120,59+4,46.
La cei trecuþi la ventilaþie mecanicã (11 pacienþi), înainte
de intubaþie, a fost determinatã valoarea presiunii parþiale a
oxigenului în sângele arterial - 61,0+5,2 mm Hg.
Valorile sindromului de rãspuns inflamator sistemic septic
(SRIS) la internare:
SRIS/2 - 16 pacienþi; SRIS/3 - 17 pacienþi; SRIS/4 - 11
pacienþi.
Valoarea medie a SRIS la internare - 2,9+0,1.
Concentraþiile mediatorilor inflamatori (tabelul 1) au fost
statistic confirmate, majorate în sângele pacienþilor cu PCS faþã
de martori, iar nivelul IL-6, în LLBA, a depãºit nivelul citokinei
din sânge, demonstrând gradul înalt al inflamaþiei în parenchimul
pulmonar.
În decursul tratamentului, semnele clinice ale afectãrii
toxico-infecþioase a altor organe au fost depistate la 27(61,36%)
de pacienþi: ficat  4 cazuri; cord  3; encefalopatie - 2; rinichi
 6; ficat+rinichi  2; rinichi+cord  1 caz; cord+ ficat  4
pacienþi; cord+ficat+rinichi  5 cazuri.
Au decedat 16 pacienþi (36,4%). Cauzele deceselor au fost:
ºoc toxico-septic - 9 pacienþi; insuficienþã respiratorie - 3;
insuficienþã poliorganicã  4 cazuri.
Prezentãm un caz clinic care demonstreazã evoluþia unei
pneumonii severe:
Pacientul I .S., a.n. 1953, domiciliat s. Puhãceni, AneniiNoi. E bolnav de 3 sãptãmâni, netratat, internat în SCR pe 31.
X. 2005. Fãrã antecedente patologice ºi alergologice. La
internare: pacientul este inconºtient, delirant; tensiunea arterialã
-75/40 mm Hg, pulsul -128/min, ritmic, frecvenþa respiraþiei 42/min. Analiza generalã a sângelui pe 31.X. 2005: eritrocite 4,2, Hb-128,0, leucocite - 5,5, mielocite  5, metamielocite - 3,
ns - 40, segmentate  22, limfocite  28, monocite  2, VSH 49. În analizele urmãtoarelor zile se pãstreazã devierea
pronunþatã a formulei leucocitare spre stânga, cu progresarea
leucopeniei - 3,0; apoi - 2,4. Analiza gazelor sângelui arterial
denotã un pH 7,49 pCO/2 25 mm Hg, pO/2 31 mm Hg. Pacientul
a fost trecut la ventilaþie artificialã chiar de la internare. În
analizele biochimice au fost observate urmãtoarele schimbãri:
fibrinogenul - 8,8 g/l, potasiu - 3,1 mmoli/l, proteinele - 47 g/l,
bilirubina - 119(91)13, ureea - 9,6 creatinina - 145,1, glucoza
sânge - 2,9 mmoli/l, AST - 3,78, ALT - 3,96 mmoli/l/orã.

toxicoseptic poliorganic - encefalopatie, insuficienþã renalã,
hepaticã, leucopenie, ºoc septic.
Discuþii
Incidenþa pneumoniilor comunitare (PC) variazã de la 212 cazuri la 1000 de persoane anual, în Anglia, dintre care 20%
necesitã spitalizare, 12-15 cazuri la 1000 de persoane adulte, în
SUA. În Rusia, de pneumonii suferã anual 2 mln de persoane.
În Moldova, în 2002, au fost înregistrate 22000 de cazuri de
pneumonie, indicele morbiditãþii fiind 5,9/1000 populaþie (4).
Incidenþa anualã a pneumoniilor pneumococice la 1000 de
populaþie, de peste 60 de ani, a fost 8,0 (5).
Agenþii etiologici frecvenþi în PCS sunt Streptococcus
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphilococcus aureus,
Haemophilus; odatã cu accentuarea gravitãþii se remarcã creºterea
incidenþei depistãrii bacteriilor gramnegative - Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa. Astfel,
dacã în evoluþia uºoarã germenii gramnegativi au fost depistaþi în
7,4% din cazuri, în formele cu gravitate medie incidenþa lor este
de 17,9% (6 - 9).
Studiile epidemiologice au relevat urmãtoarele caracteristici
ale PC contemporane:
(1) Streptococcus pneumoniae este cel mai frecvent
patogen - o treime din toate cazurile de PC sunt provocate de
acest microorganism.
(2) Legionella spp. este determinatã rar, cu excepþia epidemiilor.
(3) În diferite localitãþi se înregistreazã diferenþe dintre frecvenþa
în etiologia PC a S. aureus ºi a Enterobacteriaceae gramnegative.
(4) P. aeruginosa se depisteazã în 7% din cazuri de
pneumonie comunitarã severã.
(5) Trebuie luate în consideraþie pneumoniile cu etiologie
mixtã, care devin tot mai frecvente.
Pacienþii din studiul cu PC cu evoluþie severã reprezintã
11,7% din totalul celor cu pneumonii, trataþi în serviciul de
chirurgie toracicã SCR, ceea ce corespunde cu datele literaturii
(1-4). Spitalizarea într-o secþie chirurgicalã a fost necesarã din
cauza ineficienþei tratamentului medicamentos, efectuat la etapele
anterioare, apariþia complicaþiilor pleurale sau suspectarea
dezvoltãrii destrucþiei parenchimatoase în miezul focarului
inflamator pulmonar. Plãmânul drept a fost afectat în 66% din
cazuri: se remarcã frecvenþa pneumoniilor lobare, a celor în focar
ºi a pneumoniilor bilaterale; 1/3 din cei internaþi au avut
complicaþii pleurale, care au fost rezolvate prin drenaj pleural.
Care pacienþi cu PC au evoluþie severã?
Ghidul ATS din 1993 (9) a formulat 10 criterii pentru a
interna un pacient cu PC în ATI, pneumonia severã fiind definitã
de prezenþa a cel puþin unuia din urmãtoarele criterii: La
internarea în spital: frecvenþa respiraþiei > 30 /min; PaO2/FIO2
< 250; TA sistolicã < 90 mm Hg; TA diastolicã < 60 mm Hg;
afectarea multilobarã (> 2 lobi) sau bilateralã pe radiogramele
pulmonare. Criterii apãrute evolutiv: necesitatea ventilaþiei
mecanice; necesitatea folosirii vasopresorilor > 4 ore în pofida
resuscitãrii cu fluide; oligurie (debit urinar < 40 ml/min);
progresarea infiltraþiei radiologice cu > 50% timp de 48 de ore.
Ewig S. et al. (1998) au modificat aceste reguli prin definirea
criteriilor majore ºi minore (5, 8): Criterii minore prezente la
internare: TA sistolicã < 90 mm Hg; afectare multilobarã (> 2

Fig. 1. Radiograme: A  lateralã, B  frontalã
Radiogramele toracelui la internare (Fig. 1.) demonstreazã
prezenþa unei pneumonii lobare, lobul superior al plãmânului drept.
Tabloul clinic demonstreazã prezenþa tuturor criteriilor
severitãþii unei pneumonii comunitare ºi prezenþa afectului
#
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lobi); PaO2/FIO2 < 250. Criterii majore prezente la internare
sau evolutiv: necesitatea ventilaþiei mecanice, ºoc septic.
Ghidul BTS, propus iniþial în 1987, este bazat pe
determinarea a 4 criterii, care alcãtuiesc sistemul CURB (2, 6):
Confuzie; Ureea (> 7 mmol/l); Respiraþia (> 30 resp./min); Blood
pressure - TA (diastolicã < 60 mm Hg sau sistolicã < 90 mm Hg).
Severitatea creºte odatã cu numãrul criteriilor prezente.
Prezenþa a 2 ºi mai multe din aceste semne condiþioneazã internarea
pacientului cu PC. Ca criterii adiþionale sunt propuse hipoxemia
severã ºi infiltratele bilaterale sau multinodulare pe radiograma
toracelui. Factorii de risc pentru hipoxemie sunt: vârsta de peste 30
de ani, frecvenþa respiraþiei - peste 24/min, infiltraþia mai mult de
un lob pe radiogarfia toracelui, dereglarea conºtiinþei, insuficienþa
cardiacã congestivã, bronhopneumopatia cronicã obstructivã. Chiar
în absenþa acestor factori de risc, 10% din pacienþii cu PC sunt
hipoxemici, de aceea pulsoximetria ºi determinarea gazelor în
sângele arterial rãmâne o metodã importantã în determinarea
severitãþii PC. Mortalitatea în PC rãmâne înaltã, în studii
contemporane fiind de la 31% la 47% în cazurile de PCS cu ªS.
Din punct de vedere epidemiologic, pacienþii cu PCS sunt
acei care necesitã spitalizare directã în secþiile Terapie Intensivã,
însã, clinic, aceºtia sunt pacienþii cu insuficienþã respiratorie
sau cu dereglare gravã a funcþiilor altor organe de naturã
toxicosepticã. 64% dintre pacienþii grupului de studiu au fost
internaþi direct în secþia ATI, corespunzãtor regulilor menþionate
(ºoc, insuficienþã respiratorie, encefalopatie), 1/3 din ei fiind
intubaþi ºi ventilaþi mecanic chiar de la internare. Hipoxemia
semnificativã la aceºti pacienþi este demonstratã de valorile
presiunii arteriale a oxigenului=61,0+5,2 mm Hg, ceea ce a
determinat includerea ventilaþiei mecanice de la internarea în
secþia ATI la 11 pacienþi (25% din totalul pacienþilor ºi 39,3%
din cei internaþi direct în reanimare). 41% din pacienþi au avut
comorbiditãþi, mai frecvent cirozã hepaticã ºi diabet zaharat.
Experienþa de zeci de ani a secþiei Chirurgie Toracicã a SCR
în tratamentul destrucþiilor pulmonare acute postpneumonice,
prezenþa personalului familiarizat cu managementul acestor
pacienþi, au permis tratamentul unui numãr din PCS în secþia
spitaliceascã, chiar ºi cu disfuncþii ale altor organe.
Studiul BTS sugereazã evoluþia septicã a PCS (2),
confirmatã de prezenþa afectãrii toxicoseptice a altor organe în
pneumonii, cu disfuncþia/insuficienþa acestora, septicemia
contemporanã fiind evaluatã conform criteriilor Conferinþei de
Consensus ACCP/SCCM din 1991, care a stabilit urmãtoarele
definiþii ale unui proces septic (10): Infecþia a fost definitã ca
un rãspuns inflamator local la invazia þesuturilor cu
microorganisme. Septicemia reprezintã rãspunsul inflamator
sistemic la infecþie ºi este manifestat prin 2 sau mai multe din
componentele sindromului de rãspuns inflamator sistemic
(SRIS) - hipertermie sau hipotermie, tahipnee sau hipocapnie,
tahicardie, leucocitozã /leucopenie sau sporirea numãrului de
leucocite nematurizate. Septicemia severã este septicemia
complicatã cu disfuncþie de organe. ªocul septic (hipotensiune
în pofida resuscitãrii adecvate cu fluide) este un stadiu mai
avansat al septicemiei severe. La finele spectrului este sindromul
disfuncþiei multiple de organe (SDMO), definit prin prezenþa
alterãrii funcþiei organelor importante la un pacient septic grav,
fiind necesare intervenþii medicamentoase pentru restabilirea
homeostaziei. Severitatea clinico-patologicã a septicemiei ºi

complicaþiilor ei reprezintã un continuu, cu faze definite de
creºtere a gravitãþii stãrii pacientului septic; creºterea severitãþii
este asociatã de creºterea ratei deceselor (11).
Studiul evoluþiei septice a PCS necesitã analiza unor aºa
momente ca: hemocultura pozitivã, citokinele în PCS, criteriile
severitãþii septicemiei ºi disfuncþia de organe. Bacteriemia se
întâlneºte frecvent în pneumonii: în pneumonia pneumococicã în 25% din cazuri, în pneumonia cu Staphilococcus aureus - în
20% din cazuri, în pneumonia cu Klebsiella pneumoniae - în 25%
din cazuri, în cea provocatã de streptococi este frecvent negativã,
în pneumonia cu H. infl. bacteremia este frecvent pozitivã. În
studiul nostru hemocultura a fost pozitivã la 11,4% din pacienþi,
probabil fiind rezultatul antibioterapiei efectuate în etapele
anterioare de tratament. Nu putem relata etiologia microbianã
primarã a cazurilor tratate, însã microbii din complicaþiile pleurale
sunt predominant gram - negativi. În ultimii ani, tot mai evident
devine faptul cã nu hemocultura pozitivã determinã mortalitatea
în septicemie, ci gradul disfuncþiei poliorganice.
Un biomarcher valoros în septicemie este proteina C
reactantã (PCR), o proteinã de fazã acutã, implicatã ºi în coagulare.
Fiind opsonina bacteriilor grampozitive cu sporirea fagocitozei,
PCR creºte în perioada tardivã a septicemiei la valori de 12- 159
mg/l, valorile în SRIS fiind 13119 mg/l, ceea ce îi conferã PCR
o sensitivitate ºi sensibilitate slabã. PCR reacþioneazã specific cu
una din fosfolipide - fosfatidilcolina, în rezultat: PCR leagã în
sânge toate toxinele microbiene, care au în componenþa lor
fosfatidilcolina (LPS); PCR circulã în sânge în asociere cu un
complex de lipoproteine cu densitate foarte joasã, suprafaþa cãrora
este tapetatã cu un monostrat de fosfatidilcolinã; PCR acþioneazã
ca o opsoninã; complexul LPS+PCR+ lipoproteinele de densitate
foarte joasã este (prin fenomenul de transcitozã) transferat în
spaþiul subendotelial vascular, în intima vaselor; PCR activeazã
fagocitele funcþionale - neutrofilele, monocitele circulante,
macrofagele tisulare, sistemul complementului; interacþiunea între
macrofage ºi complexul sus-numit are loc prin intermediul PCR
ca ligandã. În studiul nostru valorile PCR au fost înalte atât în
LLBA, cât ºi în ser, ultimele fiind statistic confirmate faþã de
martori - aceasta atestã prezenþa inflamaþiei locale ºi a celei
sistemice în pneumonii.
Acþiunea toxicã a mediatorilor septici afecteazã, în primul
rând, hematopoieza, fapt confirmat de indicele Calf-Calif. Cu
toate cã parametrii de laborator au fost dereglaþi moderat, ILI la
internare a fost de 9,27+1,29, similar stãrilor cu endotoxicozã
pronunþatã; se remarcã prezenþa leucopeniei la 4 pacienþi ºi a
trombocitopeniei - la 3 pacienþi.
Toþi pacienþii internaþi au prezentat un rãspuns inflamator
sistemic pronunþat, valoarea medie a SRIS fiind la internare de
2,9, majoritatea din ei având SRIS 3-4. La 61% din pacienþi, pe
parcursul evoluþiei pneumoniei, s-a depistat afectarea septicã a
organelor vital importante (encefalopatie, miocardite, hepatite,
nefrite) cu insuficienþã poliorganicã în diverse combinaþii.
Este stabilit rolul citokinelor în inflamaþia pulmonarã
localã, precum ºi în generalizarea ei (12) . TNF este o citokinã
cu activitate biologicã vastã, care participã în rãspunsurile
inflamator ºi imun ale plãmânului la atacul microbian. TNF
acþioneazã în plãmâni prin creºterea producerii adezinelor pe
endoteliul vascular, stimulând eliberarea factorilor hemotactici,
crescând funcþia fagocitelor. Rolul TNF, în inflamaþia pulmonarã,
$
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variazã odatã cu natura microbului, având importanþã în infecþiile
cu Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.
De obicei, macrofagele alveolare (MA) sunt principalele
celule, care rãspund bacteriilor, care ajung în alveole; dacã
bacteriile sunt foarte virulente sau dacã inoculul este mare pentru
a fi stopat de MA, din compartimentul vascular în alveole sunt
recrutate neutrofilele polimorfonucleare, care sunt deja activate
pentru fagocitozã de cãtre TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, IL-8citokine secretate de cãtre MA. IL-10, atenuând unele
mecanisme inflamatorii, echilibreazã rãspunsul inflamator.
Producþia excesivã ºi prelungitã de citokine proinflamatorii duce
la dezvoltarea SRIS ºi IMO, iar persistenþa unei stãri
antiinflamatorii poate duce la imunodeficit, cu complicaþii
septice. Studiul rãspunsului inflamator pulmonar la oameni, prin
determinarea citokinelor în LLBA ºi ser, a demonstrat
urmãtoarele: PCR este sintetizatã în ficat ca rãspuns la IL-6 ºi
este un marcher bun al rãspunsului de fazã acutã; în prezenþa
SDRA se pierde fenomenul compartimentãrii, cu apariþia
citokinelor în ser (12). Compartimentarea TNF- alfa este un
fenomen protectiv care restrânge inflamaþia în locul infecþiei.
Dacã însã bariera alveolarã-capilarã este lezatã (inflamaþii
severe, SDRA, germeni foarte virulenþi) TNF, produs în plãmâni,
apare în circulaþia sistemicã, fiind mediatorul-cheie al SRIS,
produce injuriul endoteliului vascular, activarea coagulãrii ºi
complementului cu tromboze microvasculare, acumularea de
neutrofile în alte pãrþi ale corpului. TNF stimuleazã eliberarea
IL-1, IL-6, IL-8 etc. Acumularea de neutrofile ºi de citokine
poate produce injuriu tisular ºi organic departe de focarul
inflamator iniþial, prin degranularea leucocitelor ºi eliberarea
de radicali liberi de oxigen, a enzimelor lizozomale cu apariþia
disfuncþiei/insuficienþei de organe, la distanþã de inflamaþia
pulmonarã.
Cu toate cã au fost determinate, la un numãr mic de
pacienþi, valorile citokinelor proinflamatorii TNF- alfa ºi IL-6
au fost mãrite în LLBA ºi în sânge; în cazul IL-6, acesta a fost
apreciat predominant în ser, iar valorile TNF au fost mai înalte
în parenchimul pulmonar vs de ser, ceea ce confirmã fenomenul
compartimentãrii rãspunsului inflamator pulmonar în PCS, dar
ºi denotã deversarea citokinelor în circuitul sangvin, cu prezenþa
rãspunsului inflamator sistemic. Inflamaþia sistemicã este
confirmatã ºi de valorile mari ale proteinei C reactante din ser
vs de LLBA- PCR, de rând cu IL-6, fiind marcher recunoscut al
inflamaþiei sistemice.
În studiul prezent, cauzele deceselor au confirmat
severitatea toxicozei în PCS, frecvenþa ºocului septic în decesele
din grupul dat de pacienþi fiind 56%.

1.
2.
3.
4.

Concluzii
Evoluþia severã a fost constatatã la 11,7% din cazurile de
pneumonii comunitare, tratate în secþia Chirurgie Toracicã
a SCR, în ultimii 10 ani.
Peste 50% din pacienþii cu PCS au fost spitalizaþi direct
în ATI, 1/3 dintre ei fiind trecuþi la ventilaþie mecanicã.
Rezultatele noastre confirmã faptul cã PCS sunt o formã a
unei septicemii acute, cu focar primar în parenchimul
pulmonar.
Studiul demonstreazã evoluþia PCS ca o septicemie
pulmonarã severã, prin prezenþa SRIS la toþi pacienþii la
internare, prin afectarea organelor vitale la peste 61%
dintre ei ºi prin mortalitatea de 36,4% din pacienþi, din
cauze septice.
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Unele variante alelice genetice - factori de risc pentru cardiopatia
ischemicã
V. Istrati
Catedra Medicinã Internã  Semiologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Genetic Allelic Variants as Risk Factors for Ischemic Heart Disease
Various recent studies, done in different regional groups in the Republic of Moldova, have reported controversial results concerning the
association of the DD genotype of the angiotensin-converting enzyme (ACE) gene and the CC genotype of the angiotensin 2 receptors type 1
(AGTR1) gene, which results in a high risk of the development of ischemic heart disease (IHD). On the basis of the examination of 100 patients
correlations were established between IHD manifestations and the presence of such factors as dyslipidemia and some allelic variants of ACE and
AGTR1 genes. The control group consisted of 50 persons. The study revealed a significant association of the presence of the DD-ACE and CCAGTR1 genotypes with the manifestation of IHD, even in the absence of dyslipidemia.
Key words: gene polymorphism, ischemic heart disease
Íåêîòîðûå ãåíåòè÷åñêèå àëëåëüíûå âàðèàíòû - ôàêòîðû ðèñêà èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà
Ìóëüòèöåíòðîâûå ðàíäîìèçèðîâàííûå èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò, ïðîâåäåííûå â ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿöèÿõ, äàëè ïðîòèâîðå÷èâûå
ðåçóëüòàòû îòíîñèòåëüíî ãåíîòèïà DD ãåíà àíãèîòåíçèí-ïðåâðàùàþùåãî ôåðìåíòà (ÀÏÔ) è ãåíîòèïà CC ãåíà ðåöåïòîðîâ àíãèîòåíçèíà 2 ïåðâîãî òèïà (AGTR1), ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà (ÈÁC). Íà îñíîâàíèè îáñëåäîâàíèÿ 100
ïàöèåíòîâ áûëè èçó÷åíû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïðîÿâëåíèÿìè ÈÁÑ è íàëè÷èåì òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê äèñëèïèäåìèÿ è íåêîòîðûå
àëëåëüíûå âàðèàíòû ãåíîâ AÏÔ è AGTR1; ãðóïïà êîíòðîëÿ áûëà ñîñòàâëåíà èç 50 ëèö. Áûëà êîíñòàòèðîâàíà äîñòîâåðíàÿ ñâÿçü ìåæäó
íàëè÷èåì ãåíîòèïàìè DD-ACE è CC-AGTR1 è ïðîÿâëåíèåìè ÈÁÑ, â òîì ÷èñëå ïðè îòñóòñòâèè äèñëèïèäåìèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåíåòè÷åñêèé ïîëèìîðôèçì, ÀÏÔ, AGTR1, èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà

Introducere
În prezent, maladiile cardiovasculare rãmân principala cauzã
de deces practic în toate þãrile lumii, inclusiv în Republica Moldova.
Cardiopatia ischemicã (CPI) deþine un loc important în structura lor.
Cunoºtinþele noastre, privind metodele de diagnostic ºi
tratament ale acestei maladii, s-au diversificat în ultimul deceniu.
Este bine cunoscut cã, în majoritatea cazurilor (90-95%), substratul
morfologic al CPI îl formeazã ateroscleroza vaselor coronariene.
Drept mecanisme principale de producere a aterosclerozei se
considerã tulburãrile homeostazei lipoproteidelor, dezechilibrul
în sistemele de coagulare - anticoagulare cu sporirea agregaþiei
plachetare, procesele autoimune-inflamatorii în endoteliul
vascular, stresul oxidativ, tulburãrile tonusului vascular.
CPI este o boalã multifactorialã în care concomitent se
îmbinã efectul factorilor de risc atât modificabili (hipertensiunea
arterialã, hipercolesterolemia, tabagismul, obezitatea, diabetul
zaharat, sedentarismul, stresul), cât ºi celor nemodificabili 
vârsta, sexul ºi factorii genetici.
Cercetãrile din ultimii ani în domeniul biologiei ºi geneticii
moleculare au adus argumente în favoarea implicãrii factorilor
genetici în patogeneza aterosclerozei ºi CPI, dar pânã în prezent
nu a fost evidenþiatã o genã, care de sine stãtãtor ar fi responsabilã
de declanºarea procesului aterosclerotic.
Actualmente, în opinia majoritarã a savanþilor, CPI este
consideratã o boalã cu determinism poligenic; predispoziþia faþã
de aceastã boala este determinatã de efectele cumulative ale unor
combinaþii nefavorabile de alele în structura genelor  candidate.
Este cunoscut faptul cã genele au o secvenþã a nucleotidelor
relativ stabilã, dar aceastã secvenþã poate avea o anumitã
variabilitate, ceea ce determinã polimorfismul unei gene; deci,
polimorfismul poate fi definit ca o variabilitate a secvenþelor de
acid dezoxiribonucleic (ADN).

Genele, care predispun la o disfuncþie endotelialã vascularã,
hipertensiune arterialã, diabet zaharat, pot fi considerate gene candidate pentru CPI.
Studii ale endoteliului vascular au permis evidenþierea
importanþei sistemului reninã  angiotensinã  aldosteronã în
declanºarea leziunii aterosclerotice, produsã prin diferite mecanisme:
inducerea hipertrofiei musculaturii netede ºi vasoconstricþiei sistemice
(inclusiv în consecinþa eliberãrii endotelinei), sporirea agregaþiei
plachetare, injurie endotelialã directã. Cercetãri recente, cu inhibitori
de enzimã de conversie a angiotensinei, readuc în discuþie ipoteza cã
ACE poate fi enzima responsabilã de variantele manifestãrii afectãrii
coronarelor, ºi, ceea ce nu este mai puþin important, prin potenþialul
înalt curativ al inhibitorilor în tratamentul CPI.
În ultimul deceniu, au apãrut informaþii despre structura
genelor care codificã produsele implicate în sistemul reninã 
angiotensinã - aldosteronã  genelor reninei, angiotensinelor,
enzimei de conversie a angiotensinei, receptorilor angiotensinei
II, tip 1 ºi tip 2 (AGTR1 ºi AGTR2).
Variaþiile în genele ACE ºi AGTR1 sunt cele mai studiate,
deoarece unele din ele au demonstrat în multiple studii calitãþi
ale factorilor de risc pentru CPI.
Polimorfismul I/D al genei ACE
În gena ACE se identificã polimorfismul INSERTION /
DELETION (I/D), care constã în prezenþa (insertion) sau absenþa
(deletion) fragmentului din 287 de nucleotide în intronul 16 al
genei ACE. În baza prezenþei alelelor I sau D, se apreciazã trei
genotipuri ale genei ACE: II-ACE, DD-ACE ºi ID-ACE.
Polimorfismul A1166C al genei AT2R1
S-au descoperit mai mult de 10 marcheri regionali polimorfi
ai genei AGTR1. Actualmente se studiazã mai intens mutaþia
nosens A1166C. În baza prezenþei alelelor A sau C, se apreciazã
&
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trei variante genetice (genotipuri) ale genei AGTR1 dupã
polimorfismul dat: AA - AGTR1, AC- AGTR1 ºi CC- AGTR1.
Date din literaturã despre studiile clinice antecedente
În cercetãrile europene ºi americane au fost obþinute
urmãtoarele rezultate: în prezenþa variantei DD-ACE nivelul
plasmatic al enzimei de conversie a angiotensinei este mai înalt
faþã de varianta II-ACE.
Autorii unui studiu clinic multicentric randomizat, sub
denumirea de ECTIM (Etude Cas-Temoin de l´Infarctus du
Miocarde), F. Cambien ºi colab., care au cercetat polimorfismele
a 36 de gene  candidate ºi corelaþia lor cu manifestãrile clinice
ale CPI în diferite populaþii, la 610 pacienþi cu istoric de infarct
miocardic (IM) ºi la un lot de control 783 de persoane, au constatat
o valoare semnificativã a unor variante alelice ale genelor ACE ºi
AGTR1 în declanºarea CPI. Autorii au ajuns la concluzia cã
genotipul DD-ACE este un factor de risc pentru infarctul
miocardic, independent de unii factori de risc modificabili.
Multe centre ºtiinþifice din lume: din Australia, Turcia,
Suedia, Franþa, Japonia, Rusia, au obþinut rezultate care au
tangenþe: frecvenþa genotipului DD  ACE este semnificativ mai
înaltã în mediul bolnavilor cu CPI ºi al celor cu risc major al
infarctului miocardic.
Autorii cercetãrilor ample, promovate în Europa de Vest
ºi America, au obþinut rezultate controversate privind impactul
genotipului CC-AGTR1 în evoluþia aterosclerozei ºi dezvoltãrii
infarctului miocardic.
În studiul ECTIM s-a demonstrat asociaþia polimorfismului
A1166C- AGTR1 cu infarctul miocardic ºi sinergismul
genotipurilor CC-AGTR1 ºi DD-ACE în formarea riscului înalt
pentru infarctul miocardic (2). O asociere asemãnãtoare a fost
elucidatã în rezultatele studiului clinic REGRESS (3).
În cercetãrile sale Riegger G. ºi coautorii, examinând 541
de pacienþi cu infarct miocardic, nu au stabilit nici o legãturã
între alela D ACE sau alela C-AGTR1 ºi CPI atât separat, cât
ºi în asociere (10).
Analiza polimorfismului genelor-candidate ºi a corelaþiei
lor cu manifestarea CPI formeazã o direcþie de perspectivã în
depistarea persoanelor cu risc înalt al CPI, cu mult pânã la
apariþia manifestãrilor clinice ale bolii.
Este dovedit cã populaþiile din diferite regiuni se
caracterizeazã în mare parte prin anumite particularitãþi, privind
distribuþia polimorfismelor genetice. De aceea este important
de a efectua cercetãri ale incidenþei variantelor genetice ale
genelorcandidate pentru CPI a populaþiei din diferite regiuni.
Acestea au fost premizele cercetãrilor noastre, care sunt
în proces de desfãºurare.
Scopul lucrãrii a fost de a aprecia incidenþa unor variante
alelice ale genei AGTR1 (polimorfismul 1166A/C) ºi genei ACE
(polimorfismul I/D) la pacienþii coronarieni cu sau fãrã dislipidemie.

Material ºi metode
Obiectul studiului l-au format 150 de persoane, supuse
examenului medical complex conform unei metode unificate dupã
fiºe-standard. Au fost utilizate metode clinice, instrumentale,
biochimice ºi genetice.
Lotul de bazã l-au constituit 100 pacienþi cu cardiopatie
ischemicã. Diagnosticul a fost confirmat prin completarea
chestionarului, analogic chestionarului CINDI, elaborat de OMS;
examenul clinic ºi investigaþii paraclinice: electrocardiografia,
ecocardiografia, coronaroangiografia. CINDI (Countrywide
Integrated Noncommunicable Disease Intervention) este un
program, elaborat de OMS ºi promovat de Oficiul Regional
European al OMS în vederea prevenirii maladiilor cronice.
Chestionarul OMS CINDI include ancheta Rose, datele generale
personale, evaluarea factorilor de risc pentru CPI.
Lotul de control a fost format din 50 de persoane fãrã
afecþiuni cardiovasculare, diabet zaharat sau hipertensiune
arterialã. Ei au fost examinaþi în urmãtorul mod: completarea
chestionarului analogic chestionarului CINDI, examenul clinic,
electrocardiografia.
Toate persoanele (150) din studiu au fost supuse analizei
genetice. Tipul polimorfismului genetic (genotipul) a fost
determinat prin metoda PCR (polymerase chain reaction = reacþia
de polimerizare în lanþ) prin metoda standard (11). Extragerea
ADN-ului s-a efectuat prin metoda fenol-chloroformicã.
Analizele genetice au inclus determinarea:
1) tipului polimorfismului I/D al genei ACE (II, DD sau ID).
Primerii utilizaþi:
ECA-1 (5'-CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3') ºi
ECA-2 (5'-GATGTGGCCATCACATTGGTCAGAT-3').
2) tipului polimorfismului A1166C al genei AGTR1 (AA,
AC sau CC). Primerii utilizaþi:
AGTR1-1 (5' AATGCTTGTAGCCAAAGTCACCT 3') ºi
AGTR1-2 (5'  GGCTTTGCTTTGTCTTGTTG 3').
Prelucrarea statisticã a rezultatelor studiului a fost efectuatã
la calculator cu ajutorul programului SPSS. Au fost calculaþi
indicatorii intensivi, extensivi, indicatorii valorii medii ºi erorii
valorii medii; datele continue sunt exprimate de ± ES (erori
statistice). Testarea diferenþei comparative dintre diferite valori
(procentaj) s-a realizat prin determinarea criteriilor ÷², t ºi
criteriului exact Fisher pentru tabele 2X2. Statistic concludente
au fost considerate diferenþele când p<0,05.
Rezultate ºi discuþii
În rândul pacienþilor cu CPI, comparativ cu persoanele
din lotul martor, s-a constatat o incidenþã statistic mai înaltã a
genotipului DD-ACE (p<0,05) (tab.1).
Totodatã, în unele studii europene s-a constatat o corelaþie
semnificativã între frecvenþa genotipului DD-ECA cu severitatea

Tabelul 1
Distribuþia genotipurilor I/D-ACE în lotul general de pacienþi, lotul de control ºi lotul de pacienþi cu risc redus

Notã: * p< 0,05 - statistic semnificativ.
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schimbãrilor coronaroangiografice, fapt care nu a fost întâlnit
în studiile noastre.
În rezultatul cercetãrilor efectuate am constatat o corelaþie
pozitivã între prezenþa genotipului DD-ECA ºi manifestãrile
aterosclerozei coronariene clinic semnificative, inclusiv la
pacienþii fãrã dereglãri în spectrul lipidic.
Din lotul de bazã de bolnavi cu CPI au fost selectaþi
pacienþii fãrã dereglãri în spectrul lipidic (sublotul A) dupã
urmãtorii parametri: (1) colesterolul seric < 5,0 mmol/l; (2) HDLcolesterolul ≥ 0,98 mmol/l; (3) LDL-colesterolul < 3,0 mmol/l;
(4) trigliceridele serice < 2,0 mmol/l.
Analiza distribuþiei comparative a genotipurilor în sublotul
A ºi lotul martor (tabelul 1) a evidenþiat o frecvenþã statistic
semnificativã mai înaltã a genotipului DD-ACE la bolnavii cu
CPI cu indici normali ai lipidemiei serice.
Astfel, poate fi presupusã semnificaþia acestui genotip în
calitate de criteriu pronostic al instalãrii CPI, în special la
pacienþii fãrã tulburãri în spectrul lipidic.
Unii autori afirmã, cã prezenþa genotipului DD-ACE este
legatã de dezvoltarea infarctului miocardic, pe când existenþa
alelei C-AGTR1  de dezvoltarea stenozei arterelor coronariene.
În studiul nostru, în lotul martor s-a stabilit urmãtoarea
repartizare a genotipurilor genei AGTR1: AA - 69,8%; AC 
23,37%; CC  7,79% (fig.1).
Între pacienþii cu CPI incidenþa genotipurilor investigate
s-a distribuit în felul urmãtor : AA - 53,03% din cazuri; AC 
28,78% din cazuri; CC  18,19% din cazuri (fig.1).
Incidenþa homozigoþilor CC s-a înregistrat mai înaltã în
lotul pacienþilor cu CPI (18,19% - în lotul cu CPI ºi, respectiv,
7,79% - în lotul martor) (p=0,05).
Din cele prezentate se poate concluziona cã genotipul CC
 AGTR1 poate fi, la fel, considerat în calitate de factor care
sporeºte riscul genetic al aterosclerozei coronariene.
Subiectul despre semnificaþia genei AGTR1 (directã sau
indirectã) în patogenia CPI rãmâne deschis. În paralel cu
comunicãrile despre semnificaþia genotipului CC al genei
AGTR1 în patogenia CPI (8) sunt publicaþii ºtiinþifice care
demonstreazã absenþa unei astfel de corelaþii (9), fapt care
impune necesitatea unor cercetãri suplimentare, efectuate pe un
numãr mai mare de persoane.
În cercetãrile noastre s-a constatat cã, în asociere, genotipurile
DD-ACE ºi CC AGTR1 se întâlnesc mai frecvent decât separat
la pacienþii cu IM vechi, însã aceste rezultate necesitã cercetãri.

În studiile viitoare este binevenitã cercetarea unei potenþiale
interacþiuni între eficacitatea inhibitorilor ACE ºi blocanþilor de
receptori ai AII ºi variantele genetice ale genelor-candidate care
codificã sistemul reninã  angiotensinã - aldosteronã.
1.

2.
3.

Concluzii
În studiul nostru s-a evidenþiat o frecvenþã mai înaltã a
determinãrii genotipului DD-ECA la pacienþii cu
cardiopatie ischemicã, fapt care permite presupunerea cã
acest genotip poate fi considerat în calitate de factor care
sporeºte riscul genetic pentru CPI.
S-a determinat o asociere veridicã statistic a prezenþei
variantei alelice CC a polimorfismului 1166A/C cu
manifestarea cardiopatiei ischemice.
Am constatat o incidenþã mai mare a genotipului DD-ACE
în rândul bolnavilor cu manifestãri ale aterosclerozei
coronariene, inclusiv la pacienþii fãrã dereglãri în spectrul
lipidic, fapt care presupune studii ulterioare pentru
cercetarea acestui genotip ca marcher genetic de risc pentru
CPI la persoanele fãrã dislipidemie.
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Fig.1. Incidenþa comparativã a genotipurilor A/C ale genei
AGTR1 în lotul martor ºi în lotul pacienþilor cu CPI.
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Geometria foselor nazale în chirurgia funcþionalã endoscopicã
rinosinuzalã la copii
M. Maniuc
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Nasal Cavity Geometry in Functional Endoscopic Rhinosinusal Surgery in Children
The clinical value of acoustic rhinometry is its ability to measure the geometry of the nasal cavity. Acoustic rhinometry is a reliable method
to show the dimensional changes of the nasal cavity before and after functional endoscopic rhinosinus surgery in children and their influence on
the volume and cross-sectional area of the nasal cavity.
Key words: nasal cavity geometry, acoustic rhinometry
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Actualitatea temei
Afecþiunile recidivante ºi cronice ale sinusurilor paranazale
la copii constituie una din cele mai actuale probleme nu numai
ale otorinolaringologiei, dar ºi ale medicinii în general. Aceasta,
fiindcã prezintã o afecþiune nozologicã prevalentã. În plus,
sinuzitele paranazale, recidivante ºi cronice, pot genera complicaþii
grave din partea altor organe ºi sisteme (bronhopulmonare,
tubotimpanice, orbitale ºi, în sfârºit, neurogene), ceea ce conferã
o semnificaþie deosebitã acestui gen de patologie (1,2, 3, 4, 5).
Cu toate cã importanþa afecþiunilor rinosinuzale este
evidentã, multe aspecte pânã în prezent nu sunt elucidate. Aºadar,
nu este suficient studiatã estimarea geometriei foselor nazale, a
arhitectonicii suprafeþei interne a acestora ºi, deci, a filierei
respiratorii ºi permeabilitãþii nazale. În acelaºi timp, este foarte
important, pentru obiectivizarea rezultatelor tratamentului
chirurgical ºi monitorizarea perioadei postoperatorii, de a
cunoaºte particularitãþile structurale menþionate.
Rinometria acusticã  metodã de înaltã performanþã, vine
sã suplineascã acest gol. Ea permite evaluarea corelaþiei între aria
secþiunii transversale minime (ASTM) a foselor nazale ºi
dimensiunea antero-posterioarã acestora. Modificãrile ASTM
determinã schimbarea impedanþei acustice, în acest fel calculânduse volumul ºi distanþa pânã la locul îngustãrii anatomice a cavitãþii
nazale. Metoda a fost elaboratã în anul 1989 de cãtre O. Hilberg
et al. ºi este fundamentatã pe principiile ecolocaþiei acustice (6).
Ulterior, rinometria acusticã a fost aplicatã cu succes de mai mulþi
autori pentru studierea geometriei ºi a permeabilitãþii nazale în
perioada pre- ºi postoperatorie la pacienþii cu patologie
chirurgicalã rinologicã (7, 8, 9). În acelaºi timp, în practica
pediatricã metoda datã a fost utilizatã mult mai rar (10).
Reieºind din cele expuse, ne-am propus sã efectuãm un
studiu consacrat aplicãrii rinometriei acustice la copiii cu
rinosinuzite paranazale recidivante ºi cronice, supuºi ulterior
tratamentului chirurgical endoscopic.

Scopul lucrãrii a fost studierea geometriei foselor nazale
prin rinometrie acusticã la copiii cu afecþiuni inflamatorii,
recidivante ºi cronice, ale sinusurilor paranazale în aspectul
obiectivizãrii ºi evaluãrii rezultatelor tratamentului chirurgical
endoscopic.
Material ºi metode
Sub supravegherea noastrã s-au aflat 420 de copii (275 de
bãieþi ºi 145 de fetiþe) cu patologie inflamatorie, recidivantã ºi
cronicã, a sinusurilor paranazale; cu vârsta cuprinsã între 3 ºi
16 ani. În tabelul 1 este prezentatã repartiþia pacienþilor în loturi,
în funcþie de studii ºi de sex.
Tabelul 1
Repartiþia pacienþilor incluºi în studiu pe loturi ºi sexe

Lotul I a fost format din 84 (20,4%) de pacienþi (54 de
bãieþi ºi 30 de fetiþe) cu sinuzite paranazale, recidivante ºi
cronice, operaþi prin metoda standard de chirurgie endoscopicã
(tehnica Messerklinger - Stammberger). Aceastã metodã de
operaþie am practicat-o la începutul studiului. Pe mãsura
acumulãrii experienþei, ne-am convins cã ea, pe lângã avantaje
incontestabile în comparaþie cu chirurgia endonazalã tradiþionalã
(antrostomia, etmoidotomia, sfenoidotomia), are ºi unele
neajunsuri. De aceea, ulterior ne-am concentrat atenþia asupra
elaborãrii, la copiii cu sinuzite recidivante ºi cronice, a metodelor
minim invazive de chirurgie endoscopicã rinosinuzalã.
Lotul II a fost constituit din 131 de bolnavi (86 de bãieþi
ºi 45 de fetiþe), de asemenea, cu patologie inflamatorie
recidivantã ºi cronicã a sinusurilor paranazale, trataþi prin metoda
!
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de chirurgie endoscopicã rinosinuzalã minim invazivã standard
(tehnica Parsons-Setliff).
Lotul III a fost alcãtuit din 205 pacienþi (135 de bãieþi ºi
70 de fetiþe), la care s-a aplicat tehnica proprie de abordare
chirurgicalã endoscopicã minim invazivã.
Rinometria acusticã a fost efectuatã prin intermediul
aparatului PHIN 2000 (firma Electronics Aps., Danemarca).
Echipamentul constã din sursa de impulsuri acustice cu frecvenþa
de la 150 pânã la 10000 Hz, tub acustic cu diametrul de 15 mm
ºi lungimea de 580 mm, piesã de conexiune între tubul acustic
ºi narinã (adaptor), microfon ºi computer.
În procesul examinãrii, unda pulsatilã este transmisã în
cavitatea nazalã ºi reflectatã de cãtre pereþii foselor nazale
datoritã modificãrii secþiunii transversale a cavitãþii nazale.
Sunetul reflectat este captat de microfon ºi îndreptat în computer,
unde este procesat ºi înregistrat. Rezultatele obþinute se referã
la volumul ºi aria secþiunii transversale minime a foselor nazale.
Am efectuat examinãrile rinometrice în condiþii de
temperaturã ºi umiditate constante, în poziþie ºezândã a copilului,
astfel încât tubul acustic sã se afle sub un unghi de 45o faþã de
narinã. Pentru a evita pierderile de sunet, este important ca
conexiunea între adaptor ºi narinã sã fie ermeticã. De aceea, pe
marginea superioarã a adaptorului, se aplica un gel special.
Investigaþia s-a efectuat în faza de apnee, repetat (de 3
ori) în perioade scurte de timp, pentru a nu denatura rezultatele
obþinute prin influenþa modificãrilor mucoasei pituitare cauzate
de ciclul nazal. S-a evitat o compresiune brutalã asupra narinei,
care poate duce la deformarea vestibulului nazal ºi modificarea
rezultatelor. În prealabil pacientul se afla în jur de 20 min în
încãperea respectivã în scopul acomodãrii sale condiþiilor
mediului. Dimensiunile mici ale foselor nazale, la copii, permit
aplicarea sunetului cu o frecvenþã mai înaltã în comparaþie cu
adulþi, ceea ce mãreºte semnificativ exactitatea metodei.
În studiul dat, pentru estimarea rezultatelor tratamentului
chirurgical ºi explorarea permeabilitãþii nazale în urma
tratamentului aplicat, pacienþii au fost investigaþi în ziua
adresãrii, la a 7-a zi dupã operaþie, peste 1 lunã ºi peste 1 an
dupã intervenþia chirurgicalã aplicatã.
Pe lângã rinometria acusticã, pacienþilor li s-a efectuat
examenul clinic, endoscopia opticã, olfactometria, evaluarea
activitãþii dinamice a epiteliului ciliat, tomografia computerizatã.

sau/ºi bucomaxilofaciale. Reviul literaturii existente conþine date
contradictorii despre importanþa rinometriei acustice în diagnosticul
obstrucþiei nazale. Se cunosc studii, în care se conchide cã rinometria
acusticã nu poate fi aplicatã pentru evaluarea ºi monitorizarea
pacienþiilor rinologici (11). În alte cercetãri rolul examinãrilor prin
metoda rinometricã în patologia nasului ºi a sinusurilor paranazale
este înalt apreciatã (12). Majoritatea lucrãrilor despre aplicarea
rinometriei acustice în chirurgia rinologicã sunt consacrate
septoplastiei sau chirurgiei cornetelor nazale. Ele denotã cã datele
rinometrice coreleazã cu rezultatele rinoscopiei, rinomanometriei
ºi/sau tomodensitometriei. În acest studiu ne-am propus sã urmãrim
în dinamicã rezultatele tratamentului postoperatoriu chirurgical
endoscopic al sinuzitelor paranazale, ceea ce practic lipseºte în
literatura de specialitate.
Unii autori divizeazã perioada postoperatorie în: perioada
timpurie (de la 1 pânã la a 8-a zi dupã operaþie), perioada tardivã
(de la a 9-a zi pânã la 1  2 luni) ºi etapa de supraveghere pe
termen lung (13).
În perioada de supraveghere a pacienþilor dupã operaþiile
endoscopice minim invazive noi am stabilit 4 etape: I - imediat
postoperatorie (12 zile), timpurie postoperatorie (de la a 4-a
pânã la a 7-a zi), tardivã postoperatorie (1  1,5 luni) ºi perioada
de supraveghere la distanþã (de la 1,5 luni pânã la 1- 2 ani).
Prima investigaþie rinometricã s-a efectuat la a 7-a zi dupã
operaþie, la finele perioadei timpurii postoperatorii. Rinometria
acusticã s-a executat dupã înlãturarea crustelor, sângelui
închegat, resturilor de unguent, granulaþiilor sau sinechiilor. Al
2-lea examen rinometric s-a realizat spre sfârºitul perioadei
tardive postoperatorii  dupã 1 lunã, când s-au prefigurat bine
cavitãþile postoperatorii. Urmãtoarea investigaþie am efectuat-o
la 1 an dupã operaþie.
Rezultatele investigaþiei au fost evaluate în baza curbelor
rinometrice care reflectã suprafaþa secþiunii transversale, mãsuratã
în cm2, la diferite distanþe de la vestibulul nazal ºi în baza datelor
care elucideazã volumul foselor nazale. Rinometria acusticã a
permis sã obþinem urmãtoarele caracteristici cantitative: ASTM¹
(A1) - aria secþiunii transversale minime a foselor nazale la nivelul
istmului nazal; VFN (V) - volumul foselor nazale la o distanþã de
pânã la 50 mm de la narinã; ASTM² (A2) - aria secþiunii
transversale minime a foselor nazale la nivelul capului cornetului
nazal inferior. Pânã la efectuarea tratamentului chirurgical s-au
constatat dereglãri semnificative ale geometriei foselor nazale
exprimate prin perturbãrile interrelaþiilor distanþã/spaþiu.
În tabelul 2 sunt prezentate datele examenului rinometric
la pacienþii cu sinuzite, recidivante ºi cronice, pânã la operaþie.
Dupã cum relevã indicii obþinuþi, la bolnavii tuturor loturilor de
studiu valorile rinometrice, în comparaþie cu cele ale pacienþilor

Rezultate ºi discuþii
Datele rinometriei acustice permit obþinerea informaþiei
veridice despre modificãrile anatomice ale nasului ºi ale foselor
nazale din cadrul terapeuticii medicale locale ºi sistemice sau a
celei chirurgicale în diverse tipuri de operaþii: extra-, endonazale

Tabelul 2
Datele rinometriei acustice la pacienþii cu sinuzite paranazale recidivante ºi cronice, pânã la operaþie

Notã: Diferenþe statistic semnificative: * dintre loturile I,II, III ºi valorile rinometrice pânã la operaþie.
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fãrã patologie rinosinuzalã (lotul martor), denotã o diminuare a
volumului foselor nazale (V) ºi a ariei secþiunii transversale
minime atât la nivelul istmului nazal (A1), cât ºi al capului
cornetului nazal inferior (A2). Diferenþele dintre datele
rinometrice, la pacienþii lotului martor ºi la cei cu afecþiuni ale
sinusurilor paranazale, au fost statistic veridice (p< 0,001). Deci,
din statistica redatã se poate conchide cã la bolnavii loturilor de
studiu s-au determinat valori care indicã o stare de modificare
substanþialã a geometriei endonazale tradusã prin diminuarea
volumului foselor nazale ºi reducerea ariei transversale minime.
Edemul pituitarei, modificãrile hiperplastice ale ei, hipertofia
cornetelor nazale, polipii nazali constituie substratul anatomic
al perturbãrilor rinometrice menþionate. Prin urmare, datele
rinometriei acustice la pacienþii cu afecþiuni inflamatorii ale
sinusurilor paranazale se declarã ca expresie obiectivã a
proceselor patologice din cadrul foselor nazale.
În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele examenului
permeabilitãþii nazale prin metoda rinometricã la a 7-a zi dupã
operaþie.
Dupã cum relevã datele prezentate în tabel, la pacienþii
tuturor loturilor de studiu s-a constatat o elevare statistic veridicã
a valorilor rinometrice în perioada imediat postoperatorie atât
ale volumului foselor nazale, cât ºi ale ariei secþiunii transversale
minime (p< 0,05 pentru lotul I ºi p< 0,001 pentru loturile II ºi
III). În acelaºi timp, se determinã o creºtere a valorilor indicilor
rinometrici în loturile II ºi III faþã de datele respective în lotul I
de studiu (p<0,05). Totodatã, diferenþa dintre datele de volum
ºi de arie, în loturile II ºi III, nu sunt veridice (p> 0,05).
Analiza rezultatelor obþinute aratã cã operaþiile realizate
au avut un efect benefic, în aspectul recuperãrii parametrilor de
spaþiu ai foselor nazale. În aceastã perioada de timp (7 zile), la
pacienþii din toate loturile s-a constatat o evoluþie. Totodatã, în
loturile II ºi III, în care s-au efectuat operaþii minim invazive,
rezultatele au fost superioare celor din lotul I, pacienþii cãruia
au fost supuºi operaþiilor endoscopice standard. Dar nu s-a atestat
o diferenþã semnificativã între loturile II ºi III, în care s-a
practicat tehnica minim invazivã standard (lotul II) ºi tehnica
minim invazivã proprie (lotul III). Au fost examinaþi 382 de

pacienþi, peste o lunã. Tuturor copiilor li s-a efectuat examenul
rinometric, datele cãruia sunt prezentate în tabelul 4.
Indicii rinometrici din loturile I, II ºi III diferitã de datele
examenului rinometric, la a 7-a zi dupã operaþie (p<0,05 pentru
lotul I ºi p< 0,001 pentru loturile II ºi III). Totodatã, s-a constatat
o diferenþã statistic concludentã între datele rinometrice în
loturile II ºi III de studiu. La pacienþii lotului III, indicii
investigaþi au fost apropiaþi valoric de rezultatele din lotul martor.
În baza acestor date putem deduce cã, în lotul trei unde s-a
practicat metoda proprie, s-a înregistrat o majorare a rezultatelor
rinometrice faþã de lotul II în care s-a aplicat tehnica minim
invazivã standard.
Analiza acestor rezultate vorbeºte despre mecanismele
fiziologice ºi fiziopatologice care au loc la nivelul complexului
osteomeatal. Literatura de specialitate consultatã atestã cã apofiza
unciformã este uºa de intrare în sinusul maxilar ºi ocupã, prin
sediul ºi configuraþia sa  anterior ºi uºor rãsucitã medial faþã de
orificiul natural al sinusului maxilar  un loc central în funcþionarea
acestei cavitãþi paranazale. În inspiraþie, aerul din sinusul maxilar
se îndreaptã în fosele nazale ºi, ulterior, în cãile respiratorii
inferioare, cavitatea sinusului golindu-se. În debutul expiraþiei,
ultima porþiune a coloanei de aer inspirat, bogatã în oxigen,
purificatã ºi încãlzitã, lovindu-se de suprafaþa posterioarã a
apofizei unciforme, pãtrunde în cavitatea sinusului, realizând
aerisirea lui (14, 15). Aceste procese fundamentale au stat la baza
elaborãrii de cãtre noi a unei metode originale de operaþie minim
invazivã asupra infundibulului. În cadrul acestei lucrãri, care are
alte scopuri decât descrierea detaliatã a tehnicii operatorii, vom
menþiona doar cã intervenþia chirurgicalã propusã prevede
conservarea parþialã a apofizei unciforme ca structurã anatomicã,
ceea ce permite respectarea rolului funcþional al acestei formaþiuni
în procesele de aerisire a sinusului maxilar.
La 376 de pacienþi, rinometria acusticã s-a efectuat peste
1 an dupã operaþie (tab.5).
Din statistica prezentatã deducem cã valorile indicatorilor
rinometriei acustice, în lotul III de pacienþi, diferã statistic veridic
în comparaþie cu loturile I ºi II (p< 0,001 pentru lotul I ºi
p< 0,05 pentru lotul II).
Tabelul 3

Datele rinometriei acustice în loturile de studiu, la a 7-a zi dupã operaþie

Notã: Diferenþe statistic veridice: * dintre loturile I,II, III ºi valorile rinometrice, pânã la operaþie, ºi dintre lotul I ºi loturile II ºi III.

Tabelul 4
Rezultatele examinãrii foselor nazale prin rinometria acusticã, peste 1 lunã dupã operaþie

Notã: Diferenþe statistic veredice: * dintre loturile I,II, III ºi valorile rinometrice în loturile respective la a 7-a zi dupã operaþie, ºi loturile II ºi III.
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Tabelul 5
Datele rinometriei acustice la 1 an dupã operaþie

Notã: Diferenþe statistic veridice: * dintre loturile II ºi III; dintre loturile I ºi III.
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Aºadar, probele statistice acumulate de noi referitor la indicii
rinometrici, la 1 an dupã operaþie, confirmã legitatea identificatã
anterior cum cã intervenþiile chirurgicale efectuate prin tehnica
minim invazivã, elaboratã de cãtre noi, au asigurat o reabilitare
mai eficientã a geometriei foselor nazale în comparaþie cu tehnicile
standard ºi pot fi constatate manevre operatorii de elecþiune în
cadrul chirurgiei funcþionale a sinusurilor paranazale la copiii cu
sinuzite paranazale recidivante ºi cronice.
1.

2.

3.

Concluzii
Rinometria acusticã este o metodã obiectivã de studiere a
geometriei foselor nazale ºi poate fi aplicatã pentru
evaluarea volumului ºi a ariei secþiunii transversale a
foselor nazale la pacienþii cu sinuzite paranazale
recidivante ºi cronice.
Indicii rinometrici s-au diferenþiat statistic semnificativ dupã
operaþiile funcþionale endoscopice în toate loturile de studiu,
fapt care atestã valoarea diagnosticã a rinometriei acustice
în monitorizarea rezultatelor postoperatorii.
În baza datelor rinometriei acustice, care denotã diferenþa
statistic concludentã dintre lotul III ºi celelalte loturi de
studiu, putem deduce cã tehnica de abordare chirurgicalã
minim invazivã elaboratã de noi a fost superioarã tehnicilor
aplicate în loturile de studiu I ºi II.
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Peritonizare versus nonperitonizare în operaþia cezarianã
C. Mocanaºu, E. Anton, R. Chirila
Clinica Obstetricã-Ginecologie, UMF Gh. T. Popa, Iaºi
Peritonization Versus Non-peritonization in the Cesarean Operation
To assess intraoperative, early and late postoperative morbidity following nonclosure of parietal and visceral peritoneum during cesarean
section as compared to usual peritonization. Two groups of 40 pregnant women each were randomized to either closure (n=40) or nonclosure(n=40).
Statistical analysis compared intraoperative and postoperative outcome between the two groups. Results: There was significant reduction in
operating and anesthesia time, febrile morbidity, return of bowel function and period of hospitalization among the nonclosure group. Peritoneal
adhesions and upward displacement of bladder were more frequently noted during subsequent cesarean in the closure group. Nonclosure of the
peritoneum during cesarean section is a shorter, simpler, cost effective procedure associated with lesser febrile morbidity and hospitalization,
early return of bowel function, reduced frequency of the postoperative adhesions and upward displacement of bladder.
Key words: peritoneal non-closure, cesarean section
Ïåðèòîíèçàöèÿ è íåïåðèòîíèçàöèÿ ïðè êåñàðåâîì ñå÷åíèè
Àâòîðû èçëàãàþò ðåçóëüòàòû àáäîìèíàëüíîãî êåñåðåâî ñå÷åíèÿ, âûïîëíåííîãî â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå  ñ óùèâàíèåì ïàðèåòàëüíîãî è âèñàåðàëüíîãî ëèñòêîâ áðþøèíû  è áåç èõ óøèâàíèÿ. Ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäèëèñü äâå ãðóïïû ïî 40 ïîöèåíòîê: ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ è êîíòðîëüíàÿ. Ïðè íåóøèâàíèè ëèñòêîâ áðþøèíû ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ àíåñòåçèè è õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, ó
ïàöèåíòîê ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé â ïîñòîïåðàöèîííîì ïåðèîäå áîëåâûå îùóùåíèÿ ìåíåå âûðàæåíû, òî æå îòíîñèòñÿ
è ê ñïàå÷íîìó ïðîöåññó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êåñåðåâî ñå÷åíèå, áðþøèíà, ïåðèòîíåàëüíûå øâû

Introducere
Operaþia cezarianã este una din cele mai frecvente
intervenþii în cavitatea peritonealã în obstetricã - ginecologie.
Majoritatea discuþiilor au avut drept scop reducerea procentului
de naºteri prin operaþia cezarianã ºi, mai puþin, au avut loc
dezbateri privind îmbunatãþirea tehnicii operaþiei cezariene. Mult
timp s-a susþinut ideea cã suturarea peritoneului poate preveni
formarea aderenþelor. În ultima perioadã, însa, consideraþiile
teoretice, precum ºi experimentele pe animale, demonstreazã
contrariul [1, 3]. Sutura peritoneului duce la ischemia þesuturilor,
la necrozã, inflamaþie ºi la reacþie de corp strain la materialul de
suturã [2, 5]. Toate aceste elemente încetinesc procesul de
vindecare ºi favorizeazã apariþia aderenþelor [4].

Rezultate

Material ºi metodã
Studiul cuprinde douã grupuri a câte 40 de paciente fiecare;
unul, la care s-a efectuat peritonizare parietalã ºi visceralã, ºi
celãlalt grup, la care nu s-a efectuat peritonizarea. Ca material
de suturã pentru restabilirea integritãþii peritoneului, la grupul
de control, s-a folosit catgut 0.
S-au urmãrit parametrii:
1. durata anesteziei;
2. timpul operatoriu;
3. durerea postoperatorie - pe baza declaraþiilor pacientelor;
4. endometrita postoperatorie  manifestatã prin tenesme
uterine ºi ascensiuni febrile;
5. cistita - evidenþiatã de uroculturi pozitive;
6. infecþia plãgii postoperatorii - secreþie purulentã, cu eritem,
+/- febrã;
7. timpul de spitalizare;
8. prezenþa aderenþelor intraperitoneale la a doua cezarianã.

Discuþii
Ca ºi datele literaturii de specialitate, se constatã o scadere a
timpului de anestezie ºi al celui operatoriu, ceea ce înseamna o
expunere la doze mai mici de anestezic ºi o agresiune operatorie
mai redusã. Datele noastre sunt în concordanþã cu cele ale literaturii
de specialitate în ceea ce constã durerea postoperatorie. Ca ºi în
rezultatele noastre, [1] menþioneazã faptul cã cuantificarea durerii
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se face numai pe elemente subiective (relatarea pacientei), se
observã o scadere uºoarã a cerinþei de terapie antialgicã
postoperatorie. Pacientele descriu durerea ca fiind suportabilã.
Cu toate acestea, diferenþele nu sunt semnificative din punct de
vedere statistic. Reluarea tranzitului intestinal ºi, prin aceasta,
ameliorarea stãrii generale a pacientelor, este mai rapidã la grupul
la care nu s-a fãcut peritonizarea. În studiul nostru s-a confirmat cã
numãrul de zile de spitalizare este mai redus în lotul experimental
(nonperitonizare ), ceea ce reflectã o traumatizare a þesuturilor mai
scãzutã. Confirmã cele menþionate ºi D.M. Duffy, G.S. diZerega
[2]. Rezultatele studiului au constatat prezenþa aderenþelor în
cavitatea peritonealã ºi ascensiunea vezicii urinare pe cicatricea
uterinã care au fost observate numai la pacientele la care s-a efectuat
peritonizarea. Fãrã a afirma cã este unica explicaþie datã de [3] nu
putem neglija faptul cã ischemia, necroza ºi inflamaþia produse de
sutura peritoneului, precum ºi reacþia de corp strãin la materialul
de suturã, pot genera aceste fenomene. Conform datelor din
literaturã [4, 5], plaga peritonealã este complet refãcutã în maximum
5-6 zile de la intervenþie.
1.
2.

3.
4.
5.

Reluarea tranzitului intestinal ºi, prin aceasta, ameliorarea
stãrii generale a pacientelor, este mai rapidã la grupul la
care nu s-a facut peritonizarea în operaþia cezarianã.
Numarul de zile de spitalizare este mai redus în lotul
experimental (nonperitonizare), ceea ce reflectã o
traumatizare mai micã a þesuturilor cointeresate.
Prezenþa aderenþelor în cavitatea peritonealã ºi ascensiunea
vezicii urinare pe cicatricea uterinã au fost depistate numai
la pacientele la care s-a efectuat peritonizarea.
Bibliografie

1. Hull D., Varner M. A. Randomized study of closure of the peritoneum at
cesarean delivery. Obstet. Gynecol., 1991; 77: 818-21.
2. Duffy D. M., diZerega G. S. Is peritoneal closure necessary? Obstet.
Gynecol. Surv., 1994; 49: 817-22.
3. Hubbard T. B., Khan M. Z., Carag V. R., Albites V. F., Hricko G. M. The
pathology of peritoneal repair: its relation to the formation of adhesions. Ann
Surg., 1967; 165: 908-16.
4. Wilkinson C. S, Enkin M. W. Peritoneal nonclosure at cesarion section.
Cohrane Database Syst Rev., 2000; 2: CD000163.
5. Ellis H. The etiology of postoperative abdominal adhesions, an experimental
study. Br. J. Surg., 1962; 50: 10-6.

Concluzii
Se constatã o reducere a duratei anesteziei ºi a celei
operatorii, ceea ce înseamnã o expunere la doze mai mici
de anestezic ºi o agresiune operatorie mai redusã.
Se observã o scadere uºoarã a cerinþei de terapie antialgezicã postoperatorie.
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Cuvântul grecesc kline în corpusul terminologiei medicale
E. Mincu
Catedra Limbi Moderne ºi Latinã, USMF Nicolae Testemiþanu
Ãðå÷åñêîå ñëîâî kline à â ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè
ßäðî ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè îáðàçîâàíî íàó÷íûìè ýëåìåíòàìè ãðåêî- ëàòèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðûå ïåðâîíà÷àëüíî èìåëè àâòîíîìíûé ñòàòóñ. Â ñòàòüå ïîêàçàíû ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ òåðìèíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðå÷åñêîãî ñëîâà kline, êîòîðîå
èìååò ñòàòóñ îáðàçîâàòåëüíîãî ýëåìåíòà. Ñëîâî kline â ðàçëè÷íûõ êîíòåêñòàõ ïðèîáðåòàåò ðàçëè÷íûå ñåìàíòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàíèå ñëîâ, òåðìèíîëîãèÿ àôèêñîèä clin  clinic
Greek Word Kline in the Medical Terminology
The clear and precise meanings of the Greco-Latin roots in the original languages have formed the nucleus of medical terminology. This
article explains the mechanism of the formation of the terms by means of the Greek lexical element kline, which being reinstalled in the
language, has acquired the function of formative element. This formative element undergoes semantic modifications in the different medical/
scientific contexts in which it is used.
Key-words: word formation, terminology, Greek word kline

sens înclinaþie; sens pe care îl considerãm primar ºi în limba
greacã, ºi care se include într-o spectaculoasã familie lexicalã,
de la clinã (suprafaþã de teren cu înclinaþie domoalã, unitate
lexicalã autonomã atestatã în MDN [1] ) pânã la a înclina, a
declina (lat. declinatio, ônis, f > lat. declinare > fr. declin (sec
XII, Roland: Chanson de Roland; versul 1100) déclinaison
(gram. sec. XIII, Andeli ); déclinatoire (1381, Godefroz,
Dictionnaire de lancienne langue française, Paris, 1880, 1900)
[2]; cuiburi de cuvinte care se înscriu în vocabularul fundamental.

Puterea cuvintelor este legatã de imaginile pe care le
evocã ºi este cu totul independentã de semnificaþia lor realã.
Acelea al cãror sens este cel mai rãu definit posedã uneori
efectul cel mai mare.

Gustav le Bon

Afixoidul clin(o)- /-clinal-clin-clinic < fr. clin (o)-, cf. gr.
kline pantã, pat impresioneazã prin interpretabilitatea lui.
Presupunem cã ar fi fost moºtenit în limba românã, mai întâi, cu
!$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
O a doua penetrare în limba românã afixoidul o face prin limba
ºtiinþelor, deja grecescul kline încorporând ambele sensuri, în
funcþie de domeniul de utilizare: sens înclinaþie- pentru
botanicã, biologie, geografie, geologie; medicina rezervânduºi sensul de pat.
Comunicarea îºi propune de a elucida asocierea înclinaþie
ºi pat, considerând primul drept sens primar al lui kline care, în
antichitate, a suportat unele modificãri de concept, stabilind între
aceste douã sensuri o relaþie conceptualã pragmaticã. Deoarece
kline pat se utilizeazã cu predilecþie în domeniului medicinii,
vom cãuta explicaþia folosind, în special, cunoºtinþele de medicinã.
Deci presupunem cã sensul derivat pat are la bazã sensul
primar înclinaþie. Conform doctrinei lui Hippokrate, considerat
pãrintele medicinii (460  377 î. Hr.), patul bolnavului trebuia sã
fie înclinat în aºa fel încât capul trebuia sã fie la un nivel mai înalt
decât picioarele, pentru a ameliora funcþionarea sistemului
cardiovascular (opinie criticatã mai apoi de alþi savanþi).
Considerãm cã aceasta ar fi fost motivul evoluãrii semantice
a lui kline, din greacã, care însemna poziþia înclinatã a pacientului
imobilizat la pat. Conform tradiþiei din Grecia Anticã, bolnavul
imobilizat la pat, era scos în drum. Discutând cu trecãtorii ºi
descriindu-ºi simptomele, bolnavul era încurajat ºi sfãtuit, învãþat
cum sã se trateze; suferindul întreba dacã cineva a cunoscut vreun
alt bolnav afectat de aceastã maladie ºi care a fost modalitatea de
vindecare. Astfel, în limba latinã ia naºtere clinicus, i, m care
semnifica: a) persoana care viziteazã suferinzii imobilizaþi la pat;
b) pacientul imobilizat la pat; c) persoana care sapã mormântul [3].
Prima accepþie a pãtruns în mai multe limbi de culturã,
desemnând clinicianul, medicul care vine la patul pacientului
pentru încurajare ºi tratament (considerãm primul care ºi-a
onorat funcþia de clinician a fost un simplu trecãtor care prin
cuvânt s-a strãduit din toatã inima ºi din tot sufletul pentru
alinarea bolnavilor[Jurãmântul lui Hippokrate]. Astfel,
trecãtorul, sensibil la suferinþa umanã, cu cuvinte ºi prin cuvinte
ºi-a asigurat o existenþã în limbã datoritã cuvintelor ºi în cuvinte
(aici, clinicus). Mai întâi, a apãrut termenul de homus clinicus

(clinician), atestat în 1626, menþionat de Oscar în Dictionnaire
étymologique de la langue française [Paris, 1532] ºi mai apoi
noþiunea de clinicã  instituþie în care bolnavii sunt trataþi lângã
pat. Prima instituþie clinicã care a permis dobândirea
cunoºtinþelor practice ºi aplicarea cunoºtinþelor teoretice este
înfiinþatã în 1728, la Strasbourg.
În terminologia româneascã, cuvântul clinicã este atestat
în Albina Româneascã, 1829, 171,  pataloghia ºi clinica se
parodeºte de , având deja sensul de descriere a evoluþiei
diferitelor boli (tip: clinica tuberculozei etc.), iar cuvântul clinic
este atestat în descrierea celor mai însemnate spitaluri din
Germania, Englitera ºi Franþia, Iaºi,; Albina Româneascã
1842, 326.
În Ñëîâàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ [4] se face diferenþa dintre
spital ºi clinicã, astfel elucidându-se o altã particularitate a
clinicii. Primul desemnând un local unde doar se trateazã
suferinzii, al doilea  un local unde se trateazã , dar ºi sunt
cercetate maladiile; astfel se delimiteazã ºi diferenþa dintre medic
ºi clinician; cuvinte care nu pot fi considerate sinonime totale.
Clinicianul presupune ºi noþiunea de medic, pe când cea de medic
nu acoperã noþiunea de clinician.
Sunt cazuri singulare când în medicinã se atestã kline cu
sens primar înclinaþie,dar este prezent în acest domeniu numai
prin înnobilãri de sens (tab. 1).
Dileme terminologice a creat termenul clinoid care, utilizat
în medicinã, era asociat cu sensul derivat pat. În 1928, medicul
P. I. Karuzin în Dicþionarul de termeni anatomici traduce din
latinã os clinoideus ca íàêëàíåííàÿ êîñòü, considerând
termenul êëèíîâèäíàÿ êîñòü incorect, dat fiind asocierilor cu
clinic ºi clinicã, cuvinte utilizate mai frecvent. ªi, o explicaþie
empiricã a termenului asemãnãtor patului; asemãnãtor clinicii
pune în pericol precizia termenului anatomic care denumeºte,
în special, un os înclinat al tarsului.
Totuºi, mai târziu, termenul a fost acceptat. În românã
recomandabil este termenul os cuneiform, dar în limbajul
medical este atestatã ºi varianta os clinoid.
Tabelul 1

Valenþe semantice ale confixoidul clin(o)- /-clinal/-clin/-clinic

Notã. Dacã grecescul kline cu sens primar se preteazã de a fi specificat pe domenii de activitate: a)înclinaþie  biologie,botanicã, geografie,
geologie; b) pat  medicinã atunci în situaþia de înnobilare a sensului, domeniile interacþioneazã: înclinaþie devenit deformaþie, deviere
a pãtruns în terminologia medicalã ( kline cu statut de element prepozitiv), iar pat a devenit pat nupþial în terminologia botanicã (kline cu
statut de element postpozitiv).
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Nr.1 (289), 2006
În Marele Dicþionarul de Neologisme al lui Florin Marcu
[1], kline este atestat doar ca element cu poziþie primarã într-un
cuvânt compus, prezenþa acestuia ºi în poziþie secundarã:
monoclinic = mono- > gr. monos, unul, sigur + -clinic
(geografie) izoclin = iz(o)- >gr. isos, egal + -clin (geologie);
periclin = peri- > gr. peri, în jurul, împrejurul, de asupra, în
intervalul dintre + -clin (botanicã, geologie) etc., îi conferã
statut de confixoid. Variabilitatea semanticã a prepoziþiei greceºti
peri determinã formarea prefixoidului ( ºi nu a prefixului) peri-,
spre deosebire de grecescul syn, împrejur, cu care este atestat
ca prefix: sinclinal (geologie). Prefixoidul peri- se combinã cu
toate cele trei secvenþe fonice postpozitive -clinal;/-clin;/-clinic:
periclin (botanicã), periclinal (geologie), periclinic (medicinã).
Au fost supuºi analizei 25 de termeni care conþin
confixoidul clin(o)- /-clinal/-clin/-clinic (tabelul 1).
În Dicþionarul etimologic de termeni ºtiinþifici [5] este atestat
confixoidul cu urmãtoarele variante clino- /-clin/-clinic/,-clinie/,cliniu; pentru elementul prepozitiv autorul atestã 15 termeni, iar,
pentru elementele postpozitive, nu indicã nici un cuvânt.
Paternitatea acestor termeni este mai greu de stabilit, posibil
din motivul cã majoritatea termenilor sunt destul de recenþi, anii
80, fiind puºi în circulaþie de Organizaþia de Standardizare
Internaþionalã. Aceasta oglindind din plin fenomenul global de
normalizare ºi de internaþionalizare a terminologiei.
Oferim paternitatea câtorva termeni:
a) Statut de prefixoid:
Termenul clinometru dateazã din 1839.
Lexemul clinostat este atestat în 1874 în Traité de
botanique, Paris [6].
Cuvântul clinostatl este utilizat de cãtre botanistul german
Sachs (anii 80 ai secolului XIX) în Studiu de fiziologie a plantelor.
b) Statut de sufixoid:
A fost atestatã paternitatea pentru urmãtorii termeni:
anticlinal, sinclinal (geologie), 1845, în englezã ambele sunt
utilizate de cãtre Buckland ºi Conzbeare, în 1820. Cuvântul
periclin este atestat în 1844, monoclin - în 1868, triclin  în
1869, diclin - în 1798 (Linné) [6].
Astfel, eºantioanele semantice sunt urmãtoarele:
Eºantionul I include cuvinte compuse în care confixoidul
are sens de înclinaþie. S-au delimitat patru subeºantioane
semantice: a) deviere;b) deformaþie;c) involuþie; d)
direcþie de creºtere; între acestea stabilindu-se relaþii
conceptuale ierarhice logice. Sensul de înclinaþie, în medicinã,
aratã o deviere de la normã, o deformaþie a unei structuri
anatomice; în botanicã  o direcþie de creºtere.
Eºantionul II îl formeazã cuvinte compuse care conþin
acest segment fonic cu sensul de pat. Unicul subeºantion

semantic este format prin disjuncþie semanticã: pat > pat
nupþial, sens utilizat în botanicã.
Eºantionul III presupune sensul de  ce se referã la clinica
bolii, utilizat în medicinã: aclinic, periclinic.
Concluzii
1. Cuvântul grecesc kilne, în limba românã, evolueazã în:
a) unitate lexicalã autonomã: clinã;
b) afixoid, formând cuvinte compuse prin afixoidare. Este
considerat confixoid, în funcþie de poziþiile pe care le are
într-un cuvânt compus: clinomanie, monoclin.
2. Posibilitãþile de combinare ale afixoidului sunt urmãtoarele:
a) afixoid + afixoid (autocombinare): clinologie, izoclin etc.;
b) afix + afixoid: anticlinal, sinclinal.
c) afixoid + unitate lexicalã autonomã: clinartrozã.
3. Considerãm kline înclinaþie sens-invariantã ºi kline
pat  sens derivat deja în limbile savante, între ele stabilinduse relaþii conceptuale pragmatice.
4. Variabilitatea pe domenii determinã o variabilitate
semanticã specializatã:
a) înclinaþie  domeniile botanicã, geografie, geologie,
fizicã;
b) pat  domeniul medicinii.
Aceastã specializare nu este respectatã, însã, în modificãrile
semantice ulterioare.
În medicinã se atestã cel mai înalt grad de estompare a
sensului primar: kline pat > clinic la patul bolnavului,
asistenþã medicalã acordatã bolnavilor imobilizaþi la pat >
clinicã instituþie medicalã unde un anumit medic acordã
asistenþã sau tratament bolnavilor; spital pentru cercetãri
ºtiinþifice sau pentru învãþãmântul practic al studenþilor >
clinica (bolii) descriere a etapelor de evoluþie a unei maladii.
Aceasta demonstreazã, o datã în plus, pragmatismul uman.
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ñòðóêòóðó, ïî ñðàâíåíèþ ñ òðîãëèòàçîíîì, çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ åå ìåòàáîëèçì è âûâåäåíèå èç îðãàíèçìà, ïîòåíöèàëüíî ãåïàòîòîêñè÷íûå ñóáñòàíöèè ïðè ýòîì íå îáðàçóþòñÿ. Òèàçîëèäèíäèîíû óâåëè÷èâàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü
òêàíåé ê èíñóëèíó, âîçäåéñòâóþò íà ôîðìèðîâàíèå àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè, äèñëèïèäåìèþ, â ÷àñòíîñòè íà
ËÏÍÏ (ëèïîïðîòåèäû íèçêîé ïëîòíîñòè), óìåíüøàþò ïðîÿâëåíèÿ ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèè, ñíèæàþò ïðîâîñïàëèòåëüíûå ïîêàçàòåëè è óìåíüøàþò òðîìáîãåííóþ àêòèâíîñòü.
Àâàíäèÿ  âûñîêîñåëåêòèâíûé àãîíèñò ëèãàíä-àêòèâèðóåìûõ ÿäåðíûõ ãîðìîíàëüíûõ ðåöåïòîðîâ PPARg,
ïðèñóòñòâóþùèõ â êëåòêàõ-ìèøåíÿõ èíñóëèíà æèðîâîé
òêàíè, ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðû è ïå÷åíè. Ñâÿçûâàíèå ïðåïàðàòà ñ PPARg èçáèðàòåëüíî àêòèâèðóåò òðàíñêðèïöèþ
ãåíîâ â êëåòêàõ-ìèøåíÿõ è âñëåäñòâèå ýòîãî âëèÿåò íà ýêñïðåññèþ ãåíîâ ÐÅÐÑÊ, GLUT, ëèïîïðîòåèíëèïàçû è TNFb,
êîòîðûå èãðàþò âàæíåéøóþ ðîëü â ìåòàáîëèçìå óãëåâîäîâ
è æèðîâ. Íà ìîëåêóëÿðíîì óðîâíå àãîíèçì ïðåïàðàòà ê
PPARg â ïðèñóòñòâèè èíñóëèíà ïðîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
o
óñêîðÿåò äèôôåðåíöèðîâêó ïðåàäèïîöèòîâ â çðåëûå
àäèïîöèòû è óñèëèâàåò ýêñïðåññèþ àäèïîçîñïåöèôè÷åñêèõ ãåíîâ (íàïðèìåð, ÐÅÐÑÊ è àÐ2);
o
óñèëèâàåò ýêñïðåññèþ GLUT-4 (èíñóëèíçàâèñèìîå
âåùåñòâî  òðàíñïîðòåð ãëþêîçû) â çðåëûõ àäèïîöèòàõ è ñêåëåòíûõ ìûøöàõ;
o
óâåëè÷èâàåò òðàíñëîêàöèþ GLUT-4 èç âíóòðèêëåòî÷íûõ âåçèêóë â êëåòî÷íóþ ìåìáðàíó, îáëåã÷àÿ òðàíñïîðò ãëþêîçû â àäèïîöèòû è êëåòêè ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðû;
o
ïðîòèâîäåéñòâóåò ýôôåêòàì TNFb, óâåëè÷èâàÿ äèôôåðåíöèðîâêó àäèïîöèòîâ, èíñóëèíçàâèñèìûé òðàíñïîðò ãëþêîçû, ýêñïðåññèþ GLUT-4 è ñíèæàÿ âûñâîáîæäåíèå ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò.
Â öåëîì Àâàíäèÿ óñèëèâàåò îòëîæåíèå ãëþêîçû â
ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðå è æèðîâîé òêàíè, óìåíüøàåò âûáðîñ ãëþêîçû ïå÷åíüþ. Ïðåïàðàò ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü àäèïîöèòîâ ê èíñóëèíó è èõ ñïîñîáíîñòü ê çàõâàòó
ãëþêîçû è õðàíåíèþ ëèïèäîâ. Ýòî òîðìîçèò ëèïîëèç, ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñíèæàåò ñèñòåìíîå ñîäåðæàíèå ãëèöåðèíà
è ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò (ÑÆÊ). Óâåëè÷åíèå èõ êîëè÷åñòâà îêàçûâàåò âûðàæåííîå âëèÿíèå íà ãîìåîñòàç ãëþêîçû, ñíèæàÿ åå çàõâàò, îêèñëåíèå è õðàíåíèå â ìûøå÷íîé

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíàõ, äîñòèãøèõ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â áîðüáå ñ èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà (ÈÁÑ),
áîëüíûå ñàõàðíûì äèàáåòîì ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííîé ãðóïïîé íàñåëåíèÿ, â êîòîðîé ñìåðòíîñòü îò ýòîé áîëåçíè íåçíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ ñðåäè ìóæ÷èí è óâåëè÷èâàåòñÿ ñðåäè
æåíùèí (Ê. Gu è ñîàâò., 1999). Âûñîêèé ðèñê ñîñóäèñòûõ
îñëîæíåíèé ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå 2-ãî òèïà äàë îñíîâàíèå
Àìåðèêàíñêîé êàðäèîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè ïðè÷èñëèòü
äèàáåò ê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèÿì (S. Grundy è
ñîàâò., 1999). Èçâåñòíî, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ó áîëåå 60% áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì 2-ãî òèïà ñîêðàùàåòñÿ
â ñâÿçè ñ ðàííèì ðàçâèòèåì ÈÁÑ (ADA, 1999).
Ïî äàííûì íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ çäîðîâüÿ è
ïèòàíèÿ â ÑØÀ (NHANES 1982-84, Å. Ford, F. DeStefano,
1991), àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, âûðàæåííîå îæèðåíèå è
ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè ÷àùå íàáëþäàþòñÿ ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì; êóðåíèå è ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ
(áîëåå 5,2 ììîëü/ë) îäèíàêîâî ÷àñòî  ó äèàáåòèêîâ è ëèö
áåç íåãî. Ýòè äàííûå íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäåíû â äðóãèõ èññëåäîâàíèÿõ.
Ïî äàííûì Ôðåìèíãåìñêîãî èññëåäîâàíèÿ, òðàäèöèîííûå ôàêòîðû ðèñêà ÈÁÑ ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì
2-ãî òèïà âñòðå÷àþòñÿ â 1,4-4,1 ðàçà ÷àùå, ÷åì ñðåäè ëèö
áåç äèàáåòà; áîëåå òîãî, ó áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì (ÑÄ)
2-ãî òèïà áîëåå ÷àñòî ñî÷åòàþòñÿ íåñêîëüêî ôàêòîðîâ ðèñêà ÈÁÑ. Áîëüøèå íàäåæäû íà âîçìîæíîñòü êîìïëåêñíîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè ó áîëüíûõ ñ ÑÄ 2-ãî òèïà ýíäîêðèíîëîãè ñâÿçûâàþò ñ ïðèìåíåíèåì íîâîãî êëàññà àíòèäèàáåòè÷åñêèõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ  òèàçîëèäèíäèîíîâ (ãëèòàçîíîâ),
êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû â 80-õ ãîäàõ â ßïîíèè êàê àíòèîêñèäàíòû. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ýòèõ ñîåäèíåíèé â äàëüíåéøåì âûÿâèëè èõ ñïîñîáíîñòü ñíèæàòü óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè, îñîáåííî ó æèâîòíûõ ñ ãåíåòè÷åñêîé èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ. Â îòëè÷èå îò ñóùåñòâóþùèõ ïåðîðàëüíûõ ñàõàðîñíèæàþùèõ ñðåäñòâ, íîâûé êëàññ
ïðåïàðàòîâ  ãëèòàçîíû  âëèÿåò íåïîñðåäñòâåííî íà ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ ðåçèñòåíòíîñòè ê èíñóëèíó è ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ ôóíêöèè b-êëåòîê.
Íàèáîëåå èçó÷åííûì è øèðîêî ïðèìåíÿåìûì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñðåäè ãëèòàçîíîâ ÿâëÿåòñÿ ðîçèãëèòàçîí
(Àâàíäèÿ). Åãî ïðåäøåñòâåííèê  òðîãëèòàçîí  íå íàøåë øèðîêîãî êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêîé ãåïàòîòîêñè÷íîñòüþ. Àâàíäèÿ èìååò íåñêîëüêî äðóãóþ
!'
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òêàíè. ÑÆÊ òàêæå èãðàþò ðîëü â ïàòîãåíåçå ðåçèñòåíòíîñòè ê èíñóëèíó, âûçûâàÿ ñíèæåíèå ñòèìóëèðîâàííîãî èíñóëèíîì çàõâàòà ãëþêîçû, àêòèâèðóÿ ãëþêîíåîãåíåç â ïå÷åíè
è óãíåòàÿ ñèíòåç ãëèêîãåíà â ìûøöàõ. Êðîìå òîãî, ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî ÑÆÊ çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàåò ñåêðåöèþ èíñóëèíà b-êëåòêàìè.
Òàêèì îáðàçîì, óìåíüøåíèå ÑÆÊ íà ôîíå ëå÷åíèÿ
ïðåïàðàòîì Àâàíäèÿ ïîâûøàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü òêàíåé ê
èíñóëèíó è êîíòðîëü ãëèêåìèè. Àãîíèñòû PPARg, êàê è â
àäèïîöèòàõ, óâåëè÷èâàþò çàõâàò ãëþêîçû ìûøå÷íûìè êëåòêàìè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå ãëèêåìèè.
Àâàíäèÿ òîðìîçèò âûðàáîòêó ãëþêîçû ïå÷åíüþ, ÷òî ìîæåò
(ïî êðàéíåé ìåðå, ÷àñòè÷íî) áûòü ñëåäñòâèåì ñíèæåííîãî
ñîäåðæàíèÿ ñâîáîäíûõ æèðíûõ êèñëîò. Áëàãîäàðÿ âûñîêîñåëåêòèâíîìó è ìîùíîìó àãîíèçìó ê ÐÐÀRg, Àâàíäèÿ ñíèæàåò ðåçèñòåíòíîñòü ê èíñóëèíó, âîññòàíàâëèâàÿ ñïîñîáíîñòü
ïå÷åíè, æèðîâîé òêàíè è ìûøö ðåàãèðîâàòü íà èíñóëèí, è,
òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü óðîâíÿ ãëþêîçû.
Äîêëèíè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
Àâàíäèÿ îêàçûâàåò çàùèòíîå äåéñòâèå íà ôóíêöèþ b-êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, îäíàêî äî ñèõ ïîð åùå íå ÿñíî,
ñâÿçàíî ëè ïîëîæèòåëüíîå äåéñòâèå ïðåïàðàòà ñ ïðÿìûì åãî
âëèÿíèåì íà ýòè êëåòêè. Ïðåäïîëîãàåòñÿ, ÷òî òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò îáóñëîâëåí ñíèæåíèåì óðîâíåé ãëþêîçû è æèðíûõ êèñëîò, à òàêæå ãèïåðèíñóëèíåìèè, ÷òî, â öåëîì, îêàçûâàåò ñîõðàíÿþùåå äåéñòâèå íà ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà Àâàíäèÿ ïîäòâåðæäåíà â
øèðîêîìàñøòàáíîé ïðîãðàììå êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ñ ó÷àñòèåì ïÿòè òûñÿ÷ ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ äèàáåòîì
2-ãî òèïà, â Åâðîïå è ÑØÀ. Â èññëåäîâàíèÿõ, ãäå Àâàíäèþ íàçíà÷àëè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé òåðàïèè áîëüíûì ñ íåäîñòàòî÷íîé ýôôåêòèâíîñòüþ ìàêñèìàëüíûõ è ñóáìàêñèìàëüíûõ äîç ñóëüôîíèëìî÷åâèíû èëè ìåòôîðìèíà,
íàáëþäàëîñü î÷åâèäíîå êëèíè÷åñêè çíà÷èìîå è äîñòîâåðíîå óëó÷øåíèå êîíòðîëÿ óðîâíÿ ãëþêîçû.
Êðîìå òîãî, ýòîò ýôôåêò äîñòèãàëñÿ áåç óñèëåíèÿ èçâåñòíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû èëè ìåòôîðìèíà, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ ïðè ìîíîòåðàïèè ýòèìè
ïðåïàðàòàìè. Êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå UKPDS, ó 50%
áîëüíûõ äèàáåòîì 2-ãî òèïà ìîíîòåðàïèÿ ìåòôîðìèíîì èëè
ïðîèçâîäíûìè ñóëüôîíèëìî÷åâèíû ïåðåñòàåò îáåñïå÷èâàòü
àäåêâàòíûé êîíòðîëü ãëèêåìèè ÷åðåç òðè ãîäà. Â ïðîãðàììó êëèíè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ ïðåïàðàòà Àâàíäèÿ áûëè âêëþ÷åíû ïàöèåíòû, êîòîðûå ñòðàäàëè ñàõàðíûì äèàáåòîì 2-ãî

òèïà, â ñðåäíåì, 9 ëåò. Â ýòîé ñâÿçè åãî âëèÿíèå íà ãëèêåìèþ ïðèîáðåòàåò åùå áîëüøåå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó â èññëåäîâàíèè UKPDS ïðèíèìàëè ó÷àñòèå òîëüêî ïàöèåíòû ñ
âïåðâûå âûÿâëåííûì ÑÄ, òî åñòü áîëåçíü íàõîäèëàñü íà
ðàííåé ñòàäèè.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà Àâàíäèÿ îñòàâàëàñü ïîñòîÿííîé íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïðîãðàììû, â îòëè÷èå îò ýôôåêòèâíîñòè ìåòôîðìèíà èëè ïðîèçâîäíûõ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû â èññëåäîâàíèè UKPDS. Åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî
ïðåïàðàò Àâàíäèÿ çàìåäëÿåò ïðîãðåññèðîâàíèå çàáîëåâàíèÿ, òàê êàê äåéñòâóåò íà ïåðâîïðè÷èíû ÑÄ 2-ãî òèïà, à íå
ïðîñòî ñíèæàåò óðîâåíü ãëþêîçû. Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà
Àâàíäèÿ ïîêàçàíî êàê â âèäå ìîíîòåðàïèè äëÿ óñèëåíèÿ
ýôôåêòà äèåòû è ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê, òàê è â ñîñòàâå êîìáèíèðîâàííîãî ëå÷åíèÿ â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîãî ãèïîãëèêåìè÷åñêîãî ýôôåêòà ìàêñèìàëüíûõ äîç ìåòôîðìèíà èëè
ïðîèçâîäíûõ ñóëüôîíèëìî÷åâèíû.
Òàêèì îáðàçîì, Àâàíäèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷ðåçâû÷àéíî öåííóþ íîâóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ àëüòåðíàòèâó â áîðüáå çà àäåêâàòíûé êîíòðîëü ÑÄ 2-ãî òèïà.
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Asistenþa stomatologicã de tip privat în contextul noii politici sanitare
de stat
P. Botnar
Centrul Stomatologic privat Apollonia, Chiºinãu
Private Stomatologic Assistance in the Context of the New State Sanitary Policy
The first, preliminary study of the activity of the Apollonia Private Stomatologic Centre presents the structure of the stomatologic morbidity
and other indices of the institutions activity correlated according to sex, age, social status and other factors. This study reveals the divergences
of morbidity in private stomatologic centres and the similar state medical institutions. The study also elucidated the quantitative aspects of the
stomatologic assistance for patients with dento-maxillary anomalies as well as for pregnant women.
Key words: private stomatologic assistance
×àñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà â êîíòåêñòå íîâîé ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâà
Âïåðâûå â ðåñïóáëèêå ïðîâåäåí àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ÷àñòíîãî Ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà «Àïîëëîíèÿ», êîòîðûé îòðàæàåò óðîâåíü, ñòðóêòóðó è äðóãèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè öåíòðà â ðàçðåçå îïðåäåëÿþùèõ èõ ôàêòîðîâ (ïîë, âîçðàñò, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è
äð.). Àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè ïî îáðàùàåìîñòè ïðèâîäèòñÿ â ñðàâíåíèè ñ äåÿòåëüíîñòüþ àíàëîãè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
Â ÷àñòíîñòè, îñâåùåíû íåêîòîðûå àñïåêòû ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ àíîìàëèÿìè ðàçâèòèÿ çóáîâ è ÷åëþñòíî-ëèöåâîãî
àïïàðàòà, à òàêæå áåðåìåííûì æåíùèíàì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷àñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà

Considerând cã acest material va prezenta un interes practic
pentru colegii de specialitate, am efectuat curent o analizã
preliminarã a activitãþii Centrului Stomatologic privat (CSP)
Apollonia. Fãcând referinþe ºi trimiteri la sursele literare de profil,
ofer cu amabilitate aceste rezultate cititorilor nu numai în scop
informativ ºi schimb de experienþã, dar ºi în speranþa cã astfel de
articole vor apãrea mai frecvent pe paginile literaturii de specialitate,
iar nouã, celor dintâi, care au pãºit pe fãgaºul asistenþei stomatologice
private, ne va fi mai uºor sã mergem împreunã înainte, unindu-ne,
posibil, ºi într-o Asociaþie a Stomatologilor Privaþi din Republica
Moldova, dupã exemplul colegilor din România.
În rezultatul evaluãrii acesteia am obþinut divergenþe de nivel
ºi structurã neesenþiale, în comparaþie cu datele din literatura de
profil. Acestea se explicã prin gradul de acceptare de cãtre populaþie
a noii politici sanitare de stat, privind asistenþa stomatologicã de tip
privat. Ultima, fiind contra cost, a determinat fluxul ºi structura
torentului de pacienþi, precum ºi accesibilitatea asistenþei
stomatologice, influenþatã în bunã mãsurã de posibilitãþile materiale
reduse ale populaþiei. Prin aceastã prismã de idei, studiul nostru
prezentã interes pentru specialiºtii din domeniu.
La pacienþii trataþi la CSP Apollonia, din momentul fondãrii
lui (a. 2001), s-a depistat o largã gamã de afecþiuni stomatologice,
inclusiv: hiperestezii, afecþiuni de cariere superficialã, medie ºi
profundã, carie complicatã, dinþi pentru extracþie, dinþi cu depuneri
dentare dure ºi moi, pulpite ºi periodontite, parodontite, gingivite,
stomatite, parodontozã, edentaþie parþialã ºi totalã etc. Nivelul ºi
rãspândirea afecþiunilor dentare ºi ale þesuturilor moi, în toate
cazurile, au fost în dependenþã directã ºi indirectã de influenþa
factorilor alimentari, de conþinutul microelementelor în produsele
alimentare, tradiþii, deprinderi vicioase º.a.
Caria dentarã, cea mai frecventã afecþiune stomatologicã,
este un fenomen patologic complex, care s-a constatat în practica
noastrã cotidianã, ca un proces distructiv cronic ºi acut al

þesuturilor dentare dure ºi care provoacã necroza ºi distrugerea
acestora, urmatã de cavitaþie coronarã.
Aspectul epidemiologic al afecþiunilor carioase se
caracterizeazã mai întâi prin indicele de frecvenþã a cazurilor.
Astfel, rãspândirea sau prevalenþa carioasã, este numãrul de cazuri
cu dinþi cariaþi, obturaþi sau extirpaþi, pentru prima datã înregistrate
în anul de gestiune raportat la numãrul de populaþie din aria
deservitã, exprimat în procente. Acest indice nu poate reprezenta
tabloul real al patologiei carioase, deoarece adresabilitatea este
în directã dependenþã de bunãstarea potenþialilor pacienþi, aceasta
din urmã fiind precarã, iar deservirea în centru  contra cost.
Valoarea numericã realã a acestei patologii poate fi determinatã
numai printr-un studiu special.
Rata, însã, sau intensitatea, în literaturã mai întâlnim ºi
termenul de incidenþã carioasã, este raportul dintre numãrul de
cazuri: dinþi afectaþi de carie ºi de complicaþiile acesteia, obturaþi
sau extirpaþi (primar), pentru prima datã în viaþã depistate ºi
înregistrate în anul curent, la numãrul total de adresãri exprimat
în procente sau promile. În centrul nostru el variazã în limitele
70-95%. El poate fi calculat în raport de vârstã, sex, microclimat
ºi alþi factori. Suma totalã a dinþilor desemnaþi mai sus exprimã
indicele COE. La copii indicele co se determinã pânã la
substituirea deplinã a dinþilor deciduali cu dinþi permanenþi, dupã
numãrul total atât al dinþilor deciduali, cât ºi permanenþi de
categoriile menþionate ºi este desemnat prin suma a doi indicatori
(COE + co), unde: c  carie a dinþilor deciduali, o  obturarea
dinþilor deciduali. Acest indice ne permite sã judecãm despre
calitatea ºi eficienþa lucrului profilactic. Un panou anexat pe
lângã multiplele informaþii suplimentare ale centrului nostru,
permanent aminteºte cadrului medical despre semnificaþia ºi
însemnãtatea acestui indice printr-un exemplu concret.
Caria afecteazã atât dentiþia temporarã, cât ºi cea
permanentã. În funcþie de vârstã, incidenþa carioasã este diferitã.
"
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Astfel, în perioada desemnatã, 2220 (30,5%) de cazuri de carie
din 7263 de adresãri, sunt vizite ale copiilor cu dentiþie
temporarã, la care frecvenþa procesului carios constituie 64%
(1422), iar la adolescenþi ºi maturi, cu dentiþie permanentã, acest
indice constituie 92% (4638) din 5043 de adresãri. Aceastã
diferenþã se explicã prin timpul mai îndelungat de funcþionare a
dinþilor permanenþi, faþã de cei temporari, prin capacitatea de
rezistenþã mai înaltã a organismului la copii ºi prin adaptabilitatea
exogenã mai pronunþatã (vezi tab. 1).
Dupã observaþiile noastre, la dinþii permanenþi procesul
carios este în funcþie indirectã faþã de grupul de vârstã, fiind
mai ridicat, în ordine crescândã, în grupurile de vârstã 16-25,
36-45 ºi 46-55 de ani, ºi cel mai mic în grupul de vârstã 26-35
de ani. Nivelul maxim (96%) al acestui indice, în grupul 46-55
de ani, se explicã prin procesul involuþiei biologice, care
dezechilibreazã funcþiile de abilitate ale organismului, iar cel
mai diminuat (36%) în grupul al treilea de vârstã  26-35 de
ani, când dinþii se gãsesc în stadiul posteruptiv  prin gradul
minim de uzurã. Redusã este frecvenþa carioasã (61%) ºi la
pacienþii trecuþi de 60 de ani. Valoarea acestui indice este
influenþatã de numãrul total redus de dinþi, de mineralizarea mai
abundentã a canaliculelor dentare, precum ºi de substanþele
organice penetrabile în smalþ, care majoreazã rezistenþa dinþilor
rãmaºi la factorii carioºi exogeni. Fenomenul carios în aceleaºi
grupuri de vârstã, se mai caracterizeazã ºi printr-o intensitate
mai ridicatã la femei, având explicaþie prin pubertatea acestora
mai timpurie decât la bãrbaþi ºi prin riscul procreativ la sarcini.
Efectuând analiza morbiditãþii afecþiunilor carioase, dupã
grupurile de vârstã, contingentul de pacienþi l-am divizat în 4
grupuri: copii de vârstã preºcolarã, vârsta ºcolarã, vârsta maturã
ºi vârsta pensionarã.
Dupã observaþiile noastre, procesul carios la copii se
întâlneºte cu o frecvenþã destul de mare. Pânã la 3 ani copiii
sunt afectaþi în 19% din cazuri, iar de la 3 pânã la 7 ani acest
indice creºte brusc, constituind 62%. Acest nivel denotã o
îngrijorare, în sensul educaþiei preventive neeficiente din partea
pãrinþilor ºi cadrului de educatori din instituþiile preºcolare. În
literatura de profil frecvenþa acestor patologii oscileazã în
limitele 15,1% (Cepulis S. P.) ºi 80% (Tarsis V. T.)
Printre copiii de vârstã ºcolarã, care se adreseazã mai
frecvent, deseori însoþiþi de pãrinþi (în funcþie de vârstã), aceastã
patologie are o pondere mai înaltã ajungând în centrul nostru
pânã la 94%, în literaturã variind la diverºi autori de la 57%
(Vais S. I.) pânã la 100% (Zenovschi V. P.).

Rãspândirea acestei afecþiuni printre populaþia maturã este
practic generalã (100%). Am putea sã afirmãm ºi faptul cã, în
acest grup de vârstã, afecþiunile carioase cu o micã diferenþã le
depistãm mai frecvent la femei decât la bãrbaþi. În acest sens nu
putem vorbi despre o legitate anume, deoarece aceastã divergenþã
este neesenþialã ºi frecvent influenþatã de diverºi factori.
Dacã am clasifica aceastã patologie conform grupurilor
sociale sau în funcþie de statutul ocupaþional, am putea identifica o
corelaþie directã sau indirectã dintre caractere, dar, în cazul când
torentul de pacienþi nu depinde de activitatea noastrã, adicã este
neplanificat, concluziile speciale nu pot fi sintetizate. În aceste
grupuri de pacienþi, fie ºi selectate dupã caractere speciale (de ex.
în grupul cu acelaºi nivel de studii sau culturã sanitarã), am putea
estima acelaºi nivel de afectare. În acest caz, ne rãmâne sã
menþionãm doar cã printre pacienþi mai frecvent se întâlnesc indivizi
cu o culturã sanitarã înaltã, care duc ºi promoveazã un mod de
viaþã sãnãtos, dar sunt ºi indivizi lipsiþi de o elementarã culturã
sanitarã. Aceastã informaþie este justificatã ºi prin datele de literaturã.
La aceastã etapã de evaluare a activitãþii au fost posibile
mai multe concluzii, acestea fiind, însã, în mare mãsurã relative,
deoarece centrul nostru este încã în proces de constituire ºi de
dezvoltare, iar procesul de monitorizare a activitãþii mai necesitã
unele perfecþionãri.
ªi, totuºi, analiza statisticã ne permite sã facem câteva
concluzii generale:
•
procesul carios mai frecvent afecteazã suprafeþele proxime
ale molarilor ºi premolarilor;
•
la maturii trecuþi de 45 de ani, caria se localizeazã
preponderent în regiunea coletului dinþilor, mai frecvent
pe suprafaþa vestibularã;
•
caria deseori afecteazã dinþii omologi, manifestându-se
prin mai multe leziuni;
•
caria la copii evolueazã rapid, cu frecvente complicaþii
acute;
•
caria la adulþi ºi vârstnici evolueazã lent, uneori necrozând
pulpa dinþilor;
•
mai frecvent caria apare pe dinþii globuloºi cu spaþii
retentive, decât pe cei aplatizaþi cu curburi mici;
•
leziunile carioase apar mai frecvent pe incisivii superiori
decât pe cei inferiori;
•
deºi molarii de minte apar mai târziu, o afectare relativ
frecventã a lor se datoreazã degenerãrii ºi funcþiei
particulare a lor.
Dupã nivelul de rãspândire printre populaþie, pe locul II
se plaseazã afecþiunile parodonþiului. Morbiditatea parodontalã
Tabelul 1

Activitatea CSP APOLLONIA, în perioada anilor 2002-2004

1. Primarã se considerã prima adresare la stomatolog indiferent de caracterul adresãrii.
2. În tabel sunt incluse ºi datele privind asistenþa medicalã de urgenþã.
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Tabelul 2
Indicii de activitate a CSP APOLLONIA

variazã cu intensitatea de 12% în torentul general de pacienþi ºi
27%, dacã calculãm aceastã pondere din grupul matur de vârstã.
Populaþia minorã în cazul acestei maladii rãmâne practic intactã.
Dacã ne referim la datele literaturii, ca ºi afecþiunile carioase,
parodontoza se întâlneºte neuniform, mai frecvent afectând
bãrbaþii ºi variind în ambele grupuri de sex între limitele 9,3%
(Dolgih L. M.) ºi 41,4% (Samodin V. M.).
O altã particularitate a afecþiunilor parodontale este
întinerirea patologiei, afectând pânã la 32% din populaþia tânãrã.
Incidenþa ºi prevalenþa înaltã este o dovadã în 100% din cazuri
de neglijenþã igienicã a cavitãþii bucale. Acest factor determinã
ºi rãspândirea, ºi morbiditatea incidentã înaltã a patologiilor
somatice. La 30% din pacienþi constatãm anomalia arcadei
dentare, la fiecare al doilea - patologii concomitente: mai
frecvent boli gastrointestinale ºi endocrine.
Principiul de bazã, potrivit cãruia este mai uºor sã previi
decât sã tratezi, are o valoare mare în cazul parodontopatiilor
marginale. 80% din pacienþii tineri ai centrului nostru prezintã
gingivite ºi aproape toþi adulþii suferã de parodontopatii marginale.

a asistenþei stomatologice a contingentului dat, am constatat
urmãtoarele: au fost examinate 157 de femei gravide, care s-au
adresat în perioada aa. 20022004. Cu termenul de graviditate
pânã la 14 sãptãmâni au fost 48 de femei, de la 15 pânã la 29 de
sãptãmâni  52 de femei, de la 30 pânã la 40 de sãptãmâni  57.
Primipare au fost 41, bipare  38 ºi multipare - 78 de femei.
Cu diverse toxicoze în anamnezã am depistat 63 de femei,
ceea ce constituie 40% din lotul studiat. În rezultatul analizei,
s-a constatat tendinþa diminuãrii indicelui COE, care se explicã
prin întreprinderea mãsurilor de asanare mai frecventã în aceastã
perioadã.
O altã legitate este diminuarea indicelui necesitãþii în
asistenþã stomatologicã a gravidelor care, fiind cel mai înalt în I
trimestru  91%, scade pânã la 42% - în trimestrul III, din nou
ridicându-se cãtre naºtere pânã la 78%.
În pofida faptului cã contingentul examinat a fost relativ
tânãr, s-a constatat un procent foarte mic al arcadei dentare
intacte, acesta constituind 1,9%, fapt ce denotã o progresare a
patologiilor stomatologice la gravide, care necesitã o
supraveghere continuã pânã la sfârºitul graviditãþii.
La persoanele cu o igienã a cavitãþii bucale neglijatã s-au
determinat multe depuneri dentare moi ºi dure, ºi chiar gingivite,
nivelul de afectare a acestora fiind de 62% la gravidele cu
toxicoze ºi 31% - la gravidele sãnãtoase. Necesitatea în asistenþã
terapeuticã stomatologicã este foarte ridicatã ºi constituie 92%.

Asistenþa stomatologicã pacienþilor cu anomalii
dento-maxilare
Pentru determinarea dependenþei anomaliilor dento-maxilare
de deprinderile vicioase, s-a întreprins un studiu simplu la copiii în
vârsta de 7-8 ani, care au beneficiat de asistenþã ortodonticã în
centrul nostru. La 128 de copii în 48,7% din cazuri s-au depistat
deprinderi vicioase. Printre acestea: sugerea degetelor, buzelor,
obrajilor ºi a diferitelor obiecte s-a constatat la 62 de copii (48,4%),
masticaþia incorectã - la 52 de copii (40,6%), respiraþia oralã - la 32
de copii (25%), deglutiþia infantilã - la 48 de copii (37,5%). La 43
de copii s-au depistat deprinderi vicioase combinate.
Din 128 de copii examinaþi cu vicii la 68 (53%) s-au
depistat anomalii de dezvoltare a arcadei dentare, la 80 (62%)
de copii  anomalii de ocluzie. La 27 de copii s-au constatat
anomalii mixte. Fiind trataþi ºi dispensarizaþi, aceºti copii în
cca. 96% din cazuri ºi-au recuperat sãnãtatea pe deplin.
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Asistenþa stomatologicã la femeile gravide
În rezultatul unui studiu-pilot al femeilor gravide, care
s-au adresat în centrul nostru, efectuat cu scopul de optimizare
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Supravegherea epidemiologicã ºi de laborator a cazurilor de paralizie
acutã flascã  standard de aur în realizarea Programului Naþional de
lichidare a poliomielitei
V. Ghidirim, L. Þurcan, O. Beneº, A. Melnic, C. Spânu, M. Ciobanu
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã din Republica Moldova
Epidemiological and Laboratory Survey of Acute Faccid Paralysis - gold standard Realization of the National Program
on the Eradication of Poliomyelitis
In according with World Health Organization (WHO) the Republic of Moldova in 1996 approved recommendations for the National
Program on eradication of poliomyelitis which was finalized in 2000 when the Regional Commission for the Certification of Polio Eradication
of WHO declared our country free of wild virus poliomyelitis. The Program provides identification, general information, and epidemiological
and laboratory investigation of each case of acute flaccid paralysis (AFP) with the conclusive diagnosis. Between 1997 and 2004 there were
registered 74 cases of AFP, from which 163 stool specimens were collected and examined. Virusological investigations have been done to 257
persons who had contact with the AFP patients. In this period of time not one case of poliomyelitis was reported. All identified poliomyelitis
viruses (from 4 patients with AFP and from 8 contact persons) have the vaccination nature. Stool specimens have been collected from the
children vaccinated against poliomyelitis. The Republic of Moldova continues to carry out the measures to maintain the eradication of the
poliomyelitis virus and the status of a poliomyelitisfree country.
Key words: acute flaccid paralysis, poliovirus
Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé è ëàáîðàòîðíûé íàäçîð îñòðûõ âÿëûõ ïàðàëè÷åé  «çîëîòîé ñòàíäàðò» îñóùåñòâëåíèÿ
Íàöèîíàëüíîé Ïðîãðàììû ïî ëèêâèäàöèè ïîëèîìèåëèòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ÂÎÇ, ñ 1996 â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà áûëà óòâåðæäåíà Íàöèîíàëüíàÿ Ïðîãðàììà ïî ëèêâèäàöèè
ïîëèîìèåëèòà. Îíà áûëà óñïåøíî çàâåðøåíà â 2000 ã. Òîãäà æå Åâðîïåéñêèé Ðåãèîíàëüíûé Ñåðòèôèêàöèîííûé Êîìèòåò ÂÎÇ îáúÿâèë íàøó ñòðàíó ñâîáîäíîé îò ïîëèîìèåëèòà, âûçâàííîãî äèêèì âèðóñîì. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàëà âûÿâëåíèå, ñîîáùåíèå, ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå è ëàáîðàòîðíîå îáñëåäîâàíèå êàæäîãî ñëó÷àÿ îñòðîãî âÿëîãî ïàðàëè÷à (ÎÂÏ) ñ ïîñëåäóþùèì óñòàíîâëåíèåì çàêëþ÷èòåëüíîãî äèàãíîçà. Ñ 1997 ã. ïî 2004 ã. â ðåñïóáëèêå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 74 ñëó÷àÿ ÎÂÏ, îò êîòîðûõ ñîáðàíû è èññëåäîâàíû 163
ïðîá ôåêàëèé. Âèðóñîëîãè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ áûëè òàêæå ïîäâåðãíóòû 257 êîíòàêòíûõ ñ áîëüíûìè ÎÂÏ. Çà ýòîò ïåðèîä íå áûëî
âûÿâëåíî íè îäíîãî ñëó÷àÿ ïîëèîìèåëèòà, ýòèîëîãè÷åñêè âûçâàííîãî äèêèì âèðóñîì. Âñå âûäåëåííûå âèðóñû ïîëèîìèåëèòà (îò 4
áîëüíûõ ÎÂÏ è îò 8 êîíòàêòíûõ) èìåëè âàêöèííóþ ïðèðîäó è áûëè âûäåëåíû îò äåòåé, âàêöèíèðîâàííûõ ïðîòèâ ïîëèîìèåëèòà çà 724 äíÿ äî çàáîðà ïðîá ôåêàëèé. Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà ïðîäîëæàåò âûïîëíÿòü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîõðàíåíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ïî ïîëèîìèåëèòó è ñòàòóñà ñòðàíû ñâîáîäíîé îò ïîëèîìèåëèòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòðûé âÿëûé ïàðàëè÷, ïîëèîâèðóñ

În Republica Moldova a fost elaborat Programul Naþional
de lichidare a poliomielitei în a. 1996, conform iniþiativei
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) de eradicare globalã
a poliomielitei cãtre a. 2000 [Rezoluþia Asambleei Mondiale a
Sãnãtãþii nr. 41, 28, a.1988]. Þara noastrã a fost certificatã drept
þarã liberã de poliomielitã de cãtre Comitetul Regional European
de Certificare în a. 2000; ulterior, Europa a fost declaratã liberã
de poliomielitã, în 2002. Republica Moldova a reuºit sã realizeze
scopului de eradicare a poliomielitei având drept bazã:

Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologicã a
populaþiei nr. 1513-XII din 16.06.93 privind imunizarea
antipoliomieliticã obligatorie a populaþiei;

Programul Naþional de Imunizãri, aprobat prin ordinul
Ministerului Sãnãtãþii din Republica Moldova nr. 100-94
ºi Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 584 din
03.08.94 cu garantarea imunizãrii gratuite a populaþiei.
Reperele programului preconizate pentru realizare au inclus:

lipsa cazurilor de poliomielitã clinicã (paraliticã) etiologic
provocatã de cãtre virusul sãlbatic,

absenþa virusului poliomielitic sãlbatic în probe recoltate
din factorii de mediu ºi de la oameni.

Conform definiþiei standard a poliomielitei, orice caz de
paralizie acutã flascã (PAF) a fost depistat, declarat, înregistrat ºi
investigat. Fiece caz menþionat se considera drept caz potenþial
suspect cu poliomielitã ºi a fost supus cercetãrii epidemiologice
ºi de laborator pentru determinarea cauzelor apariþiei. Depistarea
la copiii de pânã la 15 ani, cel puþin a unui caz de PAF, la 100 000
copii pe an indicã capacitatea reþelei medicale de a preveni
îmbolnãvirile de poliomielitã (chiar ºi în lipsa evidentã a
simptoamelor). Aceasta confirma cã, dacã în Þarã va apãrea un
caz de poliomielitã paraliticã, el va fi imediat depistat.
Concomitent, urma sã se recolteze pentru investigaþii virusologice
probe de la persoanele care au fost în contact cu suspecþii de
poliomielitã sau cu bolnavul cu PAF (1, 2).
În lucrarea respectivã sunt expuse rezultatele monitorizãrii
epidemiologice ºi de laborator a cazurilor de PAF ºi a
persoanelor care au fost în contact cu boala, anii 1997-2004.
Material ºi metode de investigare
Recoltarea, pãstrarea, transportarea, prelucrarea ºi examinarea
biosubstratelor s-a efectuat în conformitate cu recomandãrile
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii (3). De la bolnavii cu PAF ºi de
""
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Tabelul 1
Repartizarea geograficã a cazurilor de paralizie acutã flascã

Tabelul 3
Cazurile de paralizie acutã flascã în Republica Moldova, în
anii 1997 -2004

la cei suspectaþi de poliomielitã s-a recoltat 2 probe de fecale cu un
interval de 24-48 de ore, iar, de la persoanele care au fost în contact
cu cei bolnavi  o probã, pânã la administrarea vaccinului polio,
din indicaþii epidemiologice. Recoltarea probelor pentru
investigarea virusologicã s-a efectuat urgent de la debutul
îmbolnãvirii; obligatoriu prima probã în ziua stabilirii diagnosticului.
Izolarea tulpinilor virale ºi identificarea lor în reacþia de
neutralizare s-au realizat în culturile de celule RD, HEp-2 ºi L20B primite din reþeaua de laboratoare de diagnosticare a
poliomielitei a OMS cu utilizarea serurilor imune specifice polio
ºi enterovirale standardizate (Bilthoven, Olanda).
Confirmarea ºi determinarea originii tulpinilor de virus
poliomielitic eliminate din probe, s-a efectuat în Laboratorul
Regional de Referinþã al Institutului de Poliomielitã ºi Encefalite
Virale al AªMR (Moscova), în testele din ultima generaþie,
inclusiv prin tehnologiile de amplificare genicã  PCR.

perioade de supraveghere [14 ºi 12 respectiv în Chiºinãu ºi 12 ºi
10 respectiv în raioanele de centru ale Republicii].
În raioanele din stânga Nistrului s-au depistat ºi s-au
investigat 4 cazuri de PAF, în anii 1997-2000, iar în perioada de
postcertificare nu s-a declarat nici un caz.
Diagnosticul clinic definitiv al cazurilor de PAF s-a
determinat de cãtre Comitetul Naþional de clasificare numit de
Ministerul Sãnãtãþii [componenþa acestui comitet include un
medic-epidemiolog - Beneº Oleg, Centrul Naþional ªtiinþificoPractic de Medicinã Preventivã; un medic-infecþionist  Rusu
Galina, ºef catedrã Boli Infecþioase la copii a USMF N.
Testemiþanu, un medic-neurolog  Coþonoagã Maria, ºef secþie
Neurologie la copiii de vârstã fragedã a Institutului de Cercetãri
ªtiinþifice a Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului ºi un medicvirusolog  Victoria Ghidirim, ºef laborator Diagnosticare a
Poliomielitei ºi Enterovirozelor al Centrului Naþional ªtiinþificoPractic de Medicinã Preventivã]. Clasificarea finalã a cazurilor
(tabelul 2) s-a efectuat dupã 60 de zile de la debutul paraliziei.
Pe parcursul anilor menþionaþi, nu s-a înregistrat nici un
caz de paralizie acutã flascã provocatã de virusul poliomielitic
sãlbatic. Mai frecvent s-au înregistrat cazuri de PAF clasificate
drept neuropatie perifericã postinfecþioasã sau în urma
intoxicaþiilor  18, poliradiculoneuropatie / sindrom GullianBarre / Landry  13, neuropatie traumaticã  12, alte patologii
neurologice nespecifice  12; din totalul de 74 de cazuri.
Repartizarea cazurilor de PAF pe ani a demonstrat cã
indicele morbiditãþii la 100 000 de copii pânã la 15 ani, a variat
de la 0,71, în 1997, pânã la 1,28, în 1998, (tabelul 3) în medie

Rezultate ºi discuþii
În anii 1997-2004, în Republicã s-au înregistrat 74 de
cazuri de paralizie acutã flascã, inclusiv 44 cazuri  în perioada
de precertificare (1997-2000) ºi 30 de cazuri  în anii de
postcertificare (2001-2004). Repartizarea geograficã a cazurilor
de PAF este expusã în tabelul 1.
Zona Nord include raioanele Bãlþi, Briceni, Dondiuºeni,
Drochia, Edineþ, Fãleºti, Floreºti, Glodeni, Ocniþa, Râºcani,
Sângerei, Soroca, ªoldãneºti;
Zona Centru  Anenii-Noi, Cãlãraºi, Criuleni, Hânceºti,
Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strãºeni, Teleneºti, Ungheni;
Sud  Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cãuºeni, CeadârLunga, Cimiºlia, Comrat, Leova, ªtefan-Vodã, Taraclia, Vulcãneºti;
Transnistria  Bender, Tiraspol, Camenca, Dubãsari,
Grigoriopol, Râbniþa, Slobozia.
Pe parcursul anilor menþionaþi cele mai multe cazuri de PAF
s-au înregistrat în Chiºinãu ºi în zona Centru a Republicii în ambele

Tabelul 2
Diagnosticul clinic definitiv al cazurilor de paralizie acutã flascã
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Tabelul 4
Rezultatele investigãrii virusologice a probelor de fecale
recoltate la copiii cu PAF

Tabelul 5
Rezultatele investigãrii virusologice a contacþilor cu bolnavii
de PAF

constituind 0,95. Cele mai multe cazuri în perioada de
precertificare, s-au înregistrat în anul 1998 - 15, iar în cea de
postcertificare, în anul 2004  10. Numãrul total de probe de
fecale recoltate a constituit 163, dar nu în toate cazurile probele
s-au recoltat adecvat: câte 2 probe de fecale cu interval de 24-48
de ore recoltate în termen de pânã la 14 zile de la declanºarea
paraliziei. Acest indice a fost mai mic, în anii 1997-2000, ºi
satisfãcãtor, în 2001-2004.
În rezultatul realizãrii investigaþiilor virusologice de la 4
bolnavi de PAF, s-au izolat diferite tipuri de virus poliomielitic (de
la câte un bolnav  tipul 1 ºi tipul 2, de la 2 cazuri  tipul 3), ºi întrun caz  virusul Coxackie B5 (tabelul 4). Copiii de la care s-au
izolat tulpinile poliovirale au fost anterior vaccinaþi antipolio (cu
7-24 de zile înainte de recoltarea probelor de fecale). Cercetarea
ulterioarã a tulpinilor de virus poilomielitic în Laboratorul Regional
de Referinþã prin teste de performanþã, inclusiv amplificarea genicã
(PCR), a demonstrat originea lor vaccinalã.
În perioada menþionatã au fost investigate virusologic
probele de fecale recoltate de la 257 de persoane care au fost în
contact cu bolnavii cu PAF din diferite zone ale republicii. În
rezultatul cercetãrii, s-au izolat 25 de tulpini virale (9,7%),
inclusiv 6 poliovirale de tipul 2, douã de tipul 3 ºi 17- diferite
serovariante de enterovirusuri (tabelul 5). Tulpinile poliovirale
s-au depistat la copiii anterior vaccinaþi ºi investigarea lor a
demonstrat identitatea lor cu cele vaccinale. Cele mai multe
tulpini enterovirale s-au izolat în anul 2003 (12 din 64 probe
examinate  18,7%) care s-au identificat Coxackie B5.
Din cele expuse rezultã cã, pe tot parcursul anilor 19972004, în Republica Moldova nu s-a înregistrat nici un caz de
poliomielitã sãlbaticã provocatã de virusul sãlbatic ºi acest germen
n-a fost izolat la persoanele care au fost în contact cu bolnavii de
PAF  cerinþã obligatorie a OMS pentru certificarea þãrii ca liberã
de poliomielitã. În acest context, Republica Moldova a fost
declaratã în anul 2000, de cãtre Comitetul Regional European al
OMS ca þarã liberã de poliomielitã provocatã de virusul
poliomielitic sãlbatic, Europa fiind declaratã, în ansamblu, ca fiind
liberã de poliomielitã de Comitetul nominalizat, în anul 2002. În
perioada de postcertificare (2001-2004), în republicã, de asemenea
nu s-au înregistrat tulpini sãlbatice ale poliovirusului în mijlocul
populaþie ºi nici în mediu [4, 5, 6].

Conºtientizând faptul cã, pânã la eradicarea globalã a
poliomielitei, pentru fiecare þarã existã riscul importului virusului
sãlbatic ºi susþinând iniþiativa Comitetului Regional de Certificare
a lichidãrii poliomielitei în Europa, Ministerul Sãnãtãþii Republicii
Moldova a aprobat un plan de acþiuni (mai 2002) de continuare a
mãsurilor de prevenire ºi de supraveghere a poliomielitei în care
depistarea, înregistrarea ºi investigarea cazurilor de PAF constituie
standardul de aur de asigurare a unei situaþii epidemiologice
favorabile ºi a biosecuritãþii privind conceptul ºi planul de realizare
a conteinmentului (asigurarea biosecuritãþii în pãstrarea în condiþii
de laborator a materialului recoltat din factorii de mediu ºi de la
bolnavi infectat sau potenþial infectat cu tulpini de virus
poliomielitic), conform Ordinului Ministerului Sãnãtãþii
Republicii Moldova nr. 244 din 18.09.2000 ºi Hotãrârii
Guvernului Republicii Moldova din 28 mai 2001 nr.369.
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Ghidurile de practicã medicalã: modalitate de aplicare a medicinii
bazate pe dovezi
A. Grosu, V. Vovc
Consiliul de Experþi, Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, Republica Moldova
Clinical Practice Guidelines as a Modality of the Evidence Based Medicine Implementation
The enhancement of the qualify of medical services within the framework of major structural modifications and new methods of financing
the health care system of the Republic of Moldova demands the elaboration and application of new clinical practice guidelines. The elaboration
of these guidelines represents an important part of the process of creating an efficient and effective system of medical care. The objective in view
is the standardization of treatment by the use of effective strategies to assure a high quality of medical care with a reasonable cost/efficiency
ratio. The clinical guidelines are to help doctors in the diagnosis and the treatment of patients.
Key words: medical services quality, clinical practice guidelines
Ðóêîâîäñòâà äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè êàê ìåòîä ïðèìåíåíèÿ äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû
Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã â ðàìêàõ íîâûõ óñëîâèé ôèíàíñèðîâàíèÿ è çíà÷èòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà ïðåäîïðåäåëÿåò çàäà÷ó ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ ðóêîâîäñòâ äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè. Ðàçðàáîòêà ðóêîâîäñòâ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ýôôåêòèâíñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âíåäðåíèå òàêîãî ðîäà ðóêîâîäñòâ ïðèâåäåò ê ñòàíäàðòèçàöèè ëå÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ è ñòðàòåãèé, ñïîñîáíûõ îáåñïå÷èòü âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ñ âûãîäíûì ñîîòíîøåíèåì çàòðàòû/ýôôåêò. Ðóêîâîäñòâà äëÿ êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè ïîìîãàþò
âðà÷àì â ïðîöåññå äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ áîëüíûõ. Èçëàãàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè ðóêîâîäñòâ ïîñðåäñòâîì ïîäáîðêè è
àíàëèçà íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, à òàêæå ñïîñîáû ïðåäñòàâëåíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè ðóêîâîäñòâ

Ghidurile practice ºi protocoalele clinice au devenit în
ultimii ani un instrument pe larg utilizat în cadrul instituþiilor de
sãnãtate din întreaga lume (1). Elaborarea ghidurilor de practicã
reprezintã o componentã importantã a perfecþionãrii sistemului
de asistenþã medicalã eficientã ºi efectivã. Se urmãreºte scopul
de a standardiza tratamentul, prin strategii capabile sã asigure o
îngrijire medicalã de calitate înaltã ºi cu un raport cost/eficienþã
avantajos. Ghidurile oferã informaþii medicilor în procesul
diagnosticãrii, precum ºi în tratamentul pacienþilor. Activitãþile
principale în elaborarea îndrumãrilor presupun colectarea ºi
analiza literaturii ºtiinþifice ºi prezentarea acestei informaþii întro manierã adecvatã (2). Îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor
medicale în cadrul noilor condiþii de finanþare ºi de modificare
a sistemul sãnãtãþii, în Republica Moldova impune elaborarea
ºi aplicarea ghidurilor de practicã medicalã (GPM).
În literatura actualã ºi, mai cu seamã, în practica de zi cu
zi, existã confuzii referitoare la semnificaþia termenului de ghid
vs. termenii înrudiþi: standard, protocol. Uneori autorii folosesc
denumiri diferite pentru acelaºi material.
Ghidurile de practicã - ghidurile de diagnostic ºi de
tratament sunt recomandãri dezvoltate în mod sistematic, bazate
pe dovezi ºtiinþifice, în scopul asistãrii medicului în luarea
deciziilor, în circumstanþe clinice specifice.
Protocoalele sunt proceduri adaptate local, liste de intervenþii
sau algoritme, produse în mod sistematic, paºii care trebuie urmaþi
în anumite situaþii. Protocoalele sunt dezvoltate de reprezentanþi ai
tuturor profesioniºtilor implicaþi în îngrijirea pacienþilor. Scopul
protocoalelor este standardizarea procesului (activitãþii medicale).
Protocoalele, spre deosebire de ghiduri, sunt scheme stricte, rigide,
iar abaterea de la ele este permisã doar în cazuri excepþionale.

Scrisoarea metodologicã descrie procedurile preventive,
de diagnostic, de tratament ºi de intervenþii de reabilitare, care
sunt bazate pe consensul unor experþi cunoscuþi ºi care servesc ca
directive pentru furnizorii de servicii medicale. Scrisorile
metodologice nu oferã alternative în ceea ce priveºte îngrijirea,
efectele adverse ºi riscurile asociate intervenþiei la care se referã.
Oricum, scrisorile metodologice pot fi puncte de referinþã în cazul
unor probleme legate de responsabilitatea medicalã sau pentru
evaluarea responsabilitãþii în anumite situaþii sau în justiþie.
De ce avem nevoie de ghiduri? Noi tipuri de dovezi au
apãrut în prezent ºi dacã le gãsim ºi le înþelegem, ele conduc la
schimbarea modului în care îngrijim pacienþii. Deºi avem nevoie
de aceste dovezi zilnic, de obicei, nu le gãsim. Atât actualitatea
cunoºtinþelor, cât ºi performanþele noastre clinice se deterioreazã
odatã cu trecerea timpului. Programele tradiþionale de pregãtire
medicalã continuã nu amelioreazã suficient performanþele clinice.
Este recunoscut faptul cã clinicienii, care se informeazã
sistematic despre inovaþiile apãrute, practicã medicina mai
iscusit. Din pãcate, cei mai mulþi dintre noi nu iau în consideraþie
acest lucru. Creºterea rapidã a numãrului de triale randomizate
ºi altor investigaþii clinice riguroase, pune problema nu numai
aspectelor medicale practice bazate pe dovezi. Azi apare
problema cât de mult din ceea ce este bine documentat se aplicã
în îngrijirile medicale de primã linie.
Cu toate cã noi, clinicienii, trebuie sã cunoaºtem toate
informaþiile clinice importante, simpla observaþie sugereazã faptul
cã acest lucru nu este posibil. De exemplu, un grup de medici
generaliºti americani, rãspunzând la un chestionar, au declarat cã
ei au nevoie de informaþii noi sau de informaþii clinice importante
o datã sau de douã ori pe sãptãmânã, gãsind rãspunsurile respective
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în manuale sau în reviste. Aceiaºi medici au identificat pânã la 16
nevoi de informaþii noi într-o jumãtate de zi, cu o frecvenþã de 2
întrebãri la 3 pacienþi (circa jumãtate din întrebãrile lor au fost
legate de tratamente ºi un sfert - de diagnostice). Ca rezultat net,
într-o jumãtate de zi obiºnuitã de consultaþii, patru decizii clinice
ar putea fi modificate, dacã informaþiile utile pentru aceste cazuri
ar fi disponibile ºi folosite (3).
S-a constatat cã doar 30% din informaþii au fost gãsite în
clinici sau în cabinete unde lucrau medicii, iar supravegherea
directã a stabilit cã majoritatea din ele erau obþinute prin întrebãri
puse colegilor. Medicii identificã trei bariere în obþinerea
informaþiilor. Lipsa timpului necesar pentru a se menþine la zi
cu informaþiile, manualele depãºite (neactualizate), revistele
dezorganizate pentru a putea fi folosite. Problema este legatã ºi
de volumul imens al literaturii medicale. Aceasta este, în prezent,
atât de mare încât medicii generaliºti, de exemplu, care doresc
sã fie la curent cu noutãþile din reviste, ar trebui sã studieze 19
articole pe zi, timp de 365 de zile pe an (4).
Baza de date MEDLINE se completeazã sãptãmânal cu
circa 8000 de surse de informaþii publicate (peste 400 000 se
adãugã anual). Un astfel de volum informaþional este prea mare
pentru a fi analizat de un medic în mod individual. Din acest
motiv, datele cu privire la cea mai bunã practicã ar putea sã nu
fie incluse în practica curentã. În rezultat  o variaþie nejustificatã
în îngrijire ºi subutilizarea sau suprautilizarea serviciilor. Se
estimeazã cã implementarea în practicã a rezultatului unei
cercetãri originale ar putea dura pânã la 17 ani (5).
Ghidurile bazate pe dovezile ºtiinþifice, în urma unei
evaluãri critice a acestor dovezi, pot clarifica care din intervenþii
au un beneficiu demonstrat ºi care nu. Ele pot atenþiona pe
prestatorii asistenþei medicale despre practicile medicale care
nu sunt susþinute de dovezi ºi pot fi inutile sau pot avea un impact
negativ asupra rezultatelor medicale.
În prezent, existã multe ghiduri clinice disponibile pentru
prestatorii asistenþei medicale. Din pãcate, nu toate din ele
corespund aceloraºi standarde de elaborare. Metodologia
elaborãrii ghidurilor prevede aplicarea unor instrumente speciale
de evaluare. Unul dintre cel mai cunoscut ºi apreciat instrument
utilizat în practicã este Instrumentul de evaluare pentru
Ghidurile clinice (6), care mãsoarã 37 de parametri inclusiv
exactitatea elaborãrii, contextul, conþinutul, veridicitatea
rezultatelor ºi aplicarea ghidului.
Deºi acest deziderat stã la baza majoritãþii ghidurilor de
indicaþii, existã o variabilitate considerabilã în ceea ce priveºte
sursa lor, obiectivele specifice ºi metodele de aplicare. Agenþiile
guvernamentale,companiile de asigurãri ºi companiile private
au dezvoltat, de asemenea, ghiduri practice de indicaþii cu scopul
de a evalua oportunitatea internãrilor în spital ºi a efectuãrii
diverselor proceduri, precum ºi în scopul de a optimiza durata
de spitalizare. În plus, deoarece riscul financiar pentru asistenþa
medicalã a fost transferat treptat personalului medical, un numãr
crescând de medici ºi organizaþii de medici au elaborat propriile
lor ghiduri de indicaþii ºi propriile protocoale pentru tratamentul
anumitor sindroame clinice.
Aceste tipuri diverse de ghiduri de indicaþii seamãnã, de
obicei, foarte puþin unele cu altele, în parte datoritã faptului cã
organizaþiile care le-au elaborat au obiective diferite. Ghidurile
de indicaþii încearcã sã defineascã asistenþa optimã care constã

în alegerea strategiilor de tratament cu beneficii maxime, în ceea
ce priveºte evoluþia pacienþilor, reducând în acelaºi timp
utilizarea unor teste ºi metode de tratament care pot fi inadecvate
ºi chiar dãunãtoare. Aceste indicaþii sunt bazate pe dovezi, adicã
sunt derivate din analiza studiilor publicate, cu accent pe datele
obþinute din triale randomizate, când acestea existã. Când acestea
nu sunt disponibile, este invocatã opinia experþilor.
Ghidurile de practicã medicalã elaborate de cãtre grupuri
de lucru împart, de obicei, indicaþiile în trei clase în funcþie de
oportunitatea lor. Puterea dovezilor legate de un anumit tratament
depinde de datele disponibile. Prin urmare, puterea dovezilor
va fi ierarhizatã dupã trei niveluri:
Nivel de dovezi A: date derivând din multiple triale clinice
randomizate sau meta-analize. Nivel de dovezi B: date derivând
dintr-un singur trial randomizat sau din studii non-randomizate.
Nivel de dovezi C: opinie prin consens al experþilor.
Puterea recomandãrilor este prezentatã folosind
clasificarea urmãtoare:
Clasa I: situaþii pentru care existã dovezi cã o anumitã
terapie este utilã ºi eficientã.
Clasa II: situaþii pentru care existã dovezi contradictorii
ºi/sau divergenþe despre eficacitatea/utilitatea unui tratament dat.
Clasa III: contraindicaþii.
Ghidurile de practicã medicalã sunt recomandãri elaborate
sistematic ºi destinate sã ajute practicienii ºi pacienþii în procesul
luãrii deciziilor de sãnãtate, în circumstanþe clinice specifice. Aceste
îndrumãri au o structurã diferitã de cea a tratatelor de medicinã ºi
nu le substituie, pornind de la faptul cã cel care le utilizeazã este
deja familiarizat cu informaþia profesionalã generalã (7).
Oricare ghid care îºi propune sã promoveze cea mai bunã
practicã» ºi sã utilizeze datele din medicina bazatã pe dovezi
(MBD) reiese din douã presupuneri: a) cã rezultatele identificate
prin studii clinice controlate sunt reproductibile în practica
normalã ºi b) cã adoptarea rapidã ºi generalã a unor tratamente
eficiente va duce la optimizarea tratamentului întregii populaþii
(8). Trebuie, totuºi, menþionate douã lucruri: în primul rând,
ghidurile sunt bazate pe dovezile rezultate din multe triale clinice.
De obicei, în aceste studii pacienþii sunt selectaþi în funcþie de o
serie de caracteristici clinice, care ar putea sã nu le reflecte pe
cele întâlnite în practica medicalã. În plus, trebuie de þinut cont
cã medicina este un domeniu dinamic, ghidurile de faþã prezintã
actualitatea bolii ºi a tratamentului, ºi sunt elaborate în baza
datelor adiþionale prezentate la timpul respectiv. Cu toate acestea,
se recunoaºte cã GPM sunt potenþial benefice pentru pacienþi,
medici ºi pentru sistemul sanitar (9).
Beneficiul pe care îl poate aduce GPM pentru bolnavi, este
îmbunãtãþirea calitãþii asistenþei medicale. Promovarea celor mai
bune intervenþii ºi evitarea celor ineficiente sau a celor depãºite,
pentru a reduce morbiditatea ºi mortalitatea ºi pentru a îmbunãtãþi
calitatea vieþii. Pacienþii cu probleme de sãnãtate identice ar putea
sã beneficieze de intervenþii similare, indiferent de zona în care
locuiesc sau de medicul care îi trateazã (10). Îmbunãtãþirea calitãþii
actului medical este un deziderat al oricãrui sistem sanitar naþional
ºi una dintre speranþele globalizãrii în medicinã.
Prin furnizarea unor recomandãri explicite, medicii ajung
sã-ºi optimizeze decizia clinicã. Acolo unde ghidurile includ mai
mult datele MBD, furnizorii de servicii medicale pot respinge
motivat acþiunile care nu se bazeazã pe dovezi certe, din rândul
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celor lipsite de eficienþã (costuri inutile) sau periculoase. Este
importantã contribuþia ghidurilor la îmbunãtãþirea pachetului de
servicii rambursate prin sistemele de asigurãri de sãnãtate cãtre
practicieni, precum ºi protecþia acestora în situaþii de malpracticã.
Evaluarea serviciilor ºi audit-ul instituþiilor sanitare se pot baza
pe standardele oferite de GPM. În sfârºit, cercetãtorii din domeniul
medical beneficiazã de aportul acestor instrumente pentru a
identifica problemele-cheie sau aspectele neglijate în activitatea
lor ºi chiar sã obþinã fonduri pentru aceasta (11).
Sistemul sanitar ºi politicile de sãnãtate sunt printre
beneficiarele implementãrii GPM ºi unii cred cã motivele
economice sunt determinante în aceste acþiuni. Independent de
aceastã opinie, este clar cã guvernele ºi agenþii de asigurare, care
achitã costul serviciilor medicale, sunt interesaþi de rezultatele
previzibile, cum ar fi reducerea cheltuielilor prin structurarea
activitãþilor, diminuarea costurilor de spitalizare, a tratamentului
medicamentos ºi a intervenþiilor chirurgicale, dar, nu în ultimul
rând, de îmbunãtãþirea imaginii publice care rezultã din voinþa ºi
din politica de promovare a calitãþii ºi a excelenþei (12).
Sunt identificate câteva principii-cheie care trebuie luate
în consideraþie la elaborarea ghidurilor (13). Shekelle ºi colab.
au identificat 5 etape în realizarea GPM conforme MBD-ului:
alegerea subiectului, organizarea grupului de elaborare,
identificarea ºi evaluarea dovezilor, transferul dovezilor în ghidul
de practicã medicalã, evaluarea ºi actualizarea ghidurilor (14).
Alegerea subiectului. Ghidurile de bunã practicã pot fi
elaborate pe o gamã largã de subiecte; de la epidemiologie la
metode generale de diagnosticare ºi de tratament. Prioritãþile
identificate în recomandãrile Comitetului de Miniºtri al Consiliului
Europei, sunt: epidemiologia problemelor de sãnãtate, variaþiile
ºi inegalitãþile în furnizarea ºi calitatea serviciilor ºi noile
tehnologii (15). Ideea cã guvernele trebuie sã-ºi concentreze
atenþia pe sãnãtatea populaþiei, mai degrabã decât asupra bolilor
individului, o are ºi OMS care recomandã ca teme de elecþiune:
intervenþiile care necesitã schimbãri de sistem, bolile cu impact
major asupra sãnãtãþii (mai ales, în þãrile subdezvoltate) (16).
Organizarea grupului de elaborare. Echipa de realizare
a ghidului trebuie sã fie formatã din acei profesioniºti care sunt
implicaþi în îngrijirea pacienþilor, cãrora le este adresat ghidul.
Este recomandabil ca echipa de realizare a ghidului sã fie
multidisciplinarã, cel puþin la unele etape. Grupul trebuie sa fie
suficient de mare pentru ca sarcinile sã poatã fi împãrþite, dar nu
foarte mare, pentru a rãmâne funcþionalã. Din echipã fac parte
toate persoanele care îºi aduc contribuþia în diverse momente la
realizarea ghidului, inclusiv medici de familie ºi specialiºti, experþi
în metodologie ºi administratori. Conducãtorul va fi, de preferinþã,
un clinician familiarizat cu practica deciziei informate ºi cu
experienþã în studierea literaturii ºtiinþifice, capabil sã coordoneze
ºi sã stimuleze discuþiile în grup.
Cãutarea ºi evaluarea dovezilor. Cãutarea informaþiilor
 studiilor trebuie sa fie realizatã în mod sistematic. Cercetarea
trebuie efectuatã în toate bazele de date bibliografice disponibile
 generale (Medline, PubMed, Embase) sau specializate
(Cochrane Collaboration Database, Cancerlite, Genom, AIDS
etc). Deºi se considerã necesar ca echipa de întocmire a
ghidurilor sã aibã acces la articolele full-text, adesea relevanþa
unei surse poate fi apreciatã prin consultarea rezumatului unui
articol, fãcând o preselecþie capabilã sã economiseascã timpul

ºi energia. Cãutarea în bazele de date bibliografice se face
utilizând cuvinte-cheie pentru fiecare întrebare. Înainte de
începerea cãutãrii, trebuie stabilit un plan de cãutare pentru
fiecare întrebare, utilizând toate sinonimele la cuvintele-cheie.
Se stabilesc, de asemenea, sursele bibliografice corespunzãtoare
problemei pentru care se face cãutarea. Trebuie cãutate ºi
informaþiile existente la nivel local, naþional ºi internaþional.
Datele preluate din studiile relevante sunt clasificate dupã
beneficiu, riscuri ºi eventuale costuri. Ierarhizarea dovezilor, în
funcþie de importanþa lor, este dificilã ºi supusã interpretãrilor.
Transferul dovezilor în ghidul de practicã medicalã.
Autorii de GPM sunt posesorii unor cunoºtinþe teoretice pe care
trebuie sã le transpunã în recomandãri practice. Sarcina lor este
dificilã: mai întâi, pentru cã nu toate intervenþiile sunt
argumentate la fel de ferm, iar, în al doilea rând, pentru cã intervin
factori noi, de care trebuie sã se þinã cont: aplicabilitatea unei
dovezi în rândurile populaþiei vizate, costurile, particularitãþile
sistemului sanitar, interferenþele de ordin social, legal, etic etc.
ºi, nu în ultimul rând, valorile ºi convingerile membrilor grupului
de lucru. Nu întotdeauna dovezile cele mai pertinente vor
produce recomandãrile cele mai bune. Pentru a transpune nivelul
dovezilor în gradarea recomandãrilor, regula este consensul
asupra fiecãrui punct din ghid.
Evaluarea criticã ºi actualizarea ghidurilor. GPM va fi
supus evaluãrii de cãtre un comitet de experþi, independent de
grupul de elaborare. Printre evaluatori se numãrã: a) clinicieni
experþi în subiectul tratat, care verificã cât de completã a fost
analiza literaturii ºi în ce mãsurã ghidul rãspunde solicitãrilor
practicii, b) specialiºti în metodologia cercetãrii bibliografice
ºi elaborarea de ghiduri ºi, neapãrat, c) utilizatori, care vor
aprecia utilitatea ºi aplicabilitatea ghidului. Ar fi ideal ca un
GPM sã fie revizuit ºi completat de îndatã ce a fost publicatã o
nouã experienþã relevantã, ceea ce presupune o poziþie de
aºteptare a cel puþin unei pãrþi din grupul de lucru. În realitate,
în funcþie de dinamica problematicii, ghidurile prevãd revizuiri
care, de regulã, au loc o datã la 3-5 ani.
Implementarea ghidurilor de practicã medicalã.
Elaborarea GPM nu asigurã în mod automat utilizarea sa în
practicã, pentru cã acest fapt presupune schimbarea
comportamentului profesional. Acceptarea furnizãrii serviciilor
medicale pe baza unor ghiduri, poziþie încurajatã de OMS ºi de
guverne, ridicã problema modului în care acestea vor ajunge sã
fie utilizate de cãtre beneficiarii finali: medici ºi pacienþi.
Mulþi clinicieni sunt îngrijoraþi cã GPM le va restrânge
libertatea de decizie, cu toate consecinþele profesionale,
administrative, etice, legale ºi chiar financiare care rezultã din
aceasta. Rãspunsul la aceste temeri ar putea fi gãsit în douã
declaraþii a instituþiilor care promoveazã GPM. Poziþia OMS
este cã ghidurile trebuie sã furnizeze informaþii extensive, bine
echilibrate ºi critice despre beneficiile ºi limitele diferitelor
intervenþii de diagnostic ºi tratament, astfel încât medicul sã-ºi
poatã exercita judecata cea mai potrivitã în faþa cazurilor
individuale», iar Comitetul Executiv al National Health System,
Marea Britanie, precizeazã cã ghidurile clinice pot numai sã
ajute practicianul ºi acestea pot fi folosite pentru a mandata, a
autoriza sau a prescrie opþiunile de tratament» ºi indiferent cât
de puternicã ar fi dovada, rãmâne responsabilitatea practicianului
sã interpreteze aplicarea acesteia» (18). Gândirea clinicã adesea
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depãºeºte sursele explicite de informaþie, adãugând considerente
de bun simþ, atitudine ºi valoare, încât temerea unora cã GPM
le-ar putea eroda aptitudinile clinice ºi compromite
raþionamentul, impunând o medicinã de carte de bucate», nu
se susþine (19). Oricât de bazatã pe dovezi ar fi medicina, sâmburele sãu de artã» rãmâne prezent (13, 22).
Unele þãri, cu tradiþie în elaborarea ºi utilizarea GPM, au
început prin a impune, cel puþin unele recomandãri, sub
ameninþarea pedepselor, care puteau merge pânã la retragerea
dreptului de liberã practicã. Existã temerea, parþial justificatã,
cã utilizarea GPM ar expune clinicianul rigorilor medico-legale
sau, dimpotrivã, l-ar putea elibera de responsabilitate. Deºi lucrurile nu sunt prea clare ºi atitudinea justiþiei diferã de la o þarã
la alta, medicul rãmâne suveran în libertatea de a lua decizii,
acceptând, totuºi,ghidurile ca acte normative (13).
Aproape toate GPM includ reglementãri pentru aplicarea
medicamentelor mai vechi sau mai noi. Unele dintre acestea
vor fi menþionate ca justificate ºi utile, altele - ca lipsite de
eficienþã ºi deci nerecomandate, ceea ce aduce în discuþie relaþia
membrilor grupului de elaborare cu firmele producãtoare ºi
implicaþiile economice pentru acestea (13). Ghidul ghidurilor
OMS stabileºte în mod clar într-o anexã care este conflictul de
interese (inclusiv cel aparent sau potenþial) în acest domeniu
(16). O oarecare îngrijorare, care vizeazã nu numai GPM, ci ºi
MBD, este aceea cã firmele farmaceutice mari îºi pot permite
sã finanþeze studii randomizate multicentrice, obþinând astfel
dovezi de prim ordin, în timp ce altele nu o pot face, deºi
produsele acestora din urmã ar putea fi la fel de bune. Aceastã
formã de dominare este evidentã în cazul noilor substanþe
terapeutice ºi cercetarea se reflectã în preþ (13).
Diseminarea ºi utilizarea ghidurilor. Diseminarea pasivã
a ghidurilor nu are rezultate satisfãcãtoare pe când diseminarea
activã, prin cursuri ºi activitãþi de educaþie medicalã continuã,
este mai eficientã. Elemente de semnalizare puse în fiºe pentru
diagnostic ºi tratament sau chestionare standardizate, sunt foarte
utile. Materiale informative pentru pacienþi (pliante, fluturaºi)
trebuie sã însoþeascã ghidul. În diseminarea ghidurilor trebuie
implicaþi lideri de opinie locali. Programele locale de asigurare a
calitãþii sau audit clinic pot folosi aceste ghiduri. Se acceptã
diseminarea electronicã, internet, suport al deciziei clinice, sisteme
legate de fiºele electronice ale pacienþilor, baze de date. Pentru
cã acþiunea sã fie încununatã de succes, este necesarã intervenþia
instituþiei responsabile cu organizarea sãnãtãþii, care va aplica
strategii coerente de diseminare ºi implementare. Recomandãrile
conþinute în aceste documente ajutã practicienii în trei direcþii
principale: a) gãsirea rãspunsurilor specifice la întrebãrile pe care
le ridicã practica de zi cu zi; b) identificarea lacunelor în pregãtirea
profesionalã; ºi c) educaþia medicalã continuã. Este dovedit faptul
cã medicii acceptã mai uºor ghidurile care se bazeazã pe dovezi
clare ºi cele care recomandã medicamente (20).
Moldova, la moment, nu are ghiduri naþionale coerente,
judicios diseminate ºi aplicate, deºi existã unele ghiduri preluate
ºi publicate în cadrul unor specialitãþi. Principalul defect este
cã au fost realizate fãrã ca grupurile de lucru sã utilizeze o
metodologie unitarã ºi ºtiinþificã. S-a ajuns, astfel, ca unele
ghiduri sã se prezinte ca ºi capitole de tratat, ignorând principiile
MBD ºi dezideratul de a ghida ghidurile. Cea mai bunã
practicã, desigur diferã inevitabil între þãri în funcþie de resursele

disponibile pentru asistenþa medicalã. Este necesar de a iniþia
un program de elaborare sistematicã a ghidurilor de tratament,
pentru un ºir de patologii, luând în consideraþie ghidurile
precedente, elaborate în Moldova. La moment, deja au fost
întreprinse mãsuri pentru elaborarea ghidurilor de tratament
pentru diferite boli. Existã o îngrijorare cã diferite proiecte nu
vor fi implementate eficient ºi pot fi într-adevãr inconsistente în
abordare. Activitatea precedentã de elaborare a ghidurilor
necesitã a fi analizatã ºi încorporatã.
Elaborarea unui ghid de tratament cuprinzãtor de la început
pânã la sfârºit este o sarcinã complexã, ceea ce necesitã un numãr
mare de experþi disponibili, precum ºi resurse financiare
considerabile. Menþinerea acestui program înseamnã suportarea
unor cheltuieli suplimentare. Anume din aceastã cauzã multe þari
cautã sã semneze contracte de colaborare cu þãrile în care
grupurile, pentru producerea ghidurilor acceptate, deja existã.
Deºi, de exemplu, ghidurile finale pentru fiecare þarã aparte s-ar
putea sã difere puþin, în funcþie de disponibilitatea medicamentelor
ºi a resurselor din domeniului sãnãtãþii, examinarea fundamentalã
este deseori aceeaºi (21). Aceastã abordare a fost implementatã
cu succes într-un ºir de þãri.
Dupã evaluarea cerinþelor ghidului unei anumite þãri, trebuie
considerate ºi negociate numeroasele opþiuni internaþionale. Odatã
ce ghidurile internaþionale sunt disponibile, trebuie luate anumite
mãsuri pentru analiza acestora ºi ajustarea lor, dacã este necesar,
condiþiilor locale. Procesul dat este considerabil mai lesne, decât
elaborarea unui întreg ghid. Comisiile de experþi (Asociaþiile
profesionale) vor prelua sarcina, acordând ajutor în investigaþii,
dacã acest lucru va fi necesar. Ghidurile terapeutice în cardiologie,
elaborate de societãþile europene ºi americane, sunt un exemplu
al unei serii de ghiduri recunoscute pe plan internaþional. Aceste
ghiduri sunt aduse doar ca un model de ghiduri care au fost cu
succes aplicate într-un ºir de þãri.
În concluzie, existã argumente cã atât ghidurile, cât ºi
protocoalele clinice pot avea un impact pozitiv asupra costurilor
ºi rezultatelor asistenþei medicale. Ghidurile sunt instrumente prin
care putem sã devenim performanþi. Aplicarea lor reprezintã o
cale pentru diminuarea diferenþelor de calitate în sistemul asistenþei
medicale. Atunci când ghidurile se referã la problemele de sãnãtate
publicã considerate prioritãþi, asumarea responsabilitãþii de cãtre
autoritãþile sanitare ºi guvernamentale, respectiv susþinerea
implementãrii lor, este o necesitate. Existenþa ghidurilor ajutã la
planificarea resurselor, la creºterea eficacitãþii actelor medicale,
la ameliorarea rezultatelor clinice (reflectate în starea de sãnãtate
a pacienþilor). Sunt instrumente necesare implementãrii unor
proceduri de audit intern fãrã de care introducerea unor programe
de asigurare ºi de ameliorare a calitãþii devine imposibilã.
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Enteropatiile exsudative la copii
I. Mihu
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Exudative Enteropathies in Children
Exudative enteropathies are conditions caused by the excessive loss of proteins from lymph or/and plasma to intestinal space. In the case of
proteins and lipoproteitns pathogenesis is determined by the increased permeability of the wall of the lymphatic vessel and pathological exudation
due to malformations of lymphatic vessels. This increases lymphatic pressure or direct action of intestinal enzymes on enlarged lymphatic
vessels, the loss of protein due to development of edema, and secondary immunodeficiency. The treatment includes regimen in diet with
triglyceride limitation in the acute phase, and administrations of A, D, E, K, B1 vitamins, Fe, Ca gluconates, folic acid, and digestive enzymes.
Infusion treatment includes repairing the balance of water and electrolytes, and the administration of albumin and plasma, and in exceptional
cases immunosuppressive treatment as well as surgical intervention. Complications can be severe diarrhea with drastic decrease of body weight,
dystrophy, and the delay of development in children. Infectious complications, including sepsis, are possible. In persistent cases there is a
probable development of lymphosarcoma. Patients may also suffer a relapse of the disease. Prognosis must be prudent, but the disease is rarely
life-threatening. If the illness is secondary to a major, more serious condition, the prognosis depends on symptoms of the principal condition. If
the disease is diagnosed early and the treatment is adequate complete recovery is possible.
Key words: exudative enteropathies, children
Ýêññóäàòèâíûå ýíòåðîïàòèè ó äåòåé
Ýêññóäàòèâíûå ýíòåðîïàòèè  ñîñòîÿíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ îáèëüíûìè ïîòåðÿìè ïëàçìàòè÷åñêèõ è /èëè ëèìôàòè÷åñêèõ áåëêîâ
÷åðåç æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò.
Ïàòîãåíåç áîëåçíè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè ïðîíèöàåìîñòè ñòåíêè ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ ëèìôàòè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ, ðàñøèðåíèÿ ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ è ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïèùåâàðèòåëüíûõ ýíçèìîâ, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿþòñÿ
ïàòîëîãè÷åñêàÿ ýêññóäàöèÿ è ïîòåðÿ áåëêîâ è ëèïîïðîòåèäîâ, ñïîñîáñòâóþùèå ïîÿâëåíèþ îò¸êà è âòîðè÷íîãî èììóíîäåôèöèòà.
Â îñòðîì ïåðèîäå ëå÷åíèÿ ñâîäèòñÿ ê îãðàíè÷åíèþ òðèãëèöåðèäîâ, ê íàçíà÷åíèþ âèòàìèíîâ A, D, E, K, B1 , Fe, ãëþêîíàòà Ca,
ôîëèåâîé êèñëîòû, ïèùåâàðèòåëüíûõ ýíçèìîâ. Ïàðåíòåðàëüíîå ëå÷åíèå ñîñòîèò â âîññòàíîâëåíèè âîäíî-ýëåêòðîëèòíîãî îáìåíà,
ââåäåíèè àëüáóìèíà, ïëàçìû. Ïðè ðåçèñòåíòíûõ ôîðìàõ âîçìîæíî èììóíîñóïðåññèâíîå ëå÷åíèå, â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ  õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî. Âàæíî òàêæå ñîáëþäåíèå àãëþòåíîâîé äèåòû.
Áîëåçíü ìîæåò îñëîæíÿòüñÿ âûðàæåííîé äèàðååé ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì ìàññû òåëà, êàõåêñèåé, çàäåðæêîé ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà. Âîçìîæíû èíôåêöèîííûå îñëîæíåíèÿ, ñåïòèöåìèÿ. Ïðè õðîíèçàöèè ïðîöåññà íå èñêëþ÷àåòñÿ âîçíèêíîâåíèå ëèìôîñàðêîìû.

#

Nr.1 (289), 2006
Òå÷åíèå áîëåçíè ðåöèäèâèðóþùåå. Ïðîãíîç äîëæåí áûòü îñòîðîæíûì, óãðîçà äëÿ æèçíè âîçíèêàåò â ñëó÷àÿõ ïåðâè÷íîé ëèìôàíãèýêòàçèè. Ïðè âòîðè÷íûõ ïðîöåññàõ ïðîãíîç çàâèñèò îò òå÷åíèÿ îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ. Ïðè ðàííåé äèàãíîñòèêå è àäåêâàòíîì ëå÷åíèè áîëüíûå ïîëíîñòüþ âûçäîðàâëèâàþò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêññóäàòèâíûå ýíòåðîïàòèè, äåòè, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå






Definiþie
Enteropatiile exsudative sunt maladii care evolueazã cu
pierderi excesive de proteine plasmatice ºi/sau limfatice în lumenul
tractului gastrointestinal. Termenul enteropatie exudativã a fost
lansat de cãtre Gordon (1959). În 1961 el a descris exsudarea
proteicã cauzatã de malformaþii ale vaselor limfatice intestinale
sub denumirea de Un caz rar de enteropatie exsudativã.




Etiologie
Cauze primare
Limfangiectazia intestinalã primarã tip I (enteropatia
exsudativã idiopaticã, boala Walldmann).
Limfangiectazia intestinalã tip II (boala Milroy-Mej,
sindromul Noonan, Turner etc.).




•






Clasificare
1. Limfangiectazia intestinalã primarã:

tip I (boala Walldman)

tip II (boala Milroy-Mej, sindromul Noonan, Turner etc.).
2. Enteropatia exsudativã secundarã  existã mai mult
de 90 de maladii, care pot evolua cu exsudarea proteinelor
plasmatice sau limfatice.
•
Cauze secundare prezente în mai mult de 90 de maladii:
Maladii de stomac

gastrita hipertroficã Menetrie;

polipoza gastricã;

gastroenteropatia alergicã etc.
Maladii intestinale

boala celiacã;

rectocolita ulcerohemoragicã;

boala Crohn;

diverticuloza intestinalã;

amiloidoza;

boala Wipple;

sindromul intestinului scurt;

maladii vasculare cu implicarea vaselor intestinale;

giardiaza;

tuberculoza intestinalã;

polipozele colonului;
limfoamele intestinale;
limfogranulomatoza;
mucoviscidoza;
Afecþiuni pancreatice
pancreatite cronice;
sindromul Zollinger-Ellison.
Maladii ale ficatului - ciroza hepaticã.
Maladii neoplastice
neoplasm de esofag, stomac, intestin, pancreas;
limfosarcom generalizat.
Maladii imunodeficitare
imunodeficienþele congenitale ºi dobândite.
Maladii ale sistemului cardiovascular
pericardita constrictivã;
viciile tricuspidiene;
insuficienþã cardiacã dreaptã.
Maladiile nefrourinare - sindrom nefrotic etc.

Patogenie
Exsudaþia proteicã fiziologicã este determinatã de:
1. Mecanismele care previn extravazarea proteicã:
fibrele de colagen ºi glicozaminoglicanii din matricea
enterocitelor cu sarcinã electricã negativã, resping proteinele ºi
în special albuminele (la fel cu sarcinã negativã) înapoi în
circulaþia sistemicã.
2. Mecanismele care previn pierderile proteolipidice:
Prin descuamarea epitelialã, sucuri ºi enzime digestive
pierderile zilnice constituie:

în stomac ≈ 26 mg/kg corp proteine;

în intestin ≈ 90-150mg/kg corp proteine;
≈ 20g acizii graºi liberi, fosfolipide, colesterol.
Pierderile proteice reale, însã, nu depãºesc 1g/zi:

se include mecanismul de redigerare a proteinelor ºi
lipidelor în lumenul intestinal prin acþiunea proteazelor
pancreatice ºi reutilizarea lor sub formã de aminoacizi sau
peptide libere.
•
Exsudare proteicã patologicã
•

1. Cauze limfatice
Malformaþii ale vaselor limfatice


Majorarea presiunii limfatice

Ectazieri limfatice




Majorarea permeabilitãþii vaselor
limfatice pentru constituenþii limfei

Dezgolirea ectaziilor ºi expunerea
directã la acþiunea sucurilor digestive





Exsudarea proteinelor limfatice

Limforagie
#
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2. Lezarea mucoasei intestinale

Manifestãri clinice
Debutul

în perioada neonatalã (limfangiectazie intestinalã primarã);

în copilãrie sau adolescenþã.
Manifestãrile clinice în mare parte sunt completate de
semnele maladiei de bazã, însã cãtre momentul instalãrii
fenomenelor de exsudare proteicã dominã duetul clinic:
Diareea

frecvenþã moderatã;

caracter steatoreic, mai rar creatoreic;

miros fetid;

aspect lucios ºi spumos.
Edemele

asimetrice;

palide;

calde, moi ºi pot fi strânse în pliuri;

la digitopresiune nu rãmân amprente;

iniþial sunt localizate, ulterior se pot generaliza pânã la
anasarcã cu revãrsate pleurale, peritoneale sau chiar
pericardice.

În limfangiectazia primarã edemele se localizeazã
preponderent pe membrele inferioare sunt masive,
asimetrice ºi de duratã.

În sindromul Noonan sau Turner - mai mult în zonele
plantare sau palmare.

În sindromul Milroy  Meij edemele debuteazã neonatal, sunt
generalizate ºi se pot asocia sau nu cu întârzierea creºterii.
Durerile abdominale

sunt prezente aproape la jumãtate din copii;

nu respectã careva legitãþi, sunt intermitente ºi de
intensitate variabilã;

se pot asocia cu meteorism sau distensie abdominalã;

uneori imitã un abdomen acut.
Starea generalã este de gravitate medie, copilul este
apatic, dificil intrã în contact cu semenii sãi, nu se implicã în
jocuri, majoritatea din ei sunt plaxivi, obosesc repede, în cazul
revãrsatelor chiloase au dispnee ºi preferã sã stea culcaþi, evitând
decubitul ventral.

Distrugerea glicozaminoglicanilor ºi a joncþiunilor unde
funcþioneaza pompele intestinale de Na, H2O, glucozã

Cresterea permeabilitatii mucoasei intestinale
pentru plasma ºi/sau lichid interstitial


Exsudatie cu proteine plasmatice


Hipoproteinemie selectivã din contul proteinelor plasmatice
cu semiviaþa relativ mai lungã: albumine ºi imunoglobuline G




Edeme
hipoproteice

Deficit imun
secundar

Stãri infecþioase

3. Lezarea mucoasei intestinale cu majorarea
presiuni în vasele limfatice
Distrugerea joncþiunilor de la
polul bazal al enterocitelor,
unde funcþioneazã pompele
intestinale de Na, H2O, glucozã

Dezgolirea ºi distrugerea
vaselor limfatice



Limforagie



Majorarea permeabilitãþii
epiteliului intestinal pentru
proteinele din patul vascular


Diagnostic
Diagnosticul pozitiv trebuie suspectat la orice copil cu
edeme hipoproteice ºi diaree.
Diagnosticul paraclinic
Examenul sumar al sângelui

limfocitopenie relativã sau absolutã;

hemoglobinemie ºi eritrocitemie moderat scãzute.
Testele biochimice ale sângelui

hipoproteinemie;

hipoalbuminemie sub 15g/ l;

hipogamaglobulinemie (uneori de < 40g/l): IgG < 2g/l,
IgA ºi IgM rãmân, de obicei, normale sau scad discret;

hipocalciemia;

hipocolesterolemia însoþeºte cazurile de steatoree importantã.
Examenul coproparazitologic

steatoree moderatã, uneori intermitentã care coboarã
coeficientul de absorbþie a grãsimilor aproximativ la 80%
din totalul ingerat.
Examenul ecografic nu este utilizat pentru diagnosticul
direct al maladiei.

Plasmoragie
Morfopatologie
Macroscopic
- reþeaua limfaticã are aspect
de "plasã impregnatã cu
perle": vasele limfatice
sinuoase, cu dilatãri chistice
- chiliferii centrali deformeazã
vilozitãþile intestinale.


Microscopic
- vasele limfatice subseroase sunt asemãnãtoare
dilatãrilor varicoase ale
venelor
- chilifere rupte.

Limfangiectazie tip I
- intereseazã izolat vasele limfatice ale intestinul subþire sau
aria colonului.
Limfangiectazie tip II
- se implicã ºi reþelele limfatice periaortale, abdominale, ale
membrelor inferioare, duct toracic (hipoplastic sau absent).
#!
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Din semnele indirecte fac parte:
pseudoascita determinatã de dilatarea anselor intestinale,
ocupate de lichid intraluminal;

ascita vizualizatã ecografic în perioada intrauterinã:
limfangiectazie intestinalã primarã a fãtului (în special de
forme generalizate).
Examenul endoscopic reuºeºte mai lesne dupã un regim
hiperlipidic. Aspectul mucoasei intestinale diferã în funcþie de
forma maladiei:

culoare rozã sau roz-palã;

desen vascular accentuat ºi edem pânã la hemoragiere
punctiformã;

hiperplazie limfofolicularã;

uneori sunt prezente focare de hiperpigmentaþie sau pete
albe opace.
Lumenul intestinal conþine lichid gras.
Paracenteza diagnosticã poate fi utilã în cazul ascitei ºi are
ca scop determinarea caracterului chilos al revãrsatului peritoneal.
Examenul radiologic

rar pune în evidenþã careva semne evocatoare;

furnizeazã concluzii în vederea depistãrii maladiei de bazã;

totuºi mai caracteristice se considerã:

îngroºarea pliurilor intestinale fãrã dilatarea lumenului
intestinal;

diluarea substanþei baritate prin limforagie.

Limfografia este indicatã la suspectarea malformaþiilor
sistemului limfatic pentru

evidenþierea ectaziilor ºi hipoplaziilor limfaticelor
mezenteriale ºi/sau retroperitoneale;

evidenþierea anomaliilor de vase limfatice (membre, ductul
toracic, pleurã, aºa-numitele limfangiectazii osoase);

vizualizarea directã a refulãrii masei contrastante în
ganglionii limfatici, lumen intestinal, peritoneu etc.
Utilizarea albuminei marcate

permite vizualizarea pasajului limfatic în toate vasele limfatice;

indicã regiunile potenþiale de scurgere a limfei;

caracterul radioactiv al substanþei utilizate obligã la o
limitare serioasã în diagnosticul pediatric.
Mãsurarea clearance-ului α 1-antitripsinei

este o tehnicã noninvazivã ºi se foloseºte pe scarã largã;

reprezintã pentru pediatrie metoda de confirmare a
diagnosticului;

se dozeazã anume α1-antitripsina deoarece spre deosebire
de alte proteine plasmatice aceasta nu este digeratã ºi nici
absorbitã în lumenul intestinal;

indicile variazã mult de la un copil la altul dar fiziologic
nu poate depãºi valoarea de 13 ml/zi.
Dozarea α1-antitripsinei în fecale (A1-AT)

este o metodã mult mai simplã, care apreciazã volumul
zilnic al pierderilor intestinale de proteine;

valoarea fiziologicã a acestui indice < 3,4mg/g mase fecale.



• VSH accelerat
• Leucocitozã
• Anemie
• Examen endoscopic: aspect de drum pavat

• EGDS
 pliuri cerebriforme îngroºate, suculente

• Dureri abdominale

4. • Subfebrilitate

• Scãdere în pondere

5. • Dureri abdominale
• Greþuri;

• Vome

#"



3.

• Rectoragie
• Pusee febrile
• Dureri abdominale





2.

• Polifecalie fetidã emisã
mai frecvent de 2 ori în zi.
• Abdomen mãrit
• Încetinirea sau falimentul
creºterii (masa, talia)

Limfangiectazie
intestinalã

Boala
celiacã





• VSH accelerat
• Leucocitozã
• Anemie
• Examen endoscopic
 Ulceraþii ascensionând din regiunea rectului

• Dureri abdominale

Boala
Crohn





• Anemie
• Hipocalciemie
• Hipoproteinemie
• Examen coprocitologic
 steatoree, uneori creatoree
• Vârstã osoasã intarziatã
• Examen endoscopic
 denivelarea vilozitãþilor intestinale
• Examinare biopsicã
 atrofie sau subatrofie vilozitarã

• Diaree

1. • Edeme

Sindromul
nefrotic





• Hipoalbuminemie
• Limfopenie
• Limfografie
• Examinare endoscopicã
 vase limfatice sinuoase
 retea limfaticã "plasã impregnata cu pierle"
• Biopsie intestinalã



Algoritm pentru diferenþierea enteropatiilor exsudative

Boala Menetrie
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Tratament
Limfangiectazie intestinalã primarã
Perioada de acutizare
1. Regim de pat.
2. Regim alimentar hipolipidic:
 trigliceride cu lanþ scurt ºi mediu;
 trigliceride cu lanþ lung < 10g/zi.
3. Suplinirea biologicã a deficienþelor instalate.
Perioada de acalmie
Regim hipolipidic cu predominarea trigliceridelor cu lanþ scurt
ºi mediu.






Enteropatie exsudativã secundarã
Perioada de acutizare
1. Regim de pat.
2. Regim alimentar hipolipidic:
 trigliceride cu lanþ scurt ºi mediu;
 trigliceride cu lanþ lung < 10g/zi.
3. Suplinirea biologicã a deficienþelor instalate.
Perioada de acalmie
Regimul maladiei de bazã inclusiv limitarea trigliceridelor
cu lanþ lung.

Suplinirea deficienþelor biologice
Suplinirea vitaminicã
Vitamina A
creºte funcþia de barierã a mucoasei gastrointestinale;
este importantã pentru procesele de creºtere ºi diferenþiere ale enterocitrelor;
posedã proprietãþi imunostimulatoare;
se comercializeazã ca Retinol acetat, Aquasol etc.
Pentru copii < 1 an se administreazã zilnic 375 µg,
pentru 1-3 ani - 400 µg/zi;
pentru 4-6 ani - 500 µg;
pentru 7-10 ani - 700 µg;
pentru > 10 ani - 800-1000 µg.
NB! Utilizarea preparatelor care presupun administrarea vitaminei în raport cu numãrul de U (unitati)
se face din corelaþia: 1 U vitamina A = 0,3 µg retinol.




Vitamina D
acþioneazã asupra diferenþierii, proliferãrii ºi activãrii celulare, inclusiv a enterocitelor etc.;
administrarea în doze de profilaxie mãreºte durata tratamentului, creeazã premise pentru agravare sau pentru evoluþie cronic
recidivantã.
Conduita terapeuticã a hipovitaminozei D
a. doze curative (soluþie apoasã) timp de 30-40 de zile:
prematuri - 10-20 mcg/zi (400-800 U) nu mai mult de 750 mcg/zi (300.000 U);
nãscuþi la termen - 10 mcg/zi (400 U); 8-10 picaturi (4-5 000 ME)/zi;
b. doze de susþinere 500-1500 ME /zi (1-3 picãturi).






Vitamina E
previne peroxidarea lipidelor;
este esenþialã în protecþia acizilor graºi polinesaturaþi membranari;
stabilizeazã faza lipidicã;
menþine la nivel fiziologic oxidarea membranelor eritrocitare.
Conduita terapeuticã în hipovitaminoza E:
sugar  4 - 8 mg/zi;
adolescent  10-20 mg/zi.





Vitamina K
activeazã factorii II, VI, IX, X din complexul protrombinic, proteinele S ºi C, considerate inhibitori ai coagulãrii;
la nou-nãscut aportul sãptãmânal de vitamina K ingeratã trebuie sã constituie 2-5 mg;
deoarece laptele matern conþine mai puþin de 5µg/l, sugarul necesitând în jur de 1µg/kg/zi.
Conduita terapeuticã în hipovitaminoza K:
peroral în doze de 2,5-5 mg/zi;
parenteral - 1-2 mg/zi.
##
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Alte supliniri:
Preparate de Fe (Hemofer)
2 luni-3 ani  1-5 pic. x 2-3/zi;
3-9 ani  15-30 pic. x 3/zi;
9-14 ani  30-50 pic. x 3/zi;
< 2 ani  50 mg x 1-2/zi;
2-12 ani  100 mg x 2/zi;
> 12 ani  100 mg x 3/zi.

Tiamina (vitamina B 1)
<12 luni  0,5 mg/zi;
1,5 ani  0,8 mg/zi;
1,5 - 2 ani  0,9 mg/zi;
3-4 ani  1,1 mg/zi;
5-6 ani  1,2 mg/zi;
7-10 ani  1,4 mg/zi;

Gluconat de Ca
< 1 an  0,5x 2-3/zi;
2-4 ani  1,0 x 2-3/zi;
5-6 ani  1,0-1,5 x 2-3/zi;
7-9 ani  1,5-2,0 x 2-3/zi;
10-14 ani  2,0-3,0 x 2-3/zi.

Acid folic
0-6 luni  40 mcg/zi;
7-12 luni  60 mcg/zi;
2-12 ani  100 mcg/zi;
13-14 ani  10 mg/kg/zi;
15 ani < 1-2 mg/kg/zi.

Fermenþi digestivi
 Pancreatinã:
Kreon 10 000 - 500 ME/kg x 4-6/zi.
< 1 an  0,1-0,15;
2 ani  0,2;
Pancitrat - 500 ME/kg x 4-6/zi.
3-4 ani  0,25;
5-6 ani  0,3;
Eurobil - 500 ME/kg x 4-6/zi.
7-9 ani  0,4;
10-14 ani  0,5g x 3-6/zi.
Reechilibrarea biologicã în unele cazuri în pofida
respectãrii regimului agluten, starea generalã a copilului nu poate
fi prea mult influenþatã. Aceºtea sunt copiii la care schimbãrile de
absorbþie intestinalã sunt profund deteriorate, situaþie care necesitã
o reechilibrare hidroelectroliticã ºi nutriþionalã prin aport venos:

Aminoped, 1 flacon 500 ml < 1 an  10-15-20 ml/kg/zi; >
1 an  5-10 ml/kg/zi.

Albuminã, 5-10%, 5-10 ml/kg/zi.

Plasmã, 5-10 ml/kg/zi.

Aminoplasmal, 10% 10-15 ml/kg/zi endovenos dupã
cateterizare centralã.

Aminosol L - 600 10-15 ml/kg/zi.

Aminosol 800, 10-15 ml/kg/zi.

Aminosol KE, 10-15 ml/kg/zi.
Albumina este o proteinã elipsoidalã a plasmei care asigurã
70-80% din presiunea osmoticã a plasmei ºi are o duratã a vieþii
de circa 15-20 de zile. Administratã intravenos, aceastã proteinã
mãreºte volumul circulant al sângelui, suplinind echivalentul
oncotic al plasmei, micºoreazã hemoconcentraþia ºi vâscozitatea
sângelui. Volumul total al albuminei în organismul uman (70
kg.) este de circa 350g zilnic fiind sintetizate 15g albuminã mai
mult din 60% situându-se în spaþiul extravascular. O astfel de
concentraþie asigurã sângelui o presiune de 20 de mm Hg.
Cu toate cã volumul administrat trebuie individualizat,
doza iniþialã pentru tratamentul hipovolemiei acute trebuie sã
constituie 12-20 ml/zi (0,6-1,0 g/kg), iar prizele se pot repeta la
15-30 de minute, dacã prima nu a atins efectul scontat. În
hipoproteinemiile fãrã edeme albumina se administreazã în dozã
de 2g/kg/zi, în cazurile de hipoproteinemii cronice fiind mai
preferabilã administrarea Albuminei 25%.
Reacþiile adverse ale albuminei se traduc prin nausea,
frisoane, urticarie, care se abolesc la scurt timp dupã întreruperea
sau încetinirea vitezei de administrare.

Complexul terapeutic se considerã adecvat dacã:
se restabileºte pofta de mâncare;
dispar: diareea, edemele.
În formele refractare la regim agluten se va implementa
tratamentul imunosupresor cu Azatioprinã, Ciclosporinã - în
dozã de 1-2 mg/kg corp/zi. Dar rezultatele obþinute nu sunt încã
concludente. Corectarea hipoalbuminemiei este necesarã în
diareile profunde cu hipoalbuminemie marcatã. În
limfangiectazia intestinalã primarã, o astfel de conduitã nu este
obligatorie, dar administrarea ei poate atenua evoluþia puseului
acut. Recent s-a testat utilizarea heparinei în doze care nu
schimbã coagularea, care posibil ar putea restabili
permeabilitatea endoteliului capilarelor limfatice.
Tratamentul chirurgical este excepþional ca gest curativ,
dar trebuie discutat în formele severe, când regimul dietetic ºi
tratamentul simptomatic nu reuºesc sã amelioreze calitatea vieþii.
Din indicaþiile absolute citãm: ectazii limitate la un anumit sector
precizat în prealabil prin tehnici imagistice; bloc extrinsec prin
neoplasm; hipertensie portalã etc. Totuºi rolul intervenþiei
chirurgicale în anomaliile vaselor limfatice este paliativ ºi prevede
o anastomozã limfovenoasã sau derivare peritoneovenoasã. Altã
discuþie despre rolul tratamentului este în cazul compresiilor
extrinseci, în care tactica chirurgicalã, cu excepþia cazurilor
inoperabile, este inevitabilã. În maladiile inflamatorii cronice
decizia operatorie va fi dictatã de activitatea maladiei de bazã,
iar în cele cardiace - de starea aparatului cardiovascular.



Evoluþie
Evoluþia maladiei este relativ benignã, recidive fãcând
fiecare al treilea afectat. Remisiunile cu diferitã duratã sunt
întrerupte de pusee acute, iar exprimarea clinicã a formelor minime
poate sugera prezenþa maladiei doar retrospectiv, dupã un
anamnestic reuºit. La respectarea unui regim alimentar sãrac în
#$
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grãsimi diareea se limiteazã, edemele cedeazã, iar proteinemia
creºte. Alteori însã asemenea efecte benefice pot fi obþinute numai
în cazul administrãrii diureticelor. Rata perifericã a albuminelor
ºi IgG rareori revine la indici fiziologici, ei se stabilizeazã dupã
câteva luni de la iniþierea tratamentului. Formele timpurii de
manifestare ale limfangiectaziilor pot avea caracter familial.
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Complicaþii
Enteropatia exsudativã se complicã cu diaree rebelã, scãdere
ponderalã pânã la caºexie, revãrsate hiloase (peritoneale, pleurale,
pericardice etc.), implicãri infecþioase etc. În majoritatea cazurilor
retardul ponderal se completeazã cu întârzierea (aproape în jumate
din cazuri) sau chiar falimentul creºterii. În cazurile grave, se
poate dezvolta o septicemie. Sunt referiri care susþin cã, dupã
mulþi ani de evoluþie existã riscul de apariþie a limfosarcomului.
Pronostic
Pronosticul formelor primare ale maladiei este rezervat,
evoluþia fiind de cele mai dese ori urmatã de un sfârºit letal. În
enteropatiile exsudative secundare pronosticul este în mare parte
determinat de diagnosticul ºi tratamentul adecvat atât al maladiei
de bazã, cât ºi al exsudaþiei proteice propriu-zise. Diagnosticate
timpuriu ºi tratate adecvat, enteropatiile exsudative, cu excepþia
limfangiectaziilor intestinale primare care implicã multe vase
limfatice ale intestinului, se pot remite spontan.
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Controlul genetic asupra unor afecþiuni ale organismului ºi
utilizarea celulelor stem în corecþia lor
V. Popescu
Laboratorul de Geneticã, USMF Nicolae Testemiþanu
Genetic Control over Some Affections of the Organism and Applying of Stem Cells for Correction of the Diseases
Literature review shows that many diseases have genetic backgrounds and are not treatable by conventional procedures. Therefore, new approaches,
combining stem-cell therapy and genetic engineering methods to provide healthy, tissue-compatible and functionally adaptable cells for use in
transplantation and regeneration of various affected organs. This paper states the methods involved in cell therapies and their possibilities.
Key words: cell therapy, embryonic stem-cells, gene therapy, cell cloning
Ãåíåòè÷åñêèé êîíòðîëü íàä áîëåçíÿìè è èñïîëüçîâàíèå ñòâîëîâûõ êëåòîê â èõ êîððåêöèè
Îáçîð ëèòåðàòóðû ïîêàçûâàåò, ÷òî ìíîãèå áîëåçíè, êîòîðûå âûçâàíû íàðóøåíèÿìè â ãåíåòè÷åñêîì àïïàðàòå êëåòîê, íå ïîääàþòñÿ
ëå÷åíèþ îáû÷íûìè ìåòîäàìè. Äëÿ èõ ïðåîäîëåíèÿ ñåãîäíÿ ðàçâèâàåòñÿ íîâûé ïîäõîä. Îí ñîñòîèò â ñîâìåùåíèè ìåòîäîâ òåðàïèè
ñòâîëîâûìè êëåòêàìè è ìåòîäîâ ãåíåòè÷åñêîé èíæåíåðèè. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü çäîðîâûå êëåòêè, êîòîðûå îáëàäàþò îäíîâðåìåííî
òàêèìè âàæíûìè ñâîéñòâàìè êàê: òêàíåâàÿ ñîâìåñòèìîñòü è ôóíêöèîíàëüíàÿ àäàïòàáåëüíîñòü è, ñëåäîâàòåëüíî, ñìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïåðåñàäêè ñ öåëüþ ðåãåíåðàöèè ïîâðåæäåííûõ îðãàíîâ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ìåòîäû, èñïîëüçóþùèåñÿ â êëåòî÷íîé
òåðàïèè, à òàêæå èõ âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìáðèîíàëüíûå ñòâîëîâûå êëåòêè, ãåííàÿ òåðàïèÿ, êëîíèðîâàíèå êëåòîê

Dupã cum este menþionat în literatura de specialitate
[Covic M. ºi coaut., 2004], toate bolile la mamifere ºi la om (cu
excepþia intoxicaþiilor ºi bolilor infecþioase) au la bazã erori în
programul informaþional-genetic din celulele acestora.
În prezent, cunoºtinþele din biologie ºi dezvoltarea
biotehnologiilor moderne în medicinã au fãcut posibil controlul
genetic al multor funcþii ºi stãrii de sãnãtate a animalelor
mamifere ºi a omului.
Pentru a preîntâmpina apariþia unei boli cu predispoziþie
geneticã ºi pentru a stopa progresia ei, oamenii de ºtiinþã au
gãsit metode de control genetic al acestora, iar domeniul nouapãrut a fost numit inginerie geneticã. În cadrul ingineriei
genetice, mai târziu (în anii 1970 ai sec. trecut), s-a conturat
ingineria genicã, care se ocupã de studiul (geneticã molecularã)
ºi repararea (genoterapie) genelor organismului, în timp ce
ingineria geneticã vegheazã totalitatea ºi integritatea genelor
(genomul) unui organism.
Aici trebuie menþionat faptul cã, spre deosebire de
manipulãrile genetice la animale, terapiile genice umane se
limiteazã, deocamdatã, la transformarea geneticã a celulelor
somatice, nu ºi a celor germinale, din motive de securitate
biologicã a speciei umane [Pinkert C., 1994].
În anul 1990, S. Rosenberg ºi colaboratorii sãi au reuºit
sã suprime progresia melanoamelor prin manipulãri genetice
ale celulelor umane în culturã. Aceºti cercetãtori au izolat din
sângele pacienþilor limfocite infiltrate în tumori (TIL - engl.
tumor infiltrating lymphocytes). Celulele TIL sunt implicate în
reacþiile imune naturale de atac al formaþiunilor neoplazice
solide. Autorii amintiþi, au supus celulele TIL unei transformãri
genetice, conferindu-le proprietatea de a exprima proteine
antineoplazice. În cele din urmã, celulele transformate genetic
au fost reinjectate în organismul pacienþilor cu melanom

metastatic. Dupã douã luni din momentul introducerii în
organism, aceste celule erau funcþionale, exprimând factori
antineoplazici ºi gena neo în calitate de marcher.
Helen Blau ºi colaboratorii ei au obþinut, în anul 1981,
culturi de mioblaºti primari care au derivat din organismul unor
persoane care sufereau de distrofie muscularã Duchenne. Mai
târziu, a fost descrisã posibilitatea de a introduce gena normalã
a distrofinei în mioblaºtii cultivaþi, care pot fi, apoi, reintroduºi
în þesutul muscular al pacientului pentru a corecta patologia
[Pinkert C., 1994].
În anul 1987, J. Sorge ºi colaboratorii au realizat corecþia
bolii Gaucher tip I (la nivelul celulelor în culturã) prin
transformarea geneticã a fibroblaºtilor umani deficienþi în
adenozin-deaminazã (ADA) cu gena normalã, responsabilã de
sinteza ADA [Palmer et al., 1987].
În medicina de astãzi se cere implementarea metodelor de
manipulare geneticã ºi negeneticã a celulelor, dar mai ales a
celulelor embrionare [Vintilã I. ºi coaut., 2004], pentru a putea
obþine þesuturi sãnãtoase în afara organismului (in vitro) care sã
fie utilizate în transplantare ºi terapii celulare. Pentru aceasta,
medicii-imunologi afirmã cã celulele/þesuturile, create în laborator,
trebuie sã fie recunoscute ca fiind proprii organismului-primitor,
adicã aceste þesuturi manipulate (reconstruite), trebuie sã fie
compatibile din punct de vedere imunologic cu organismulprimitor, dar ºi compatibile funcþional cu organul-þintã (situs) 
conform principiilor fiziologiei [Vior C., 2000].
Cum obþinem þesuturi sãnãtoase genetic care sã fie ºi
compatibile imunologic cu organismul primitor? În acest sens,
oamenii de ºtiinþã au gãsit soluþia. Ei propun implementarea în
medicinã a clonãrii terapeutice ºi terapiilor celulare [Vintilã I.
ºi coaut., 2004]. Clonarea permite obþinerea de celule cu acelaºi
profil genetic (genotip) ca ºi al celulelor-sursã (celulele extrase
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din organism, de la care derivã celulele obþinute ulterior, în timpul
cultivãrii) [Popescu V., 2005]. În aºa fel, noi reuºim sã obþinem
celule compatibile cu organismul afectat ºi ele pot fi utilizate
pentru transplantare (terapii celulare regenerative) în organismul
persoanei bolnave. Aceastã metodã ºi-a confirmat deja eficienþa
în remedierea multor boli aºa cum sunt infarctul, leucemiile,
diabetul zaharat. La Spitalul Clinic nr. 1 Judeþean din Timiºoara,
România, începând cu anul 2000, colectivul condus de Prof. Dr.
Virgil Pãunescu, aplicã cu succes terapiile celulare ºi au reuºit sã
refacã partea necrozatã a miocardului cu cel puþin 30%.
Pentru a restabili funcþia unui organ, adeseori, nu este
suficient sã realizãm terapia celularã, dar se cere, în prealabil,
sã reparãm genomul celulelor ce sunt cultivate. Pentru aceasta
se cere sã parcurgem urmãtoarele etape:
1. Caracterizãm, în primul rând, genotipul persoanelor
afectate, în familiile cãrora au fost cazuri de boli genetice sau
boli cu predispunere geneticã, prin metodele de genotipizare
[Sambrook J. et al., 1989]. Dacã gãsim o mutaþie genicã în
celulele analizate, se recurge la substituirea genei mutante cu o
genã normalã sau introducerea, prin inserþie, a genei normale,
fãrã excizia celei patologice [Vintilã I. ºi coaut., 2004], dupã
cum urmeazã în punctele 2-6.
2. Identificãm persoanele care au celule normale, conþinând
gena responsabilã activatã (se transcrie dând naºtere unei molecule
ARNm specific)  utilizãm metodele de genotipizare molecularã
(RFLP, PCR, hibridizare cu sonde moleculare, secvenþiere º.a.)
[Sambrook J. et al., 1989; http://irb.jhmi.edu].
3. Obþinem gena (sub formã de ADNc) din ARNm-ul ei
specific (utilizãm metodele de genotipizare molecularã ºi anume,
RT-PCR, clonare molecularã cu ajutorul vectorilor de clonare,
separarea secvenþelor de ADN cu gena de interes terapeutic)
[Sambrook J. et al., 1998; http://irb.jhmi.edu].
4. Introducerea ADN-ului exogen cu gena de interes în
genomul celulelor cultivate (transfecþie), prin electroporare sau
cu ajutorul virusurilor [Pinkert C., 1994; Vior C., 2000; http://
irb.jhmi.edu]. Pentru a fi transformate genetic in vitro, se aleg
celulele care întrunesc mai multe cerinþe, printre care: celulele
trebuie sã provinã din þesutul în care se exprima gena datã, se
cere ca celulele date sã fie uºor accesibile, sã aibã un indice
mitotic relativ înalt º.a. [Pinkert C., 1994].
5. Selecþia ºi expandarea celulelor transformate, cu ajutorul
mediilor nutritive conþinând antibiotice pentru selectivitate. La
aceastã etapã, utilizãm metodele cultivãrii celulelor animale in
vitro [Pinkert C, 1994; Vior C., 2000; http://irb.jhmi.edu].
6. Introducerea celulelor cultivate, în organul afectat [Siepe
M., Heilmann C. et al., 2005; http://irb.jhmi.edu].
Dacã celulele obþinute continuã sã prolifereze ºi au
proprietatea de a se diferenþia în celule caracteristice organuluiþintã, aceastã tehnologie se încheie odatã cu etapa introducerii
celulelor cultivate, în organul afectat.
Multiple cercetãri recente au pus în evidenþã faptul cã
celulele medulare osoase, crescute în laborator în condiþii
specifice, se dezvoltã în celule osoase, cartilaginoase, adipoase
ºi musculare [Ababii I., Ciobanu P. ºi coaut., 2005].
Totuºi, de cele mai multe ori, celulele pe care le izolãm
din organismul adult sunt deja, mai mult sau mai puþin,
diferenþiate ºi nu întotdeauna se rediferenþiazã odatã cu
aducerea lor în þesuturile organismului [Boheler K., Czyz J. et

al., 2002]. Pentru a rezolva acest impediment, oamenii de ºtiinþã
au gãsit posibilitatea de reprogramare a nucleului celulelor
somatice. Aceasta se realizeazã prin metoda transferului
nucleului celulei diferenþiate în citoplasma unui ovocit de
ordinul I ºi, apoi, în ovocit de ordinul II. Astfel, se obþine un
zigot [Lanza R., Moor M. et al., 2004] care poate fi cultivat în
medii nutritive artificiale pentru a se dezvolta pânã în stadiul de
blastocist preimplantaþional care poate fi pãstrat pe termen lung
în stare congelatã (azot lichid ≈ - 196 °C). Blastocistul conþine
masa celularã internã (embrioblastul) din care pot fi izolate celule
tinere, nediferenþiate, numite celule stem embrionare (ES)
[Thomson J., Itskovity-Eldor J. et al., 1998]. Aceste celule sunt
pluripotente, deoarece pot reface orice þesut din organism
[Wobus Anna, 2001; Odorico J., Kaufman D. et al., 2001].
În cazul unor afecþiuni cum este infarctul miocardului,
biotehnologia terapeuticã va cuprinde etapele de manipulare a
celulelor fãrã a le transforma genetic, deoarece pentru a
remedia aceastã afecþiune se cere refacerea pãrþii necrozate a
cordului cu celule tinere funcþionale ºi histocompatibile.
Aceastã terapie celularã se realizeazã conform schemei
de mai jos (fig. 1).
Conform acestei scheme, la început, din blastocist se
izoleazã masa celularã internã (ICM) [Thomson J., Itskovity-Eldor

Fig. 1. Etapele realizãrii terapiei cu
celule ES în vederea remedierii
infarctului miocardic.
Legendã: ICM  masa celularã internã din embrion; ES  celule
stem embrionare;
LIF  factor inhibitor al diferenþierii celulare.
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J. et al., 1998]. Celulele din ICM sunt transferate în plãcuþe Petri
unde au fost, în prealabil, cultivaþi fibroblaºti fetali în calitate de
celule-feeder (pentru a obþine condiþionarea mediului nutritiv cu
factori de creºtere celularã). Tot în aceastã plãcuþã Petri este
adãugat mediu nutritiv DMEM-high glucose proaspãt, cu adaos
de factori care previn diferenþierea celulelor stem-embrionare.
Celulele se cultivã în aceste plãcuþe la +37 °C, atmosfera conþinând
5% CO2 (incubator). O datã în douã zile se substituie mediul
nutritiv vechi cu mediu proaspãt. Iar, o datã în trei zile, se face
repicarea celulelor cultivate ºi repartizarea lor în plãcuþe Petri
pregãtite pentru cultivarea celulelor ES. Este important ca celulele
ES sã fie repicate, de fiecare datã, pânã a atinge confluenþa. Dupã
ce s-a obþinut o cantitate suficientã de celule ES, acestea sunt
desprinse de suprafaþa plãcuþei, prin tratare cu o soluþie tampon
ce conþine tripsinã. Dupã spãlare ºi centrifugare, celulele ES
procesate, se dilueazã cu soluþie fiziologicã sterilã ºi se introduc,
cu ajutorul unei seringi, în vasele coronariene ale inimii, în timpul
operaþiei chirurgicale [Siepe M., Heilmann C. et al., 2005]. În
perioada ce urmeazã dupã operaþie, celulele introduse trec din
venele coronariene în peretele cordului. O parte din aceste celulestem se instaleazã ºi se diferenþiazã în cardiomiocite, refãcând
în acest fel, miocardul ºi prelungindu-i activitatea [Siepe M.,
Heilmann C. et al., 2005].
Biotehnologiile descrise aici pot sta la baza corecþiei multor
boli cum sunt leucemiile, diabetul zaharat, bolile þesutului
conjunctiv, ciroza hepaticã, hepatitele cronice, boli din domeniul
oftalmologiei, otorinolaringologiei, pseudartroze, artroze
deformante, osteomielite, defecte osoase, osteodistrofii, hemofilie
etc. Existã speranþa cã terapiile celulare vor sta, inclusiv, la baza
remedierii unor boli neurodegenerative, cum este boala Parkinson.

recunoaºterea prin complementaritate a secvenþelor necunoscute
din ADN-ul investigat cu ajutorul unor molecule de ADN obþinute
artificial, a cãror secvenþã este cunoscutã.
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Concluzie
În prezent, se dezvoltã o serie de metode terapeutice
neconvenþionale cum sunt metodele terapiilor cu celule stem ºi
metodele terapiilor genice. Luate împreunã, aceste metode dau
naºtere unui domeniu nou, cel al terapiilor celulare ºi genice,
care face posibilã punerea sub control a unor afecþiuni, ceea ce
oferã posibilitãþi noi ºi foarte eficiente pentru menþinerea stãrii
de sãnãtate a organismului.
Termeni utilizaþi: ADN  acid dezoxiribonucleic; ADNc
 acid dezoxiribonucleic complementar; ARNm  acid ribonucleic
mesager; ES  celule stem embrionare; PCR  reacþie de
polimerizare în lanþ a ADN; secvenþiere  determinarea succesiunii
nucleotidelor în ADN; RFLP  analiza polimorfismului lungimii
fragmentelor de restricþie ale ADN; hibridizare molecularã 
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Sistem modern de diagnosticare a tulburãrilor de personalitate
D. Þopa, doctorandã
Catedra Psihologie ºi Pedagogie, Specialitatea Psihologie Medicalã, Universitatea de Stat din Moldova
Necessity of a Modern Method in Personality Disorders Diagnosis
This article enumerates the factors that generate the most frequent errors in the diagnosis of personality disorders and the major problems in
the processing of the personality disorder diagnoses. The author offers a new model utilizing an electronic support system to reduce or prevent
these problems.
Key words: personality disorders, diagnosis
Íîâàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòèêè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ
Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà ôàêòîðû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ñàìûì ÷àñòûì îøèáêàì â äèàãíîñòèêå ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ, íà
îñíîâíûå ïðîáëåìû äèàãíîñòèêè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ. Îí ïðåäëàãàåò íîâóþ ìîäåëü ðåøåíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì, â
÷àñòíîñòè ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó äèàãíîñòè÷åñêîé ïîääåðæêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòíûå ðàññòðîéñòâà, äèàãíîñòèêà

Introducere
Mediatizarea prin diferite metode, cum ar fi filmele
artistice, diferitele talkshow-uri sau emisiuni informative, a
formelor de comportament deviant, inadaptabilitate socialã,
comportament delincvent etc., a reuºit sã ne familiarizeze ºi sã
rãspândeascã în diferite segmente sociale noþiunile de psihopat,
sociopat, tulburare de personalitate º.a. Esenþial este, însã, faptul
cã totuºi doar un bun specialist acreditat ºi experimentat poate
diagnostica tulburãrile de mai sus. Vom încerca în continuare sã
elucidãm factorii perturbatori care provoacã erorile cele mai
frecvente în diagnosticarea tulburãrilor de personalitate.

3. Insuficienþa metodelor anterioare, determinatã de
urmãtorii factori:
a. poziþia tulburãrilor de personalitate la intersecþia
psihologiei, psihiatriei ºi ale ºtiinþelor neurale, fiecare având
diferite atitudini în ceea ce priveºte existenþa, etiologia ºi
simptomatica tipului dat de tulburãri, criterii diferite de
diagnosticare ºi interpretare;
b. deficitul de colaborare între ºtiinþele menþionate,
divergenþele în interiorul fiecãrei ºtiinþe, curente ºi ºcoli
contradictorii  fapt care duce la analiza separatã a simptomelor,
neintegrate în ansamblul caracteristicilor psihice ale subiectului,
c. interpretarea personalizatã a diagnosticãrii, rezultatele
acesteia depinzând deseori de caracteristicile ºi stãrile personale
ale examinatorilor;
d. accesul limitat la învãþarea utilizãrii metodelor, care
pot fi însuºite doar în sistemul ucenic - maestru, nu mai poate
face faþã cerinþelor sistemului modern de învãþãmânt.
4. Dezvoltarea ºtiinþelor medicale ºi a psihologiei solicitã
modernizarea sistemelor diagnostice ºi adaptarea lor la noile
standarde impuse de tehnologiile electronice, care oferã
posibilitãþi extraordinare în ceea ce priveºte:
a. Standarde noi care oferã posibilitatea de utilizare
echitabilã a tuturor resurselor umane din domeniu, sistem, în
care conteazã doar calitatea produsului ºtiinþific ºi se face
abstracþie de rasã, provenienþã, poziþie socialã ºi academicã,
vârsta ºi experienþa cercetãtorului.
b. Acurateþe în prelucrarea datelor ºi în analiza rezultatelor,
datoritã programelor avansate de calcul ºi de analizã factorialã.
c. Accesul atât pentru începãtori, cât ºi pentru specialiºti,
la toate informaþiile din domeniu ºi exploatarea avantajelor
colaborãrii la distanþã.
Prima problemã majorã apare din cauza faptului cã
criteriile de diagnosticare a tulburãrilor de personalitate sunt
expuse într-o formã lizibilã, aparent accesibilã pentru specialiºti,
s-ar pãrea cã ºi propriu-zis procedura de diagnosticare este
accesibilã ºi destul de simplã. În practicã nu se întâlnesc subiecþi
care sã prezinte o formã curatã, clarã de tulburare de
personalitate; în marea majoritate a cazurilor simptomele din

Problemele actuale în diagnosticarea tulburãrilor de
personalitate
Tulburãrile de personalitate sunt considerate astãzi ca fiind
o deviaþie de la normã, în sensul cã personalitatea se dezvoltã
dizarmonic, trãsãturile interne ºi comportamentul subiectului
sunt rigide, alterând substanþial capacitatea de adaptare ºi de
relaþionare socialã.
Interesul nostru faþã de tulburãrile de personalitate a fost
stârnit de cãtre urmãtorii factori:
1. Incidenþa persoanelor cu tulburãri de personalitate, fapt
care impune un grad sporit de atenþie acestui tip de tulburãri,
confirmatã de urmãtoarele date statistice:
a. Cel puþin 29% din populaþia generalã suferã de tulburãri
de personalitate.
b. Cel puþin 42% din pacienþii clinicilor de specialitate
sunt diagnosticaþi ca suferinzi de tulburãri de personalitate.
c. Cel puþin 75% din deþinuþii penitenciarelor ºi ale
instituþiilor corecþionale prezintã tulburãri de personalitate.
2. Implicaþiile sociale, reflectate în urmãtoarele aspecte:
a. Spectrul larg simptomatic ºi tipologic al tulburãrilor de
personalitate, care se extinde de la persoane inadaptate pânã la
persoane antisociale, denotã prezenþa tipului dat de persoane în
toate sferele ºi segmentele sociale.
b. Gradul înalt de sinucideri ºi/sau crime printre psihopaþi
determinã un procent sporit de risc social, ameninþând însãºi
securitatea socialã.
$
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diferite tulburãri de personalitate integrându-se într-un mozaic
simptomatic, adicã într-o singurã persoanã, se manifestã prin
simptome din diferite tulburãri de personalitate. Astfel, apare o
dificultate de a ordona aceste simptome în dominante sau
secundare ºi cu atât mai mult de a le stabili cota de participare în
cadrul tulburãrii. Aceasta duce la o abordare eronatã terapeuticã,
pacientul simþindu-se din nou singur ºi neînþeles, se vede nevoit
sã abandoneze terapia, iar ºansele de readresare se reduc la minim.
A doua problemã de bazã a diagnosticãrii tulburãrilor de
personalitate este cea a factorului uman - examinatorii sunt
afectaþi de defectele sistemului de pregãtire a specialiºtilor din
domeniu, lipsa de experienþã, lipsa pregãtirii speciale, obosealã,
dezinteres, loialitatea faþã de un anumit curent ºtiinþific, antipatie,
simpatie sau altã situaþie de contra-transfer etc.

dezinteres, loialitatea faþã de un anumit curent ºtiinþific, antipatie,
simpatie sau altã situaþie de contra-transfer etc.), prin intermediul
standardizãrii chestionarului de preluare a datelor ºi a raportului
final.
b. Sã reducã defectele sistemului de pregãtire a specialiºtilor
din domeniu prin stocarea completã a informaþiilor relevante.
6. Sã prezinte un grad înalt de flexibilitate, datorat
actualizãrii frecvente a datelor ºi a receptivitãþii sistemului la
apariþia datelor noi (integrarea imediatã în prelucrare), cât ºi
utilizarea feed-back-ului în regim on-line, pentru depistarea
lacunelor sistemului, preluarea datelor noi ºi colaborare la distanþã.
Domeniile de aplicare a unui astfel de sistem se extind de
la domeniul clinic, deoarece sistemul propus este un instrument
de asistenþã diagnosticã, care estimeazã starea actualã a
subiectului, cât ºi necesitatea de intervenþie în cadrul domeniului
juridic, deoarece sistemul propus poate fi utilizat ca program
de profilare ºi/sau evaluare a potenþialului antisocial, în domeniul
asistenþei sociale, fiindcã sistemul oferã o estimare a adaptãrii
sociale a subiectului, putând fi utilizat ºi ca instrument de
evaluare a personalitãþii, fapt care-i permite sã fie întrebuinþat
practic în toate domeniile de evaluare a resurselor umane.
Am vrea, totuºi, sã menþionãm cã sistemele tehnologice
trebuie sã conlucreze cu factorul uman, aceasta fiind singura cale
pentru a le putea perfecþiona ºi pentru ca rezultatele scontate sã
fie remarcate neîntârziat ºi valoarea investiþiei iniþiale sã fie
justificatã ºi returnatã într-un timp scurt. Actualmente, structurile
electronice respective sunt capabile sã reducã factorii perturbatori
cel mai des întâlniþi, dar nicidecum nu pot înlocui prestaþia unui
specialist, ci doar o pot asista în vederea obþinerii unui diagnostic
de maximã acurateþe, care va premisa terapia ºi eventual va
reîncadra pacientul în societate. Eficienþa ºi creativitatea resurselor
umane este extrem de preþioasã pentru societate, de aceea, treptat,
trebuie sistematizatã orice structurã pentru a obþine un maxim de
rentabilitate cu un set minim de mijloace ºi investiþii.

Soluþia
Din momentul identificãrii problemelor vizibile ale
diagnosticãrii tulburãrilor de personalitate, s-a purces la cãutarea
mecanismelor de reducere a factorilor perturbatori. Soluþia s-a
dovedit a fi destul de simplã: tehnologizarea procesului de
diagnosticare. Adicã a apãrut necesitatea unui sistem electronic
care sã asiste activitatea diagnosticienilor, îndeplinind
urmãtoarele condiþii:
1. Sã fie o metodã complexã de investigare care presupune:
a. Sistematizarea ºi integrarea într-un sistem unic de
diagnosticare a tuturor criteriilor psihologice ºi psihiatrice, cât
ºi corelarea lor la o bazã topograficã ºi/sau funcþionalã
neurologicã, în vederea diagnosticãrii tulburãrilor specifice de
personalitate sau a sindroamelor organice care se reflectã în
personalitatea subiecþilor cu leziuni cerebrale ºi a tipurilor de
tulburãri organice de personalitate.
b. Introducerea unei liste complete, obiective ºi imparþiale
de simptome, indiferent de curentele ºi ºcolile ºtiinþifice din
interiorul ºtiinþelor relevante.
c. Stabilirea relaþiilor obiective între fiecare simptom ºi
tulburãrile de care acestea aparþin, precum ºi elaborarea
formulelor de atribuire.
d. Explorarea unui câmp larg de posibilitãþi, datoritã
înmagazinãrii tuturor datelor constituante ale diagnosticului.
2. Sã prezinte un grad înalt de precizie, datoritã urmãtorilor
factori:
a. Standardizarea introducerii datelor, care presupune filtrarea
ºi organizarea datelor, selectându-le doar pe cele relevante.
b. Preluarea criteriilor de diagnosticare din surse reputate,
cu grad înalt de credibilitate.
c. Prelucrarea electronicã a datelor ºi calcularea precisã a
probabilitãþilor.
3. Sã fie o metodã rapidã, obiectiv uºor de atins datoritã
prelucrãrii electronice a informaþiei.
4. Sã fie o metodã accesibilã specialiºtilor cu o experienþã
micã ºi/sau începãtorilor, fapt care va permite utilizarea largã a
soluþiei.
5. Sã reducã influenþa factorilor perturbatori asupra calitãþii
produsului ºtiinþific:
a. Sã reducã influenþa factorilor personali ai examinatorului
(lipsa de experienþã, lipsa pregãtirii speciale, obosealã,
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Áèîðåçîíàíñíàÿ äèàãíîñòèêà è òåðàïèÿ  êëèíè÷åñêîå ïðèëîæåíèå
êâàíòîâîé ìåõàíèêè
À. Êèðèÿê, À. Áàëàáàíîâ
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò îõðàíû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Bioresonance Diagnostic and Therapy as Clinical Supplementary of Quantum Mechanics
The discovery of the functional informational-energetic system inside of an alive creatures allowed to formulate and to base the role of the
informational-energetic pathogens in the illness, to find out the mystery of the informational-energetic connection between the acupunctural
points and to examine it like transiting mechanism of such system, where the main factor is the electro-magnetic field of the biosphere. At the
moment, investigators obtained almost enough scientific data, which approves the fact of electro-magnetic field with different specters and
diapasons of influence upon all biological processes. All objects of the Universe with the properties of physicallychemical characters have an
informational-energetic aspect.
Key words: bioenergetics information
Terapia ºi diagnosticul cu biorezonanþã  întrebuinþarea clinicã a mecanicii cuantice
Descoperirea sistemului funcþional informaþional-energetic în organismele vii permite ºtiinþei sã formuleze ºi sã demonstreze rolul patogenezei
informaþional-energetice în dezvoltarea bolilor, descoperirea misterului legãturii informaþional-energetice între punctele acupuncturale ºi a
examina sistemul ca un mecanism de transmitere în care factorul de baza este câmpul magnetic al biosferei.
La moment, cercetarile ºtiinþifice au obþinut date noi, care demonstreazã de facto cã câmpurile electromagnetice (cu spectre ºi diapazoane
diferite) influenþeazã procesele biologice.
Toate corpurile Universului cu caracter fizico-chimic au aspect informaþional-energetic.
Cuvinte cheie: bioenergetica informaþionalã

Íàóêà óæå ïðèîòêðûëà çàâåñó íåèçâåñòíîñòè íàä ñóùåñòâîâàíèåì òîíêèõ è òîí÷àéøèõ ýíåðãèé è ÷àñòè÷íî óæå ïðèçíàåò èõ. Îäíàêî èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè äî ñèõ ïîð íàõîäÿòñÿ íà ñàìîé íà÷àëüíîé ñòàäèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåêîòîðûå ôàêòû è ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé íàñòîÿòåëüíî òðåáóþò
ñâîåãî ðàçúÿñíåíèÿ. Âîëíà èíôîðìàöèîííîãî âçðûâà, êîòîðûé ïðîèçîøåë â ôèçèêå â 60-õ -70-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîëåå è áîëåå ñìåùàåòñÿ â îáëàñòü áèîëîãèè.
Ôèçèêà æèâîé ìàòåðèè ïðèâëåêàåò ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ
îáëàñòåé çíàíèé. Âîïðîñû, êîòîðûå âûäâèãàåò áèîëîãèÿ ïåðåä ôóíäàìåíòàëüíûìè íàóêàìè, çàñòàâëÿþò ïåðåñìàòðèâàòü
êëàññè÷åñêèå, ïðî÷íî óñòàíîâèâøèåñÿ ïîëîæåíèÿ ôèçèêè è
õèìèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, âíåäðåíèå ôèçèêè è õèìèè â ñôåðó
áèîëîãèè ðàñêðûâàåò ñëîæíåéøèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ýëåìåíòàìè æèâûõ ñèñòåì, ÷òî êîðåííûì îáðàçîì ìåíÿåò ñëîæèâøèåñÿ ïîíÿòèÿ ñóùíîñòè æèçíè â öåëîì.
Âðà÷ ÕÕI âåêà, ïðàêòèêóþùèé â óñëîâèÿõ íîâûõ ìîùíûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñòàâøèõ òîë÷êîì äëÿ êîëîññàëüíîé ïî ñâîèì ìàñøòàáàì è ñêîðîñòè ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè, äîëæåí, õîòÿ áû óïðîùåííî, ðàçáèðàòüñÿ â îáëàñòè áèîôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, â âîïðîñàõ êâàíòîâîé ôèçèêè è èíôîðìàöèîííûõ îñíîâàõ áèîýíåðãåòèêè, ÷òîáû ÿñíî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå ñëîæíåéøèå âçàèìîäåéñòâèÿ â æèâîì îðãàíèçìå, ïðîèñõîäÿùèå íà âñåõ
óðîâíÿõ  îò ìèêðî- äî ìàêðî, äëÿ îñîçíàííîãî ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé â äèàãíîñòèêå
è òåðàïèè, èñïîëüçóþùèõ íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàíû äâå ôèçè÷åñêèå ôîðìû
ñóùåñòâîâàíèÿ ìàòåðèè - âåùåñòâî è ïîëå. Âåùåñòâî - ìà-

òåðèàëüíûé ñóáñòðàò, ñîñòîÿùèé èç ÷àñòèö, èìåþùèõ ìàññó ïîêîÿ, - ò.å. ìàññó, äîñòóïíóþ äëÿ èçìåðåíèÿ ñîâðåìåííûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè. Ìàññó ïîêîÿ èìåþò ÷àñòèöû íà ðàçíûõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè: íåêîòîðûå ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû, àòîìû, ìîëåêóëû, àãðåãàöèè (òâåðäûå òåëà,
æèäêîñòè, ãàçû) è ïð. Ïîëå - ñðåäà, ïðåäñòàâëåííàÿ ñóáýëåìåíòàðíûìè ÷àñòèöàìè, ò.å. ÷àñòèöàìè, íå èìåþùèìè ìàññû ïîêîÿ. Ïîëå îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ÷àñòèöàìè âåùåñòâà íà ëþáûõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè ìàòåðèè.
Ïîñêîëüêó ñîâðåìåííàÿ àïïàðàòóðà íå â ñîñòîÿíèè ïðîèçâåñòè èçìåðåíèå ìàññû ïîêîÿ ÷àñòèö, îáðàçóþùèõ ïîëå, òî
îñíîâíîé õàðàêòåðèñòèêîé ýòîé ôîðìû ìàòåðèè ÿâëÿåòñÿ
ýíåðãèÿ. Ìåæäó ìàññîé è ýíåðãèåé ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü,
âûðàæàåìàÿ óðàâíåíèåì Ýéíøòåéíà: Å=mñ2, ãäå Å - ýíåðãèÿ, m - ìàññà, ñ - ñêîðîñòü ñâåòà â âàêóóìå - îñíîâíîé ñìûñë
óðàâíåíèÿ Ýéíøòåéíà ñîñòîèò â ïîäòâåðæäåíèè åäèíñòâà
âåùåñòâà è ïîëÿ. Âåùåñòâî ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî â
óñëîâèÿõ ïîëÿ. Ïîëå îïðåäåëÿåò áàçîâûé óðîâåíü ñòðóêòóðû âåùåñòâà è ôîðì åãî äâèæåíèÿ. Ïðè ýòîì äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñâîéñòâîì âåùåñòâà, ñïîñîáîì åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, åãî ôóíêöèåé. Ïîä ôèçè÷åñêèì ïîëåì ñëåäóåò
ïîíèìàòü ëþáîé âèä åãî ïðîÿâëåíèÿ: ãðàâèòàöèîííîå ïîëå,
ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå, ìàãíèòíîå ïîëå, à ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé ïîëÿ ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíàÿ âîëíà. Ïåðâè÷íàÿ
ñòðóêòóðà ïîëÿ ïðåäñòàâëåíà â âèäå âîëí ðàçëè÷íîé ÷àñòîòû, àìïëèòóäû, ôîðìû è âåêòîðà. Âòîðè÷íàÿ ñòðóêòóðà ïîëÿ
îïðåäåëÿåòñÿ ãðàäèåíòîì ïëîòíîñòè åãî âîëí. Ïîäúåì ïëîòíîñòè ýíåðãåòè÷åñêîãî çàðÿäà ïîëÿ âûøå êðèòè÷åñêîãî
óðîâíÿ ïåðåâîäèò ìàòåðèþ èç ñîñòîÿíèÿ ïîëÿ â ñîñòîÿíèå
âåùåñòâà. Ïëîòíîñòü ýíåðãåòè÷åñêîãî çàðÿäà îáåñïå÷èâà$!

Nr.1 (289), 2006
åò ãðàäèåíòíóþ çîíó êîíöåíòðàöèè ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö,
ïðåâðàùàÿ èõ â ìàòåðèàëüíûé îáúåêò [10,3,6].
Ïðîöåññ ñòðóêòyðèçàöèè-äåñòðóêòóðèçàöèè ìàòåðèè
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíó èç îñíîâíûõ ôîðì åå äâèæåíèÿ.
Æèâàÿ ìàòåðèÿ âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî íåðàâíîâåñèÿ. Ïóòåì îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòcòâóþùåé ñòðóêòóðû ýëåìåíòàðíûå ÷àñòèöû, âðàùàÿñü âîêðóã ñîáñòâåííûõ îñåé, ñïîñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ ìèêðîòîêîâ è ìèêðîìàãíèòíûõ ïîëåé, ãäå ýëåêòðîíû ñòàíîâÿòñÿ, òàêèì îáðàçîì, ýëåêòðîìàãíèòàìè, êîòîðûå êîìáèíèðóþòñÿ äëÿ êàæäîé ñèñòåìû â îäíî ñóììàðíîå ïîëå, ñòðóêòóðíî îðãàíèçîâàííîå ïî çàêîíàì âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ýíåðãèè, ÷òî ïðèâîäèò ê ðåàëèçàöèè ýëåêòðîìàãíèòíûõ âíóòðèêëåòî÷íûõ è ìåæêëåòî÷íûõ âçàèìîäåéñòâèé.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâà æèçíè - ýòî íå òîëüêî îáìåí âåùåñòâ, íî è àíàëèç è ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè â æèâûõ
ñèñòåìàõ [3,6,9].
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà ïîÿâèëàñü òåîðèÿ ñàìîîðãàíèçàöèè  ñèíåðãåòèêà (îò ãðå÷åñêîãî ñëîâà « sinergia»
- ñîâìåñòíîå, êîîïåðàòèâíîå äåéñòâèå). Òåîðèÿ îáúÿñíÿåò
ïðîöåññû âîçíèêíîâåíèÿ, óñòîé÷èâîñòè, ðàñïàäà ðàçëè÷íûõ
ñòðóêòóð æèâîé è íåæèâîé ìàòåðèè. Ñóùåñòâåííóþ ðîëü â
âîçíèêíîâåíèè è ñòàíîâëåíèè ñèíåðãåòèêè ñûãðàëè ðàáîòû Â. È. Âåðíàäñêîãî î íîîñôåðå, ×. Äàðâèíà î áèîëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè, Ë. Áîëüöìàíà è À. Ïóàíêàðå î ñòàòèñòè÷åñêîì îïèñàíèè ñëîæíûõ äâèæåíèé, À. À. Áîãäàíîâà, À.
Í. Êîëìàãîðîâà, Ï. Ê. Àíîõèíà, À. À. Àíäðîíîâà, Í. Ñ.
Êðûëîâà, Á. Ï. Áåëîóñîâà, Ë. Ä. Ëàíäàó î òåîðèè ñèñòåì.
Ñîçäàíèþ òåîðèè ñàìîîðãàíèçàöèè â ñîâðåìåííîì åå
ïîíèìàíèè âî ìíîãîì ñîäåéñòâîâàëè èññëåäîâàíèÿ È. Ïðèãîæèíà [8], Ã. Õàêåíà [9], Ï. Ýòêèíñà [12], H. Êëèìîíòîâè÷à [5] è äðóãèõ. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì íàó÷íûì ïðåäñòàâëåíèÿì, âñå æèâûå ñóùåñòâà îáðåòàþò ôîðìû è ôóíêöèè ñ
ïîìîùüþ ñàìîîðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçíèêíîâåíèåì îñîáûõ ôîðì óïîðÿäî÷åííîñòè âäàëè îò ïîëîæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óñëîâèÿõ è ðàçðóøåíèåì ñòðóêòóð âáëèçè ïîëîæåííÿ ðàâíîâåñèÿ ïðè ïðîèçâîëüíûõ óñëîâèÿõ [7]. Â îïðåäåëåííîì ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì îòðåçêå õàîòè÷åñêîé
íåðàâíîâåñíîé ñðåäû ñîáèðàåòñÿ ãðóïïà ýëåìåíòîâ, êîòîðûå äåéñòâóþò ñîãëàñîâaííî è òåì ñàìûì âûäåëÿþò ñåáÿ
èç ñðåäû ïóòåì îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòcòâóþùåé ñòðóêòóðû.
Âîçíèêíîâåíèå óïîðÿäî÷åíîãî âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå
êîëëåêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû îçíà÷àåò íàëè÷èå ó íåå
îñîáûõ ðåãóëÿòîðíûõ âîçìîæíîñòåé [6,7,8,10,11].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî òåîðèé ìèðîçäàíèÿ
ïðèçíàåò, ÷òî â îñíîâå ëþáûõ ïðîöåññîâ îðãàíèçàöèè ìàòåðèè ëåæèò âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ êîëåáàíèé
Ñîãëàñíî êâàíòîâîé ìåõàíèêå, ìèêðîîáúåêòàì ïðèñóùà
äâîéñòâåííàÿ ïðèðîäà: îíè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòèöàìè, íî èìåþò
âîëíîâîé õàðàêòåð äâèæåíèÿ, ò.å. ìèêðîîáúåêòû (ýëåêòðîíû, ïðîòîíû è äðóãèå ÷àñòèöû, îáëàäàþùèå íè÷òîæíî ìàëîé ìàññîé) îáëàäàþò îäíîâðåìåííî êîðïóñêóëÿðíûìè è
âîëíîâûìè ñâîéñòâàìè. Ñëåäîâàòåëüíî, íà îïðåäëåííîì
ìèêðîóðîâíå ñâîåé ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè ìàòåðèÿ ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ òîëüêî ïîñðåäñòâîì ýíåðãåòè÷åñêèõ
(âîëíîâûõ) ñâîéñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ âîñïðèÿòèÿ èññëåäîâàòåëÿ îíà ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå ïîëÿ[ 2,3,5,8,10].

Îïèðàÿñü íà îáùèå ïîëîæåíèÿ êâàíòîâîé ìåõàíèêè,
ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ñòðóêòóðíîé åäèíèöåé ôóíêöèè îðãàíè÷åñêîé ìàòåðèè ÿâëÿåòñÿ âîëíà, îáðàçóåìàÿ äåéñòâóþùåé
ìîëåêóëîé â ðåçóëüòàòå åå àâòîêîëåáàíèÿ. Ðàçëè÷íûå ôîðìû äâèæåíèÿ ìàòåðèè (îò òåïëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ ìîëåêóë
äî ôîðìèðîâàíèÿ ìûñëè) ñîîòâåòñòâóþò ðàçíîìó óðîâíþ
åå îðãàíèçàöèè, ïðè ýòîì îíè âçàèìîñâÿçàíû è âçàèìîïðåâðàùàåìû. Â òî æå âðåìÿ äëÿ âñåõ âèäîâ ìàòåðèè õàðàêòåðíà ôóíäàìåíòàëüíàÿ ôîðìà äâèæåíèÿ - àóòîâîëíîâûå êîëåáàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åùå íå ñîçäàíî óíèôèöèðîâàííîé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîé êëàññèôèêàöèè âîëíîâûõ ïðîöåññîâ. Âìåñòå ñ òåì âûäåëÿþò âîëíû, îïðåäåëÿþùèåñÿ íàïðàâëåíèåì - ïðîäîëüíûå (âåêòîð íàïðàâëåí âäîëü äâèæåíèÿ); ïîïåðå÷íûå (âåêòîð íàïðàâëåí ïåðïåíäèêóëÿðíî äâèæåíèþ); ñïèðàëüíûå (âåêòîð íîñèò ñìåøàííûé õàðàêòåð ïðÿìîëèíåéíîå è îäíîâðåìåííî êðóãîâîå èëè ýëëèïñîèäíîå). Ïî ÷àñòîòå ðàçëè÷àþò çâóêîâûå, ñâåòîâûå, ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû. Æèâîå âåùåñòâî ñïîñîáíî ê ãåíåðàöèè
ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí. Áèîîáúåêòû îáëàäàþò ïîòåíöèàëüíîé âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ â êëåòêå ñ ïîìîùüþ ïðîäîëüíûõ èçëó÷åíèé, à â ñëó÷àå
ñîçäàíèÿ ñèíõðîíèçèðîâàííûõ êîîïåðàòèâíûõ ïðîäîëüíûõ
ñèãíàëîâ - ñïîñîáíîñòüþ óïðàâëÿòü ïåðåìåùåíèåì îðãàíèçìà êàê öåëîãî [10].
Â áèîëîãèè îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò àóòîâîëíû - âîëíû, ôîðìèðóþùèåñÿ çà ñ÷åò âíóòðåííèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, îñíîâíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ
ñïåöèôèêîé îðãàíèçàöèè ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ îðãàíèçìà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (îò ìîëåêóëû äî öåëîñòíîãî îðãàíèçìà). Îñíîâîïîëîæíèêîì ó÷åíèÿ îá àóòîâîëíîâûõ ïðîöåññàõ â õèìè÷åñêè àêòèâíûõ ñðåäàõ ÿâëÿåòñÿ Á. Ï. Áåëîóñîâ [1]. Ëþáàÿ ôóíêöèÿ æèâîé ñèñòåìû â ñâîåé îñíîâå
èìååò îïðåäåëåííûé âèä (ôèçè÷åñêóþ ôîðìó) àóòîâîëíû.
Ôîðìà, àìïëèòóäà è ñêîðîñòü àóòîâîëí îïðåäåëÿþòñÿ ñâîéñòâàìè ñàìîé àêòèâíîé ñðåäû è íe çàâèñÿò îò íà÷àëüíûõ
óñëîâèé. Ýêçîâîëíû - ýòî âîëíû, ôîðìèðóþùèåñÿ âíåøíèìè, ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíèçìó, òåëàìè è ýíåðãåòè÷åñêèìè
ïîëÿìè. Ýêçîâîëíû èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå â îðãàíèçàöèè âñåõ æèçíåííî âàæíûõ ïðîöåññîâ áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì. Êîìáèíàöèÿ àóòî è ýêçîâîëíîâûõ âçàèìîäåéñòâèé ëåæèò â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ñëîæíåéøèõ ìåòàáîëè÷åñêèõ
ïðåâðàùåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåâîä ýëåìåíòîâ íåæèâîé ìàòåðèè â æèâûå ñòðóêòóðû. Ýíåðãèÿ ýêçîâîëíîâûõ
âîçäåéñòâèé ìîæåò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â ýíåðãèþ àóòîâîëí è àêòèâèçèðîâàòü èõ, èëè íàîáîðîò - äåôîðìèðîâàòü è
ïîäàâëÿòü[1,10].
Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì êâàíòîâîé
ìåõàíèêè, â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ âñå ÷àñòèöû ìàòåðèàëüíîãî ìèðà íå ìîãóò âñòóïàòü â íåïîñpåäñòâåííûé êîíòàêò. Îíè
âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì ïîñðåäñòâîì ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîëåé, ò.å. èìåþò òîëüêî âîëíîâûå êîíòàêòû. Ïðè ýòîì
ôîðìèðîâàíèå õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïðè
óñëîâèè äîñòàòî÷íîé êîìïëåìåíòàðíîñòè ðèòìîâ êîëåáàíèé âçàèìîäåéñòâóþùèõ àòîìîâ è â ñôîðìèðîâàííîé òàêèì îáðàçîì ìîëåêóëå ñîxpàíÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå âîëíîâûå õàðàêòåðèñòèêè êàæäîãî âîøåäøåão â íåå ýëåìåíòà.
Ñâÿçàííûå â ìîëåêóëó ýëåìåíòû ôîðìèðóþò íîâûé (ñèñòåìíûé) êîëåáàòåëüíûé ðèòì, õàðàêòåðèçóþùèé ôèçèêî$"
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õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà äàííîé ìîëåêóëû. Ñëåäîâàòåëüíî,
àóòîâîëíîâûå ïàðàìåòðû îðãàíè÷åñêèõ ìîëåêóë ÿâëÿþòñÿ
òåì ïåðâè÷íûì çâåíîì, êîòîðîå îïðåäåëÿåò ïîñòðîåíèå
ñòðóêòóðû è ôóíêöèþ ëþáîãî áèîîáúåêòà, îñîáåííîñòè åãî
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñïåöèôèêó ïàòîëîãè÷åñêèõ
îòêëîíåíèé, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê âíåøíåìó âîçäåéñòâèþ è
ïð. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ñîâðåìåííîé ôèçèêè ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî àóòîâîëíû áèîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð ôîðìèðóþòñÿ àóòîâîëíàìè èõ ýëåìåíòîâ, ðèòìû êîòîðûõ, â
ðåçóëüòàòå êîîïåðàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåòåðïåâàþò
êàëèáðîâî÷íóþ ñèíõðîíèçàöèþ è îïðåäåëÿþò àóòîâîëíîâûå õàðàêòåðèñòèêè öåëîñòíîãî áèîîáúåêòà [1,3,10].
Îòêðûòèå íàëè÷èÿ â æèâûõ îðãàíèçìàõ ôóíêöèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû ïîçâîëèëè
íàóêå ñôîðìóëèðîâàòü è îáîñíîâàòü ðîëü èíôîðìàöèîííîýíåðãåòè÷åñêîãî (èíôîðìàöèîííî-âîëíîâîãî) ïàòîãåíåçà â
ðàçâèòèè è ñòàíîâëåíèè çàáîëåâàíèÿ, ðàñêðûòü òàéíó èíôîðìàöèîííî-ýíåðãåòè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé àêóïóíêòóðíûõ
òî÷åê è ðàññìàòðèâàòü èõ, êàê ïðèåìíî-ïåðåäàþùåå óñòðîéñòâî ýòîé ñèñòåìû, ïóñêîâûì ôàêòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå áèîñôåðû [2].
Ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå, êàê íîñèòåëü ýíåðãèè, èìåþùåå øèðîêèé ýíåðãîèíôîðìàöèîííûé ñïåêòð  îò ðàäèîâîëí äî g-èçëó÷åíèé îáëàäàåò è âîëíîâûìè, ò.å. êîëåáàòåëüíûìè, õàðàêòåðèñòèêàìè, êîòîðûì ñâîéñòâåííî ÿâëåíèå
ðåçîíàíñà è èíòåðôåðåíöèè [2,10].
Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ðåçîíàíñ ïðèâîäèò ê áîëüøåìó
ðåçóëüòàòó ïðè ìåíüøèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàòàõ. Êàê áûëî
ïîêàçàíî âûøå, êàæäàÿ õèìè÷åñêàÿ, ýëåêòðè÷åñêàÿ, ãðàâèòàöèîííàÿ, ÿäåðíàÿ ñâÿçü òàêæå èìåþò êîëåáàòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè.
Çíàÿ ýíåðãåòè÷åñêèå è êîëåáàòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàçíûõ õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé, âåðîÿòíî, ìîæíî óïðàâëÿòü
ýòèìè ñâÿçÿìè, èñïîëüçóÿ ðåçîíàíñíûå âîçäåéñòâèÿ ïðè
ìèíèìàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ çàòðàòàõ. Óïðàâëÿòü õèìè÷åñêèìè ñâÿçÿìè - çíà÷èò óïðàâëÿòü áèîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè íà ìîëåêóëÿðíîì, àòîìíîì, à òàêæå êâàíòîâî-âîëíîâîì óðîâíå.[2,4,5]
Èìåííî äîñòèæåíèÿ ñîâðåìåííîé íàóêè ïîñëóæèëè
ìîùíûì èìïóëüñîì äëÿ ðàçâèòèÿ, îáîñíîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áèîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ â ìåäèöèíå, ñðåäè êîòîðûõ ïðèîðèòåòíûì ÿâëÿåòñÿ áèîðåçîíàíñíàÿ äèàãíîñòèêà è òåðàïèÿ (ÁÐÒ), çàòðàãèâàþùàÿ, èñêëþ÷èòåëüíî,
èíôîðìàöèîííóþ ñôåðó îðãàíèçìà [2,4,5].
Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Âñåìèðíîé ìåäèöèíñêîé àññîöèàöèè Ì. Êåëüíåðà, âíåäðåíèå áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè
(ÁÐÒ) ìîæíî ñðàâíèòü ñ îòêðûòèåì Íîâîãî Ñâåòà â ìåäèöèíå. ÁÐÒ - íîâîå íàïðàâëåíèå â ëå÷åáíîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå. Ìåòîä ÁÐÒ îñíîâàí íà âûÿâëåíèè è ïîäàâëåíèè ïàòîëîãè÷åñêèõ, âîññòàíîâëåíèè è óñèëåíèè ôèçèîëîãè÷åñêèõ ÷àñòîòíûõ ñïåêòðîâ êîëåáàíèé è èõ ñèíõðîíèçàöèè. Ïðèáîðû äëÿ ÁÐÒ ðàáîòàþò ñ ýëåêòðîìàãíèòíûìè êîëåáàíèÿìè, èçëó÷àåìûìè ÷åëîâå÷åñêèì îðãàíèçìîì. Öåëü ÁÐÒ çàêëþ÷àåòñÿ â íåéòðàëèçàöèè ïàòîëîãè÷åñêèõ êîëåáàíèé ó ïàöèåíòà è â àêòèâàöèè èììóííûõ ñèë
îðãàíèçìà. Ïðè ýòîì íå èñïîëüçóåòñÿ íèêàêîé âíåøíåé
ýíåðãèè (íèçêî÷àñòîòíûõ, óëüòðàçâóêîâûõ êîëåáàíèé è ò.ï.),
âñå êîëåáàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèìè [2,4,5].

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè ïðîèñõîäèò âûâåäåíèå èç îðãàíèçìà íàêîïëåííûõ ýíäî- è ýêçîòîêñèíîâ, ò.å. îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåçåíõèìíàÿ ðåàêòèâàöèÿ.
Âîçäåéñòâèå íà èíôîðìàöèîííî-âîëíîâîì óðîâíå
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîïîñòàâèìîñòü ïàðàìåòðîâ âíåøíåãî
ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ ñ ïàðàìåòðàìè ñîáñòâåííîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ îðãàíèçìà, ÷òî ïîçâîëÿåò âîññòàíàâëèâàòü íàðóøåííûé ãîìåîñòàç, îáåñïå÷èâàÿ, òåì ñàìûì,
îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçìà êàê
öåëîñòíîé ñèñòåìû [4].
Ìàëûå, íî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàííûå ðåçîíàíñíûå
âîçäåéñòâèÿ íà ñëîæíûå ñèñòåìû ÷ðåçâû÷àéíî ýôôåêòèâíû, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïðîÿâëÿþòñÿ íå âî âíåøíå âûðàæåííûõ ðåàêöèÿõ, à â ôóíêöèîíàëüíûõ íåéðîãóìîðàëüíûõ
ñäâèãàõ (áèîõèìè÷åñêèõ, áèîôèçè÷åñêèõ, èììóíîëîãè÷åñêèõ è äð.), ïðèâîäÿùèõ ê èçìåíåíèþ ðåàêòèâíîñòè îðãàíèçìà è óðîâíÿ ðåçåðâíîé àäàïòàöèè ê ôàêòîðàì âíåøíåé
ñðåäû, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, èçìåíÿåò ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå áîëüíîãî îðãàíèçìà[4]. Íà îñíîâå ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé èíòåíñèâíî ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíòåãðàòèâíûå ïîäõîäû ê äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèþ çàáîëåâàíèé ñ
ó÷åòîì ðåçåðâîâ àäàïòèâíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà è
óðîâíåé èõ ðåàêòèâíîñòè, ñîñòîÿíèÿ îñíîâíûõ ðåãóëÿöèîííûõ ñèñòåì ïî ñòåïåíÿì èõ íàïðÿæåíèÿ è èñòîùåíèÿ.
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íàêîïëåí áîëüøîé ïðàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë, äåìîíñòðèðóþùèé óíèêàëüíûå äèàãíîñòè÷åñêèå è ëå÷åáíûå âîçìîæíîñòè ýëåêòðîìàãíèòíîãî è èíôîðìàöèîííîãî ïîëåé, íå èìåÿ ïîêà óáåäèòåëüíîé òåîðåòè÷åñêîé áàçû. ßñíî îäíî, ÷òî âîçäåéñòâèå ïðè ïðîâåäåíèè
òåñòèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ ïðåïàðàòîâ èìååò ñâîéñòâà ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ. Âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîé ïåðåäà÷è ïî ïðîâîäíèêó, ñâåòîâîäó,
÷åðåç êâàðöåâîå è îáû÷íîå ñòåêëî, ñ ïîìîùüþ àíòåíí, à
òàêæå âîçìîæíîñòü ïåðåçàïèñè ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðåïàðàòîâ íà âîäó, ñàõàð, ÏÇÓ, êîìïüþòåðíóþ äèñêåòó è, íàêîíåö, âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ïî âñåìó
ìèðó ÷åðåç ñèñòåìó Internet - äîñòàòî÷íîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå [2,5].
Óæå ðàçðàáîòàíà è âíåäðÿåòñÿ â ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ àïïàðàòóðà : àïïàðàòíî  ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ äëÿ äèàãíîñòèêè è òåðàïèè «ÈÌÅÄÈÑ
 ýêñïåðò», ýëåêòðîííûé ìåäèêàìåíòîçíûé ñåëåêòîð, àïïàðàò «ÒÐÀÍÑÔÅÐÏ» äëÿ ïðÿìîãî è èíâåðñíîãî ýíåðãî-èíôîðìàöèîííîãî ïåðåíîñà ëåêàðñòâåííûõ ñâîéñòâ ïðåïàðàòîâ íà ðàçëè÷íûå íîñèòåëè (âîäó, ñàõàðíóþ êðóïêó, âîñê,
ñïèðò)  ÐÎÑÑÈß, äèàãíîñòè÷åñêèé àïïàðàò «ÂÅÃÀ  òåñò»,
ïðèáîð äëÿ áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè ïî Ô. Ìîðåëëþ è Ý.
Ðàøå «Àêóòåñò-BRT, òåðàïåâòè÷åñêèé êîìïëåêñ «ÌÎÐÀ»,
ïðèáîð äëÿ áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè «Ìîðà-Ñóïåð-Áèïîëÿð» ïðîèçâîäñòâà ôèðìû «Ìåä-Òðîíèê ÃìáÕ» (Ãåðìàíèÿ),
êîìïüþòåðèçîâàííàÿ ýëåêòðîäèàãíîñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
«Accupath  1000» - ÑØÀ.
ÁÐÒ ïîçâîëÿåò âåñüìà ïðîñòî ïîëó÷àòü ðàçíîîáðàçíûå áèîïðåïàðàòû ïóòåì èíôîðìàöèîííîãî ïåðåíîñà (èìïðèíòèíãà) ïðÿìûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ (è ïàòîëîãè÷åñêèõ, è
èíâåðòèðîâàííûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ) ýëåêòðîìàãíèòíûõ êîëåáàíèé ïàöèåíòà íà âîäó, àëêîãîëü, ãîìåîïàòè÷åñêóþ êðóïêó è ò.ä. Òàêèå áèîïðåïàðàòû ïî ñâîåé ýôôåêòèâíîñòè ñî$#

Nr.1 (289), 2006
îòâåòñòâóþò íîçîäàì, ãîìåîïàòè÷åñêèì è îðãàííûì ïðåïàðàòàì, à çà÷àñòóþ îíè äàþò áîëåå âûðàæåííûé ëå÷åáíûé
ýôôåêò [4,5].
Ìåòîä áèîðåçîíàíñíîé äèàãíîñòèêè è òåðàïèè îáëàäàåò øèðîêèì äèàïàçîíîì äèàãíîñòè÷åñêèõ è òåðàïåâòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé:
1) Àêòèâèçèðóåò è ãàðìîíèçèðóåò ñàìîðåãóëÿöèþ îðãàíèçìà, èñïîëüçóÿ åãî ðåçåðâíûå âîçìîæíîñòè â îïòèìàëüíîé äëÿ äàííîãî ïàöèåíòà ôîðìå, òî åñòü ïðîèñõîäèò âîçäåéñòâèå íà åäèíóþ èììóíî-íåéðî-ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó, îáåñïå÷èâàþùóþ àäàïòàöèþ è êîìïëåêñíóþ çàùèòó îò ðàçëè÷íûõ ïàòîãåííûõ ôàêòîðîâ.
Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü õàðàêòåð òîêñèíîâ è ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû çàáîëåâàíèÿ.
2) Ïîçâîëÿåò âûâîäèòü èç îðãàíèçìà òîêñèíû (ìåçåíõèìàëüíàÿ ðåàêòèâàöèÿ).
3) Ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü õàðàêòåð ýíåðãåòè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ «áëîêàä» íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ: â ìåðèäèîíàëüíîé ñèñòåìå è ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ öåíòðàõ, íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ ÖÍÑ, ïåðèôåðè÷åñêîé è
âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû, à òàêæå íà óðîâíå ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, ðåöåïòîðíîãî àïïàðàòà êëåòî÷íûõ ìåìáðàí è âíóòðåííèõ ñðåä îðãàíèçìà è ò.ä. Ñíèìàåò ýíåðãåòè÷åñêèå è áèîõèìè÷åñêèå áëîêàäû.
4) Ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü è óñòðàíÿòü ïîáî÷íîå äåéñòâèå
õèìè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðèâèâîê.
5) Ïîçâîëÿåò çàïèñàòü ôèçèîëîãè÷åñêèå è èíâåðòèðîâàííûå ïàòîëîãè÷åñêèå êîëåáàíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî
ïîëÿ ïàöèåíòà íà ðàçëè÷íûå íîñèòåëè èíôîðìàöèè
(âîäó, ñïèðò, ïàðàôèí, âîñê, ãîìåîïàòè÷åñêóþ êðóïêó) äëÿ ïðîëîíãèðîâàíèÿ ýôôåêòà òåðàïèè.
Ó÷èòûâàÿ âûøåïåðå÷èñëåííûå äèàãíîñòè÷åñêèå è òåðàïåâòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè áèîðåçîíàíñíîé äèàãíîñòèêè
è òåðàïèè, ñòàíîâèòñÿ îáîñíîâàííûì èçó÷åíèå ïðèìåíå-

íèÿ ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ âîçäåéñòâèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ðàçëè÷íûõ âèäîâ áèîðåçîíàíñíîé òåðàïèè ñ ïîçèöèé äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû, â ñèñòåìå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ.
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60 de ani ai serviciului neurologic din Moldova
D. Gherman
Catedra Neurologie, USMF Nicolae Testemiþanu

La 1 decembrie 1945, am fost angajat în funcþie de ºef
catedrã Neurologie a Institutului de Medicinã din Chiºinãu.
(din biografia lui B. ªarapov)
Boris ªarapov s-a nãscut în regiunea Tula, într-o familie
de preot. Dupã ce a absolvit, în 1922, facultatea Medicinã a
Universitãþii din Moscova, a fost acceptat ordinator ºi ulterior
asistent ºi docent în clinica Neurologicã a Institutului de
Perfecþionare a Medicilor din Leningrad, condusã de clasicul
neurologiei ruse, academicianul Serghei Davidencov. În timpul
celui de al II-lea rãzboi mondial, a supravieþuit blocada din
Leningrad ºi, ulterior, a activat ca neurolog principal într-un
spital militar, fiind demobilizat dupã un infarct de cord. Înainte
de a veni la Chiºinãu a activat în Institutul de Curortologie din
Soci în calitate de director-adjunct pe ºtiinþã.
Clinica Neurologie a fost fondatã la 1 decembrie 1945 de
cãtre profesorul B.ªarapov, în baza secþiei I Neurologie a
Spitalului Clinic Republican care, pe atunci, se afla acolo unde
astãzi se aflã Spitalul Republican Traumatologic, adicã pe strada
Toma Ciorbã. Aceastã secþie avea 35 de paturi ºi primul ºefsecþie a fost Boris Bromberg. D-lui deþinea ºi funcþia de docent,
însã, un timp n-a exercitat-o, deoarece la Comisia Superioarã
de Atestare din Moscova nu i s-a aprobat teza de candidat în
ºtiinþe medicale. A fost eliberat din serviciu din motive politice
(persecuþii legate de etnie).
Dupã aceste evenimente, ºef secþie a devenit Lenina
Harkova care tocmai finisase secundariatul clinic. În calitate de
asistent al catedrei activa Eudochia Artem Baiuburt  o persoanã
energicã care a participat la al II-a rãzboi mondial ºi avea o
mare experienþã. Toþi neurologii, indiferent de vârstã, îi solicitau
mereu consultaþii. Dumneaei lucra asupra tezei care trata tema
traumei ganglionilor simpatici cervicali. Oponent la susþinerea
tezei a fost profesorul Anatol Zubcov.
Primii medici neurologi care au trecut specializarea la
catedrã erau M. Coblic, Donskaia, Hanina, Orjehovski, Sirkis,
Buharovici, Roitman, Finkel, care au ocupat posturile în
neurologie în toate policlinicile oraºului Chiºinãu. În clinicã lucra
Iampoliski. În oraºul Bãlþi, primii neurologi care au pus baza
serviciului neurologic, au fost I. ªor, A. Teninboim, Ia. Faverman
ºi B. Voineac. La Orhei, primul neurolog a fost doctorul Pavel
Ursachi care a organizat secþia Neurologie. Maria Gaponenko,
ºef secþie Neurologie din Tiraspol, este un veteran al serviciului
neurologic. Cu cuvinte de amintire ºi de pomenire trebuie
menþionaþi neurologul Tarlovski din Râºcani, Pasticã  din
Camenca ºi alþii.

Profesorul Boris ªarapov

Mai târziu, ºef secþie Harkova a plecat în Rusia ºi locul de
ºef secþie a fost ocupat de M. Larciuc, iar apoi  T. E. Orjehovski.
Însã, profesorul B. ªarapov dorea sã pregãteascã cadre naþionale.
Aºa era politica. D-lui se adreseazã la mine sã caut o astfel de
candidaturã. L-am propus pe G. Carabulea, care tocmai fãcuse
specializarea primarã în neurologie(Odesa) ºi lucra la Râºcani.
A fost de acord, ºi în scurt timp a fost numit ºef secþie. Dumnealui
a condus mult timp secþia Neurologie pânã a susþinut teza de
doctor în ºtiinþe ºi a ajuns conferenþiar la catedrã. Dupã el secþia
a fost condusã de Aurel Voloh.
În acelaºi an 1951, la catedrã a fost numit în secundariat
D. Gherman, iar în aspiranturã  P. Lecari, o persoanã bine vãzutã
pe atunci în institut, deoarece, fiind student în anul 5, a fost
ales în funcþia de secretar de partid al Institutului de Medicinã.
La început profesorul B. ªarapov era mândru de onoarea
care i se acordase. Însã, mai târziu, dupã ce P. Lecari a susþinut
teza la tema Maladia Wilsons-Conovalov, unde a încercat sã
dovedeascã cã nu este o maladie ereditarã, a ocupat postul de
conferenþiar, înlãturându-o din funcþie pe E. Baiburt. Peste timp,
relaþiile dintre ªarapov ºi Lecari au început sã se rãceascã. Cauza
era cã P. Lecari foarte insistent începuse sã lucreze asupra tezei
de doctor habilitat ºi din acest motiv profesorul ªarapov nu avea
ochi buni pentru el. Confruntarea a luat sfârºit în momentul când
P. Lecari a plecat în Leningrad, unde a ocupat postul de ºef
catedrã Neurologie în Institutul de Sanitarie ºi Igienã. Dupã
$%
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plecarea lui Lecari la Leningrad, postul de conferenþiar l-a ocupat
D. Gherman (1964).
Tezele care erau susþinute prin anii 50-60:
1.
E. Baiburt  Referitor la trauma ganglionilor simpatici
cervicali (1957);
2.
P. Lecari  Clinica ºi diagnostica maladiei hepatolenticulare (1957);
3.
D. Gherman  Arahnohidromielia posttraumaticã (1962).
Profesorul B. ªarapov a fost coordonator la 2 teze de
doctor habilitat pe alte specialitãþi : P. Areºev, medic-legist, ºi
Al. Nacu, psihiatru, ºi la douã teze în Neurologie la profesorul
P. Lecari (Leningrad) ºi Iu. Curako (Odesa).
În decembrie 1960, s-a dat în exploatare o nouã bazã a
clinicii Neurologie, dispensarul Psiho-neurologic,str. Korolenco
2, unde la început au fost dislocate douã secþii Neurologie ºi
douã secþii Psihiatrie care, mai târziu, prin anii 70, secþiile
Psihiatrie au fost transferate la Spitalul de Psihiatrie ºi în locul
lor au fost formate douã secþii Neurochirurgie, constituind filiala
psiho-neurologicã a Spitalului de Psihiatrie care, în 1980, a trecut
sub jurisdicþia Spitalului Clinic Republican.
Primii conducãtori ai acestei filiale au fost: V. Ilin,
M. Zineak, I. Stoiev, V. Zaborot. Apoi conducãtori ai filialei
neurologice au fost: N. Oprea, Z. ªapa, L.Chetrari, I. Gorea,
M. Casian, temporar a fost ºi S. Groppa, Gr. Zapuhlîh.
Nu pot sã nu-i meþionezi pe primii ºefi secþii din aceastã
filialã: L. Cozub, L. Floca, L. Chetrari, în secþiile Neurochirurgie
 N. Basiu, V. Timirgaz ºi secþia Acupuncturã  C. Grosu. Mai
târziu, s-a format Centrul ªtiinþifico-Practic de Neurologie ºi
Neurochirurgie, în anul 2001, director a devenit Ozea Rusu.
Referindu-mã la activitatea ºtiinþificã din aceastã perioadã,
e bine de menþionat conferinþele ºtiinþifice ale Institutului de
Medicinã. Tot prin anii ´60-´70, au fost susþinute tezele, candidaþi
în ºtiinþe medicale aºa se numeau pe atunci, sub îndrumarea lui
B. ªarapov: B. Ianachevici, E. Salganic, V. Pîslaru, G. Carabulea,
iar, mai târziu, T. Botnaru, A. Voloh, M. Casian.
Prin anii 60, profesorul ªarapov a organizat câteva
simpozioane ºi a editat 8 culegeri cu genericul Âîïðîñû
ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà. La aceste
simpozioane participau profesori ºi academicieni din toatã Uniunea
Sovieticã. Tematica ºtiinþificã a profesorului ªarapov era Trauma
cerebralã ºi medularã; a publicat la aceastã temã douã monografii
ºi alte douã monografii la tema Patologia formaþiunii reticulate.

La 3 iunie 1967, a fost organizat jubileul de 70 de ani ai
profesorului B. ªarapov. Cu ocazia jubileului a fost editatã o
culegere de lucrãri ºtiinþifice actuale în neurologie. La jubileu
au participat mulþi profesori ºi oaspeþi din Moscova (Kukuev),
Odesa (I. Kurako), Cernãuþi. Viaþa civicã ºi ºtiinþificã a fost
prezentatã de cãtre P. Lecari, care deja a îmbunãtãþit relaþiile cu
mentorul sãu.
În anul 1968, starea de sãnãtate a profesorului B. ªarapov
a început sã se înrãutãþeascã. A decedat la 22 noiembrie 1969.
În 1970, în funcþie de ºef catedrã Neurologie a fost numit
conferenþiarul D. Gherman care finisase teza de doctor habilitat
ºi urma sã o susþinã. Dupã multe piedici ale regimului, în aprilie
1971, teza a fost susþinutã ºi peste un an de zile aprobatã de
Comisia de Atestare Superioarã (Moscova).
Catedra Neurologie a suferit schimbãri. S-au mai adãugat
douã cursuri didactice: genetica medicalã ºi neurochirurgia, ºi
s-a numit catedra Neurologie, Neurochirurgie ºi Geneticã
Medicalã.
În anii 1970-1980, au fost susþinute 7 teze de doctor în
ºtiinþe: T. Botnari (1971), M. Casian (1972), A. Voloh (1973),
E. Chetrari (1976), M. Lapºun (1976), M. Ganea (1979) ºi
S. Sarchis (1979); primii 3 fiind colaboratori ai catedrei, ceilalþi
 competitori, fiind medici practicieni.
În 1974, au fost organizate conferinþe republicane ale
neurologilor ºi ale psihiatrilor, deoarece societatea era comunã,
cu participarea multor profesori din fosta Uniune. Un eveniment
important a fost plenara Societãþii Unionale a neurologilor ºi a
psihiatrilor unde au participat peste 50 de profesori din fosta
Uniune Sovieticã.
În anul 1972, a vãzut lumina tiparului monografia lui
D. Gherman care trata problema dereglãrilor ischemice medulare,
prima în spaþiul sovietic. Tot în anii ºaptezeci, a fost editatã
monografia Spondilopatia hormonalã de D. Gherman ºi E. Chetrari.
Anii 1980-1989, a fost perioada cea mai sãracã în
pregãtirea cadrelor. Catedra Neurologie timp de 20 de ani nu a
avut nici un loc la doctoranturã, sub pretextul cã nu au unde
angaja la serviciu specialiºtii pregãtiþi aici. În schimb activitatea
editorialã a fost la cel mai înalt nivel. Au apãrut douã ediþii în

Catedra de Neurologie ºi Neorochirurgie, 1972.
În rîndul 1: Gavril Carabulea, Diomid Gherman, Boris Ianachevici,
În rîndul 2: Mihai Casian, Aurel Voloh, Victor Pîslaru, Teodor Botnaru,
În rîndul 3: Vasile Raþã, Eugen Tofãnicã, Teodor Maximciuc.

Catedra Neurologie, 1950.
De la stânga la dreapta: Eudochia Baiburt, Boris ªarapov,
Boris Bromberg, Lenina Harkov
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colaborare cu A. Skoromeþ din Leningrad, asociaþi de mai mulþi
ani în problema dereglãrilor vasculare medulare (1981,1985),
a apãrut a doua ediþie a monografiei Spondilopatia hormonalã
(1982) ºi monografia Neuropatiile de tunel (1989).
În 1981, a avut loc primul Congres al neurologilor ºi
psihiatrilor din Moldova. Tematica congresului au fost
Encefalopatiile ºi mielopatiile vasculare. Au participat savanþi
neurologi din Moscova (academicianul ªmidt, profesorii A. Vein,
L. Badalean, Iu. Martînov), din Leningrad (G. Akimov,
A. Zincenko, N. Amosov), din Harkov (profesorii Voloºin,
E. Dubenko), din Kiev (E. Maceret, N. Manikovski ºi al.). Cu
pãrere de rãu, nu am avut voie sã invitãm neurologii din
România. În 1986, erau în toi pregãtirile pentru al II-lea Congres
al neurologilor ºi psihiatrilor, însã, ordinea de zi a suportat un
fiasco. A apãrut un val categoric contra bãuturilor spirtoase. La
nunþi, jubilee, banchete ºi alte manifestãri se servea coca-cola
ºi apã mineralã. Conducerea ne-a pus condiþia ca la congres sã
se discute problemele actuale ale alcoolismului ºi sã se numeascã
nu congres, dar prima conferinþã republicanã cu probleme de
narcologie. Aºa ºi s-a procedat, însã, am hotãrât ca aceastã
conferinþã sã rãmânã în istorie drept cel de-al II-lea Congres al
neurologilor ºi al psihiatrilor.
În aceºti 10 ani au fost susþinute numai 2 teze de doctor în
ºtiinþe: I. Artemii (1988) ºi G. Zapuhlîh (1989), medici
practicieni, fiindcã pentru doctoranzi nu se aloca, considerau
cã avem suficiente cadre ºtiinþifice.
În 1988, s-a divizat Societatea neurologilor ºi psihiatrilor
în douã societãþi separate.
Cea mai fructuoasã perioadã a dezvoltãrii serviciului
neurologic în Republica Moldova au fost anii 1990-1999, odatã
cu transformarea Republicii Moldova într-un stat suveran,
recunoscut la nivel mondial.
În perioada 1990-1999:
1. Au fost restabilite relaþiile cu neurologii din România, mai
ales, cu cei din Iaºi. O datã în doi ani au loc simpozioane
ºtiinþifice pe probleme actuale în neurologie.

2.

Societatea neurologilor din Republica Moldova a fost
acceptatã în simpozionul Danubian (1993).
3.
Societatea Neurologilor din Republica Moldova a fost
primitã în FESN (Federaþia Europeanã a Societãþilor
Neurologice) ºi delegaþia Moldovei a participat la toate
cele 9 congrese care s-au desfãºurat pânã în prezent.
Preºedintele Societãþii noastre a fost ales în componenþa
Consiliului FESN.
4.
La Chiºinãu au fost organizate 2 Cursuri Educaþionale
Internaþionale cu participarea savanþilor de renume din
Europa.
5.
Conferenþiarii G. Zapuhlîh ºi M. Gavriliuc ºi-au perfecþionat
cunoºtinþele timp de 6 ºi 12 luni în Germania, ceea ce a
contribuit la finisarea cu succes a tezelor de doctor habilitat.
6.
Colaboratorii catedrei, conferenþiarii M. Gavriliuc,
G. Zapuhlîh, V. Lisnic, O. Pascal, M. Sangheli au beneficiat
de stagii de perfecþionare în Germania, Marea Britanie,
Franþa, SUA, Olanda. Aceasta a contribuit la creºterea
nivelului ºtiinþific, curativ ºi pedagogic în neurologie. În
1993, profesorul D. Gherman a fost ales membru titular
al Academiei de ªtiinþe ºi, sub îndrumarea lui, în aceastã
perioadã au fost susþinute 4 teze de doctor habilitat ºi
8 teze de doctor în ºtiinþe medicale.
Un eveniment important etic ºi educativ a fost conferinþa
consacratã jubileului de 100 de ani de la naºterea profesorului
B. ªarapov, în 1997, cu participarea discipolilor din Odesa ºi
Israel. A fost instalatã pe clãdirea CªPNN o placã comemorativã
ºi s-a slujit un parastas la mormântul savantului.
În 1995, catedra Neurologie era cea mai puternicã. În
componenþa ei erau 3 profesori ºi 7 conferenþiari dintre care doi
potenþiali doctori habilitaþi (M. Gavriliuc ºi G. Zapuhlîh).
În 1993, s-a editat primul manual de neurologie în limba
românã. Au derulat: cel de-al III-lea Congres al neurologilor,
6 simpozioane ale neurologilor Iaºi-Chiºinãu; organizate de cãtre
ilustrul savant ºi prieten, regretatul Gheorghe Pendefunda, ºef
catedrã Neurologie din Iaºi.

Catedra Neurologie, 1995.
În rîndul 1: Mihai Casian, Boris Ianachevici, Stanislav Groppa, Diomid Gherman, Elena Chetrari, Ion Moldovanu.
În rîndul 2: Aurel Voloh, Eugen Tofãnicã, Teodor Botnaru, Alexei Rusu, Victor Pîslaru, Oleg Pascal, Mihai Gavriliuc, Grigore Zapuhlîh.
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Tabelul 1

În 1995, au fost fondate 2 laboratoare ºtiinþifice: neurologie
funcþionalã (conducãtor I. Moldovanu) ºi vertebroneurologia
(conducãtor D. Gherman). În aceastã problemã, sub îndrumarea
academicianului D. Gherman, s-au susþinut 12 teze de doctor în
ºtiinþe ºi 2 teze de doctor habilitat în ºtiinþe medicale.
Un progres deosebit cunoaºte serviciul neurologic în þarã.
Spre anul 1996, numãrul de neurologi a ajuns la cifra 436 sau
1:10000 populaþie, fiecare raion dispunea de 2-3 unitãþi, iar în
29 de centre raionale activau secþii Neurologie  câte 20-60 de
paturi. Numãrul de paturi era de 2470 sau 5,6:10 000 populaþie.
Este regretabil faptul cã, odatã cu formarea judeþelor, secþiile
raionale, precum ºi unele spitale, au fost considerabil micºorate
ºi chiar desfiinþate. Republica dispune de 346 de neurologi ºi
1239 de paturi neurologice.
Din 1998, catedra Neurologie este condusã de profesorul I.
Moldovanu, revenit în þarã dupã studiile de la Moscova ºi din Franþa.
În perioada 1990-1999, sub îndrumarea academicianului
D. Gherman, au fost susþinute 4 teze de doctor habilitat: I. Ilciuc,
I. Moldovanu, G. Zapuhlîh, M. Gavriliuc, ºi 8 teze de doctor în
ºtiinþe, fiind cea mai prolificã perioadã.
Un eveniment important este fondarea, în 2001, a
Centrului ªtiinþifico-Practic de Neurologie ºi Neurochirurgie
(CªPNN), s-a desprins aºa-numita filialãde Spitalul Clinic
Republican într-o unitate independentã care, în 2005, s-a
transformat în Institutul de Neurologie ºi Neurochirurgie, graþie
organizatorului ºi managerului, directorului general Ozea Rusu.
În anii 2000-2005, s-a observat o reprofilare a serviciului
neurologic, s-au format secþiile Neurorecuperare, Boli
Cerebrovasculare ºi Urgenþã, Vertebroneurologie, Afecþiuni
Paroxistice ºi Cefalee, în cadrul cãrora se acordã un tratament
specializat. În oraºul Chiºinãu, în sfârºit, s-a deschis secþia
Accidente Vasculare Cerebrale, graþie efortului specialistului
principal, profesorul S. Groppa.
Nivelul de diagnosticare al bolnavilor neurologici s-a
îmbunãtãþit evident, datoritã asigurãrii cu echipament imagistic.
Tomograf computerizat, în afarã de Centrul Diagnostic, a fost
instalat ºi în Spitalul Clinic de Urgenþã, în Institutul Mamei ºi
Copilului, în Institutul Oncologic, în spitalele din Bãlþi ºi

Tiraspol. În spitalul Clinic Republican a fost instalat aparatul
de Imagisticã Magneticã Nuclearã.
Au beneficiat de stagii de perfecþionare, în þãrile dezvoltate
profesorii: I. Moldovanu, S. Odobescu (SUA, Franþa), V. Lisnic
ºi M. Gavriliuc (SUA, Anglia, Japonia), E. Manole (Belgia) ºi al.
În Chiºinãu, au avut loc 2 cursuri, de talie internaþionalã, au
fost organizate 3 simpozioane ale neurologilor Chiºinãu-Iaºi ºi
s-au delegat colaboratori la 4 Congrese Europene ale Neurologilor.
În ultimii 5 ani, au fost susþinute 8 teze de doctor în
ºtiinþe medicale: S. Odobescu, E. Manole, L. Bosîi, A. Siric,
L. Ceobanu, N. Frunze, S. Pleºca, D. Þiple, s-a editat al doilea
manual de Neurologie ºi Neurochirugie, în anul 2003.
Nu putem trece cu vederea discipolii Alma Mater,
profesorii neurologi care activeazã în alte þãri. În oraºul Kiev
activeazã profesorii Angela Neagu ºi Irina Corobani, discipole
ale clinicii Neurologie; în Israel activeazã profesorul Vladimir
Berghiner, în Germania  E. Salganic.
Dacã în mediul urban s-au realizat mari succese cu implicarea
tineretului studios, cu asigurarea tehnologiei moderne, atunci, cu
pãrere de rãu, în mediul rural se înregistreazã un regres; s-a micºorat
semnificativ numãrul de neurologi, s-au desfiinþat sau s-au micºorat
secþiile neurologie, nu se spitalizeazã pacienþi cu accidente vasculare
ºi alte patologii acute. În linii generale, asigurarea cu medici în
mediul rural s-a redus evident ºi, dupã datele Ministerului Sãnãtãþii
ºi Protecþie Socialã, este de 6,1:10000 populaþie. În acelaºi timp, în
sectorul urban acest numãr este de 10 ori mai mare - 68,3:10000
populaþie. Acest dezechilibru este provocat de starea materialã ºi
de condiþiile de trai precare din mediul rural.
Dacã timp de 50 de ani am avut o singurã catedrã ºi un
singur profesor neurolog, la momentul actual avem 2 catedre
Neurologie, un curs de Neuropediatrie ºi o catedrã Neurochirurgie,
6 profesori: D. Gherman, I. Moldovanu, S. Groppa, I. Ilciuc,
M. Gavriliuc, G. Zapuhlîh ºi 30 de doctori în ºtiinþe dintre care
5 sunt neurochirurgi ºi 4 - neuropediatri.
Diomid Gherman, dr.h., profesor, academician, Om Emerit
Catedra Neurologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Recepþionat 20.12.2005
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Ion Baciu - savant ºi organizator al instruirii medicale
A. Saulea
Catedra Fiziologie ºi Reabilitare Medicalã, USMF NicolaeTestemiþanu
Ion Baciu  Scientist and Organizer of Medical Education
This publication is dedicated to the scientific and pedagogic activity of the Romanian scientist, Ion Baciu. It describes his pioneering research
in neuromodulation, in the control of erythropoiesis, and in the homeostasis of oxygen with the implication of erythropoietine. He made many
special contributions to the structure of the medical education program and in the teaching of his own students, future physicians/clinicians and
research scientists. Ion Baciu was famous scientist in the world in of physiology and is an admirable example of education for future generations.
Key words: Ion Baciu, scientist
Èîí Áà÷þ  ó÷åííûé è îðãàíèçàòîð ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà íàó÷íîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðóìûíñêîãî ó÷åííîãî Èîíà Áà÷ó. Â ñòàòüå èçëîæåíû íîâàòîðñêèå èññëåäîâàíèÿ î íåéðîìîäóëÿöèè è ðåãóëÿöèè ýðèòðîïîýçà è êèñëîðîäíîãî ãîìåîñòàçà ïðè ó÷àñòèè ýðèòðîïîýòèíà. Îñîáî îòìå÷åí åãî
âêëàä â îðãàíèçàöèþ êëèíè÷åñêîãî è íàó÷íîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ ìåäèêîâ. Èîí Áà÷ó áûë ó÷åííûì ñ ìèðîâûì èìåíåì, èçâåñòíûé
ôèçèîëîã è ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ ïîñëåäóþùèìè ïîêîëåíèÿìè âðà÷åé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Èîí Áà÷þ

Relatarea este dedicatã in memoriam vestitului savant,
pedagog ºi organizator în domeniul medicinii universitare, care
a fost Ion Baciu.
S-a nãscut la 22 martie 1921 în Orãºtioara de Sus, judeþul
Hunedoara. A urmat studiile liceale la Orãºtie ºi cele universitare
 la Cluj. A obþinut titlu de doctor în medicinã ºi chirurgie în
1946, doctor în ºtiinþe  în 1958 ºi doctor docent  în 1970. A
îndeplinit funcþiile: de preparator (1943) ºi asistent (1946) la
facultatea Medicinã din Cluj-Sibiu, apoi conferenþiar (1948) ºi
profesor titular de fiziologie normalã ºi patologicã (1961) la
Institutul de Medicinã ºi Farmacie din Cluj (în prezent UMF)
pe care l-a condus ca rector între anii 1976-1984. A fost
cercetãtor ºtiinþific (1950-1951), ºef de sector (1951-1966) ºi
ºef de secþie (1966-1973) la Institutul de Cercetãri Medicale
din Cluj al Academiei Române. Profesorul Ion Baciu a fost ales
membru  corespondent al Academiei Române în anul 1991 ºi
membru titular - în 1993. A fost o prezenþã distinsã în activitatea
Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Se stinge din viaþã
la Cluj-Napoca în vara anului 2004.
Format în ºcoala de medicinã clujanã, desfãºoarã o vastã
activitate didacticã ºi ºtiinþificã. În 1951, organizeazã ºi apoi
conduce, timp de 10 ani, învãþãmântul ºi cercetãrile
fiziopatologice la Cluj-Napoca. Orienteazã noua disciplinã, pe
o cale experimentalã, preclinicã, cu multiple valorificãri
medicale. Imprimã cercetãrilor ºi învãþãmântului o orientare
celularã ºi molecularã, cu accent pe mecanismele de reglare
neuroendocrinoumorale. O atenþie deosebitã a acordat formãrii
de cadre ºi antrenãrii studenþilor în munca de cercetare. În aceste
condiþii, în laboratorul de Fiziopatologie, s-au format specialiºti
renumiþi, printre care sunt: profesorul, doctorul M. Cucuianu,
recunoscut azi ca unul din mentorii biochimiei clinice,
profesorul, doctorul E. Cãpîlnã, cercetãtor ilustru, devenit
profesor de biochimie la facultatea Medicinã din Bucureºti,
doctorul, docentul P. Pitea, doctorul E. Neumann ºi alþii.

Din anul 1958, când D-lui preia conducerea catedrei
Fiziologie ºi continuã sã conducã ºi secþia Fiziologie a
Institutului de Cercetãri Medicale al filialei Cluj a Academiei
Române, organizeazã integrarea învãþãmântului ºi cercetãrii
ºtiinþifice, creeazã laboratoare de profil de Fiziologia muncii,
Electrofiziologie, Biochimie, Hematologie ºi Imunologie.
Împreunã cu colectivul catedrei, I. Baciu a publicat douã
ediþii ale manualului Fiziologie (4) care a constituit o sursã de
bazã a învãþãmântului medical.
În domeniul cercetãrii, demonstreazã, pentru prima datã
în teza de doctorat (1946), rolul centrilor vegetativi superiori în
declanºarea reacþiei fagocitare prin stimularea electricã directã
a zonei hipotalamice tuberomamilare ºi prin irigarea creierului
cu bacterii, prin tehnica izolãrii circulatorii somatoencefalice.
%
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Datele aduse au stat la baza conceptului actual, în plinã
dezvoltare, ale imunomodulãrii, devenit dupã anii 1980 o
orientare fundamentalã a biologiei ºi a medicinii.
În dezvoltarea acestui concept, I. Baciu, cu tehnici
stereotactice ºi investigaþii celulare ºi moleculare, a demonstrat
neuromodularea hipotalamicã a rãspunsului fagocitar ºi imun
specific, precizând rolul zonei tuberomamilare hipotalamice ºi
a hipotalamusului anterior endocrinotrop în acest proces (2, 3).
La fel, a demonstrat existenþa ritmului circadian fagocitar (8,
9). Studiazã mecanismul colinergic de transmitere a influxului
în sinapsele retiniene (1). În domeniul reglãrii eritropoiezei ºi
homeostaziei oxigenului, în cercetãri prioritare, demonstreazã
natura á 1-glicoproteicã a eritropoetinei (1956-1958), secreþia
sa sub acþiunea hipoxiei cerebrale (10), neparticiparea rinichiului
la secreþia adaptivã a eritropoietinei (1963), acþiunea
eritropoietinei asupra celulei-suºã (1976) ºi efectul sãu
radioprotector (6, 7, 11). În perioada aa. 1964-1972 participã la
majoritatea dezbaterilor internaþionale asupra eritropoietinei ºi
reglãrii neuro-umorale a eritropoiezei, aducând numeroase
contribuþii apreciate în epocã pentru obþinerea eritropoietinei
recombinate. Descrie structura peptidicã a reticulinei M,
descoperite de I. Moldovan în 1923, demonstrând efectul ei
antianafilactic prin blocarea contracþiei musculaturii netede, în
urma reacþiei antigen-anticorp (1960, 1994). Urmãrind
funcþional repartiþia sânge-limfã prin teste fiziologice ºi
electronomicroscopice a macromoleculelor, demonstreazã
transportul transendotelial pe calea veziculelor (transcitoza),
modulat de echilibrul dintre coagulare ºi fibrinolizã (1971,
1974). Demonstreazã rolul insulinei în menþinerea activitãþii ºi
mobilitãþii leucocitelor neutrofile ºi faptul cã frecvenþa infecþiilor
piogene în diabet nu se datoreazã hiperglicemiei, ca factor
favorizant pentru creºterea bacterianã, ci hipoinsulinemiei
(1976). În lucrãri recente, realizate cu colaboratori din þarã ºi
din strãinãtate, demonstreazã existenþa unui ritm circadian al
reactivitãþii imune, care poate gãsi numeroase aplicaþii practice
(8, 9). Împreunã cu M. Cucuianu, descrie o boalã necunoscutã
pânã la acea datã  atransferinemia tranzitorie (1960, 1964).
În activitatea ºtiinþificã internaþionalã, I. Baciu a participat
la numeroase congrese, a þinut conferinþe ºi a fãcut vizite
ºtiinþifice la universitãþile din Europa, Uniunea Sovieticã, Statele
Unite, China, º.a. A prezidat secþia Fiziologia sângelui la
Congresul Internaþional de Fiziologie din Paris (1974), unde a
fost cooptat în grupul internaþional de cercetare a
neuroimunomodulãrii, a prezidat, de asemenea, ºedinþa de
deschidere a Congresului Internaþional de Neuroimunomodulare
de la Madonna di Campiglio, Italia (1989), ºi o secþie la
Congresul Internaþional ISNIM, Italia (1993). A organizat
cooperãri ºtiinþifice: cu Institutul de cercetãri fiziologice ºi
clinice al Societãþii Max Planck din Bad-Nauheim (prof.
E. Dodt), pe tema circulaþiei retiniene ºi cerebrale, iniþiate în

1968, cu vizite reciproce de personal; cu Institutul de Medicina
Muncii (prof. Kuchler), din Berlin-Est, cu Facultatea de
Medicinã din Praga, cu Academia de Medicinã din Dresda (prof.
Knoch); cu Consiliul Britanic, pe teme de biologie celularã,
ultimele douã cu colaborãri ºtiinþifice bilaterale, în calitate de
rector. Pe lângã aceste activitãþi, a organizat cercetãri de
fiziologia muncii ºi de ergonomie în marile întreprinderi. Prin
întreaga sa activitate, pe care o mai desfãºoarã, poate fi
considerat un demn continuator al iluºtrilor sãi dascãli. Prin
colaborãri, prin diferitele funcþii îndeplinite ºi doctorate, a format
un numãr însemnat de cadre de învãþãmânt ºi de cercetare. Dupã
Revoluþia din decembrie 1989, la noile universitãþi de medicinã
înfiinþate în Transilvania, au fost chemaþi fiziologi ai acestei
ºcoli (Oradea, Sibiu, Braºov).
Meritele ºtiinþifice ºi didactice ale academicianului Ion
Baciu au fost onorate cu titlurile de Doctor Honoris Causa ale
Universitãþilor de Medicinã ºi Farmacie din Târgul Mureº ºi
Iaºi ºi de Cetãþean de Onoare al municipului Cluj-Napoca.
Recunoºtinþe
Sunt recunoscãtor Dlui profesor, doctor Petru Derevenco
ºi Dlui profesor, doctor Criºan Mircioiu pentru sprijinul în
colectarea surselor despre activitatea academicianului Ion Baciu.
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Æèçíü êàê ïîäâèã
ëîñü! Ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà çàìåòèëè è â 1953 ãîäó ïðèãëàñèëè â Êèøèíåâ, è ñðàçó â ÐÊÁ. Äâà âûäàþùèõñÿ õèðóðãà
ñûãðàëè ðåøàþùóþ ðîëü â ñóäüáå Â. Ïàâëþêà: Íèêîëàé Õðèñòîôîðîâè÷ Àíåñòèàäè îïåêàë ìîëîäîãî, íî óæå îïûòíîãî
õèðóðãà è èìåííî îí, â 1958 ãîäó, ðåêîìåíäîâàë Â. Ïàâëþêà
íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îäíèì èç äâóõ õèðóðãè÷åñêèõ îòäåëåíèé ÐÊÁ. À â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, â âûáîðå òåì äëÿ
íàïèñàíèÿ ñíà÷àëà êàíäèäàòñêîé (Ñòåðîèäíàÿ òåðàïèÿ è ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè ïðè õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè
áîëüíûõ ñ ïîðòàëüíîé ãèïåðòåíçèåé, 1966), à çàòåì è äîêòîðñêîé äèññåðòàöèé (Âëèÿíèå ñïëåíýêòîìèè è ïåðåâÿçêè ñåëåçåíî÷íîé àðòåðèè ñ îðãàíîàíàñòàìîçàìè íà ãåìîäèíàìèêó, ôóíêöèþ ïå÷åíè è àóòîèììóííóþ àãðåññèþ ó áîëüíûõ öèððîçîì
ïå÷åíè, 1973), òðóäíî ïåðåîöåíèòü ðîëü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè õèðóðãèè ïå÷åíè Âñåñîþçíîãî íàó÷íîãî öåíòðà
õèðóðãèè ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÀÌÍ ÑÑÑÐ, Ìàðüè Äåìüÿíîâíû Ïàöèîðû. Îáå äèññåðòàöèè áûëè ñâÿçàíû ñ ïðîáëåìàìè âåñüìà àêòóàëüíûìè â Ìîëäîâå è ñåãîäíÿ è ïîëó÷èëè î÷åíü
âûñîêóþ îöåíêó ñïåöèàëèñòîâ.
Ïî ðåêîìåíäàöèè èçâåñòíîãî îðãàíèçàòîðà çäðàâîîõðàíåíèÿ È. Õ. Ñîðî÷àíà â 1956 ãîäó Â. Ïàâëþê íà÷àë ðàáîòó
àññèñòåíòîì íà êàôåäðå õèðóðãèè. Òàì æå â ïîñëåäóþùèå
ãîäû, ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèé, ñòàë äîöåíòîì, à çàòåì è
ïðîôåññîðîì è ïëàíèðîâàë è â äàëüíåéøåì çàíèìàòüñÿ õèðóðãèåé ïå÷åíè  îáëàñòü, ãäå îí óæå áûë ïðèçíàííûì ñïåöèàëèñòîì, íî ñ 1975 ãîäà ïðèøëîñü çàíèìàòüñÿ äðóãèì ðàçäåëîì ìåäèöèíû. Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî ñîçäàâàåìóþ
êàôåäðó îíêîëîãèè äîëæåí îðãàíèçîâàòü è âîçãëàâèòü èìåííî Â. Ä. Ïàâëþê. Ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé ïðîôåññîð Ïàâëþê ñïðàâèëñÿ è ðóêîâîäèë êàôåäðîé â òå÷åíèå 12 ëåò.
Ìíîãèå ãîäû íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó îí ñîâìåùàë ñ ïðàêòè÷åñêîé, åæåäíåâíî êîíñóëüòèðóÿ è îïåðèðóÿ
áîëüíûõ, ïðè÷åì íå òîëüêî â ñòîëèöå, íî è ðåãóëÿðíî âûåçæàÿ (âûëåòàÿ) ïî ñàíàâèàöèè âî âñå ðàéîíû Ìîëäîâû.
Î÷åíü ìíîãî âðåìåíè, çíàíèé, ñèë è îðãàíèçàòîðñêîãî òàëàíòà ïðîôåññîð Ïàâëþê óäåëÿë è ðàáîòå ïî îðãàíèçàöèè
õèðóðãè÷åñêîé ñëóæáû â ðåñïóáëèêå â òå÷åíèå 12 ëåò ÿâëÿÿñü Ãëàâíûì õèðóðãîì ÌÇ Ìîëäîâû. Âûéäÿ íà ïåíñèþ â
1992 ãîäó, ïðîôåññîð Â. Ïàâëþê ïðîäîëæèë ñëóæåíèå ìåäèöèíå â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòà êàôåäðû.
Â. Ïàâëþê ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì: êàçàëîñü åùå ñîâñåì íåäàâíî âìåñòå ñ ñóïðóãîé, Ðèììîé Ôåäîðîâíîé, îíè îòïðàçäíîâàëè çîëîòóþ ñâàäüáó, à òóò óæå âðåìÿ
è ê áðèëëèàíòîâîé ïîäõîäèò. Îáå èõ äî÷åðè ïîøëè ïî ñòîïàì ðîäèòåëåé, ïðîôåññèþ ñâÿçàííóþ ñëóæåíèþ çäîðîâüþ
ëþäåé âûáðàë äëÿ ñåáÿ è îäèí èç âíóêîâ. Èì åñòü ñ êîãî áðàòü
ïðèìåð è çàñëóæåííî ãîðäèòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ðàòíûìè
è òðóäîâûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè îòöà è äåäà, ÷üè ìíîãî÷èñëåííûå ó÷åíèêè íåñóò íûíå òðóäîâóþ âàõòó íå òîëüêî â
Ìîëäîâå, íî è íà áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ.

23 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ïðîôåññîðó, ä.ì.í., çàñëóæåííîìó âðà÷ó ðåñïóáëèêè, Âàñèëèþ Äìèòðèåâè÷ó Ïàâëþêó èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò.
Â ëèòåðàòóðå âñòðå÷àåòñÿ òàêîå âûðàæåíèå: Æèçíü êàê
ïîäâèã, çà÷àñòóþ îíî âîñïðèíèìàåòñÿ âûñîêîïàðíî, ïðåóâåëè÷åííî, êàê ëèòåðàòóðíûé øòàìï, íî â ñëó÷àå æèçíåîïèñàíèÿ ïðîôåññîðà Â. Ä. Ïàâëþêà áîëåå òî÷íîå âûðàæåíèå
òðóäíî ïîäîáðàòü.
Â 1943 ãîäó, â ñóðîâóþ âîåííóþ ãîäèíó, çàùèùàÿ îò çàõâàò÷èêîâ Ñåâåðíûé Êàâêàç, â îäíîì èç îæåñòî÷åííûõ, êðîâîïðîëèòíûõ áîåâ, ñòàðøèíà âòîðîé ñòàòüè Âàñèëèé Ïàâëþê
ïîëó÷èë îò ôàøèñòñêîãî ñíàéïåðà ðàçðûâíóþ ïóëþ â ëèöî.
Áîã áûë ìèëîñòèâ è, áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîé ïîìîùè, ãåðîèçìó è èñêóññòâó áåçûìÿííûõ ñîâåòñêèõ ñàíèòàðîâ, âûíåñøèõ òÿæåëîðàíåíîãî èç îãíåííîãî ïåêëà, ôåëüäøåðà, îêàçàâøåãî ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è ìíîãèõ âîåíâðà÷åé,
Âàñèëèé Ïàâëþê îñòàëñÿ æèâ, íî, ëèøèâøèñü îäíîãî ãëàçà è
ïîëîâèíû ëèöà, áûë îáðå÷åí ìíîãèå ãîäû íåïðåðûâíî ëå÷èòüñÿ â ãîñïèòàëÿõ, ïåðåíåñòè äåñÿòêè ñëîæíûõ âîññòàíîâèòåëüíûõ è êîñìåòè÷åñêèõ îïåðàöèé. Êàçàëîñü áû ìîëîäàÿ æèçíü
çàêîí÷èëàñü åùå íå íà÷àâøèñü. Íî íà ñ÷àñòüå Âàñèëèÿ åìó
âñå âðåìÿ íà æèçíåííîì ïóòè âñòðå÷àëèñü ÷óäåñíûå ëþäè. Òàê
âîåíâðà÷ óãîâîðèë, íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû â ïåðåðûâàõ ìåæäó
îïåðàöèÿìè åãî ïàöèåíò âçÿë â ðóêè ó÷åáíèêè è, ïðîíèêøèñü
ãóìàíèçìîì ëþäåé â áåëûõ õàëàòàõ, ðåøèë ïîñâÿòèòü ñâîþ
æèçíü ñëóæåíèþ ìåäèöèíå. Òàê Âàñèëèé Ïàâëþê ñòàë ñòóäåíòîì 2-ãî Ëåíèíãðàäñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, íàõîäèâøåãîñÿ â ýâàêóàöèè â Êèñëîâîäñêå. Îí áûë åäèíñòâåííûì
ïàðíåì â ãðóïïå, îäíèì èç íåìíîãèõ íà êóðñå è ñòóäåíòêè ñ÷èòàëè ñâîèì äîëãîì âñåìåðíî ïîìîãàòü ñâîåìó îäíîãðóïïíèêó
â ó÷åáå, âåñòè êîíñïåêòû, ÷èòàòü âñëóõ ó÷åáíèêè. Îäíà èç íèõ,
Ðèììà Ìàçàåâà, ñòàëà âïîñëåäñòâèè åãî ñóïðóãîé.
Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êèøèíåâà èíñòèòóò èç Êèñëîâîäñêà áûë ïåðåâåäåí â ñòîëèöó Ìîëäàâèè âìåñòå ñî âñåìè ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè. Ïîëó÷èâ äèïëîì âðà÷à â 1949 ãîäó,
Â. Ïàâëþê áûë íàïðàâëåí íà ðàáîòó â Áàéìàêëèéñêóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó. Î âûáîðå ìåäèöèíñêîé ñïåöèàëèçàöèè âîïðîñ
äàæå íå ñòîÿë: õèðóðãèÿ è òîëüêî õèðóðãèÿ. Ðàáîòû â ðàéîíå
áûëà î÷åíü ìíîãî. Ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü ôàêòè÷åñêè áåç âûõîäíûõ è îïåðèðîâàòü âñå ïîäðÿä, áûòü è òðàâìàòîëîãîì, è
óðîëîãîì, è ðîäû ïðèíèìàòü, äåëàÿ êåñàðåâî ñå÷åíèå. Âîò ðàçâå
÷òî òîëüêî íà ñåðäöå îïåðèðîâàòü íå ïðèøëîñü. È âñå ïîëó÷à-
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epidemiologice ºi pronosticului în zooantroponoze cu scontarea
acþiunii factorilor antropurgici ºi naturali. Este unul din primele
studii în supravegherea epidemiologicã, cel puþin în spaþiul postsovietic, care devine mai apoi direcþia principalã de cercetare a
catedrei Epidemiologie. În anul 1990, în cadrul Consiliului
ªtiinþific Specializat de pe lângã Institutul de Cercetãri ªtiinþifice
în Epidemiologie ºi Boli Infecþioase L.Gromaºevschi din or.
Kiev, susþine cu succes teza de doctor habilitat în medicinã. În
acelaºi an, este numit ºef catedrã Epidemiologie ºi, concomitent,
ºef laborator ºtiinþific Epidemiologia Infecþiilor Intraspitaliceºti
al USMF Nicolae Testemiþanu; colective pe care le conduce
cu succes pânã în prezent.
Uneori se creeazã impresia cã titlul de doctor habilitat
este apogeul carierei ºtiinþifice a unei persoane. În acest aspect,
pentru profesorul Viorel Prisãcaru, titlul a fost doar o etapã în
cariera sa, deoarece cercetãrile efectuate de Domnia Sa au luat
o amploare ºi mai mare prin realizarea lucrãrilor de valoare, pe
plan naþional ºi mondial.
Sunt remarcabile studiile în epidemiologia antraxului,
rabiei, salmonelozelor, infecþiilor nosocomiale, infecþia HIV/
SIDA, educaþie pentru sãnãtate etc., iar ciclul de lucrãri
Epidemiologia, modelarea, pronosticarea ºi supravegherea
epidemiologicã la leptospiroze în Republica Moldova, în anul
1996, este distins cu Premiul Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
De asemenea, de cãtre profesorul V. Prisãcaru sunt elaborate
conceptele: Supravegherea epidemiologicã a sãnãtãþii publice
la nivel naþional ºi Epidemiologia ecologicã.
Un compartiment aparte, care þine de cercetãrile
profesorului universitar V. Prisãcaru ºi ale discipolilor sãi,
constituie studierea ºi elaborarea remediilor antibacteriene ºi
antifungice noi din materie primã localã. În acest sens, în cadrul
laboratorului Infecþii Intraspitaliceºti au fost efectuate numeroase
studii de cercetare a materiei prime locale în depistarea
substanþelor indigene. În consecinþã, au fost depistate ºi brevetate
peste 30 de substanþe indigene, de origine sinteticã ºi naturalã,
cu proprietãþi antibacteriene ºi antifungice foarte pronunþate ºi
inofensive care, potenþial, pot fi utilizate în elaborarea remediilor
antibacteriene ºi antifungice. La expoziþiile naþionale ºi
internaþionale (Chiºinãu, Iaºi, Bucureºti, Geneva, Bruxelles,
Moscova), aceste substanþe au fost înalt apreciate, fiind
menþionate cu zeci de medalii de aur, argint ºi bronz, diplome
de merit, premii speciale, cum ar fi Premiul Mare AGEPI,
Premiul Autoritãþii Naþionale pentru cercetare ºtiinþificã
(România), iar, în anul 2002, pentru ciclul de invenþii Substanþe
antibacteriene ºi antifungice noi, dlui profesor V. Prisãcaru i se
oferã titlul onorific Inventator remarcabil cu decernarea medaliei
de aur Organizaþia Mondialã de Protecþie Industrialã (Geneva).
Aceste înalte aprecieri, în cadrul saloanelor ºi de cãtre
organizaþiile naþionale ºi internaþionale, aratã perspectiva acestor
substanþe. În baza substanþelor depistate deja, au fost elaborate
3 remedii antibacteriene ºi antifungice: Izohidrafural, Unguent
antibacterian ºi Cimpelsept, preparate biologic active ºi
inofensive care sunt larg aplicate în practica medicalã de
prevenire ºi de tratament.

Nãscut la nordul Moldovei, comuna Gaºpar, Edineþ, în
primãvara anului 1946, copilãria ia coincis cu anii de grea
cumpãnã pentru Þarã. La vârsta de ºase ani pãºeºte pragul ºcolii
primare din satul natal. Însã bucuria de copil ºi de elev i-a fost
curmatã de un eveniment tragic în familie. În anul 1953, la o
vârstã destul de tânãrã, dupã o boalã grea, s-a stins din viaþã
tatãl, Ion Prisãcaru, profesor de matematicã ºi director al ºcolii
din sat. La vârsta de numai 7 ani, Viorel rãmâne prima mânã de
ajutor mamei Liuba, avându-l pe fratele Virgil de doar patru
aniºori ºi surioara Steluþa de un an. Însã, în ciuda tuturor
greutãþilor, Viorel absolveºte cu succes ºapte clase în anul 1959,
dupã care a urmat ºcoala medie din satul Parcova, Edineþ.
Deja elev în ºcoala medie, fiind foarte receptiv la suferinþele
ºi necazurile celor din jur, s-a orientat spre o profesie care ar
putea fi de ajutor neamului. În vara anului 1963, susþine examenele
de admitere la Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu. Anul
admiterii a coincis cu anul fondãrii în Institut a facultãþii Medicinã
Preventivã. Nu prea mulþi candidaþi la admitere, la acel moment,
cunoºteau în detalii specificul noii facultãþi. Tânãrul Viorel
Prisãcaru, informându-se despre noua facultate ºi, în general, fiind
un adept al noului, a conºtientizat faptul cã viitoarea lui carierã
profesionistã þine de aceastã profesie, iar pentru realizarea ei cu
succes sunt necesare cunoºtinþe aprofundate. Deja în timpul
studenþiei s-a consacrat ºtiinþei, efectuând mai multe cercetãri,
inclusiv Studiul asupra rolului savanþilor în dezvãluirea esenþei
epidemiilor ca fenomene naturale, fapt care l-a determinat în
alegerea epidemiologiei ca obiect de studiu ºi i-a marcat activitatea
ºtiinþificã pentru toatã viaþa.
Absolvind facultatea în anul 1969, entuziasmul ºi hãrnicia
tânãrului absolvent n-a putut trece neobservatã de cãtre renumitul
savant epidemiolog Eli Naum ªleahov, care ia propus sã-ºi
continue studiile în doctorat la catedra Epidemiologie. Finalizând
studiile în doctoranturã la tema Epidemiologia ºi profilaxia
antraxului în Republica Moldova ºi perspectivele de diminuare
ºi eradicare, în anul 1973, susþine cu succes teza de doctor în
ºtiinþe medicale. În acelaºi an, este angajat în funcþie de asistent
universitar la catedra Epidemiologie, iar peste doi ani (1976)
este numit lector superior ºi, ulterior, ºef studii la aceeaºi catedrã.
În anii 1987-1989, face postdoctorantura, în cadrul cãreia
realizeazã teza de doctor habilitat Optimizarea supravegherii
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Rezultatele cercetãrilor efectuate de profesorul V. Prisãcaru
sunt reflectate în mai mult de 250 de publicaþii ºtiinþifice, inclusiv
4 monografii ºi peste 30 de brevete de invenþii. Un deosebit interes
prezintã monografiile Supravegherea epidemiologicã în antrax
(1989), Supravegherea epidemiologicã în leptospiroze (1993),
Vibrionul holeric  holera (1995). Este autor a douã manuale de
epidemiologie ºi coautor al Tratatului de epidemiologie a bolilor
transmisibile (2002, Iaºi, România). Sub conducerea lui au fost
susþinute 10 teze de doctor ºi de doctor habilitat în medicinã.
Profesorul Viorel Prisãcaru este un lector erudit, câºtigând
toatã stima studenþilor ºi colegilor sãi. În calitate de epidemiolog
de frunte al þãrii, permanent ia parte activã la elaborarea
programelor naþionale, actelor normative ºi directive în domeniul
controlului ºi supravegherii epidemiologice a bolilor infecþioase,
totodatã ia parte activã în organizarea ºi desfãºurarea seminarelor
republicane ºi zonale în probleme de epidemiologie, localizare ºi
lichidare a focarelor epidemice. Un exemplu elocvent poate servi
lichidarea focarului de holerã, sub conducerea Domniei sale, în
raionul ªtefan Vodã (1995). De menþionat cã implementarea ºi
realizarea multor recomandãri ale savantului Viorel Prisãcaru în
practica medicalã au contribuit în mare mãsurã la ameliorarea
sãnãtãþii populaþiei Republicii Moldova.
Posedând ºi calitãþi manageriale, profesorul Viorel
Prisãcaru, în anul 1991, este numit în funcþia de prorector pentru
activitatea ºtiinþificã, USMF Nicolae Testemiþanu, funcþie care
o deþine pânã în prezent. De menþionat cã, în aceastã perioadã,
care practic s-a suprapus cu perioada de tranziþie a Þãrii,
universitatea a înregistrat cei mai înalþi indici în domeniul de
cercetare ºi de inovare.
Paralel cu funcþiile de ºef catedrã Epidemiologie ºi de
prorector, profesorul Viorel Prisacaru, din 1990, este ºi Preºedinte
al Societãþii ªtiinþifice a Epidemiologilor ºi Microbiologilor din
Republica Moldova, Epidemiolog principal al Ministerului
Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale din Republica Moldova, Membru
al Comisiei Extraordinare Antiepidemice de pe lângã Consiliul
de Miniºtri al Republicii Moldova, Membru al Consiliului
ªtiinþific al USMF Nicolae Testemiþanu. Din 1992, este ales
membru al Consiliului Redacþional al revistelor Curierul Medical
(Chiºinãu), Microbiologie, Epidemiologie ºi Imunologie
(Moscova), Jurnal de Medicinã Preventivã, Iaºi (România),
Intelectus (Chiºinãu), Sãnãtate Publicã (Chiºinãu).
Din anul 1993 ºi pânã în 1998, a activat în calitate de
Preºedinte al primului Consiliu ªtiinþific Specializat de susþinere
a tezelor în Medicina Preventivã. Din 1995 ºi pânã în prezent,
este membru al Consiliului ªtiinþific al Centrului Naþional
ªtiinþifico - Practic de Medicinã Preventivã ºi Preºedinte al
Comisiei republicane de atestare a medicilor epidemiologi din
1996  membru al Senatului ºi al Consiliului Administrativ al
USMF Nicolae Testemiþanu. Din anul 1997 ºi pânã în prezent,
este membru al Consiliului Sanitaro - Epidemiologic al
Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale. Între anii 1999 
2001, este membru al Consiliului Suprem pentru ªtiinþã ºi
Dezvoltare Tehnologicã al Republicii Moldova. În anul 2004,
profesorul V. Prisãcaru este ales Membru al Consiliului de

Experþi al Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale; în acelaºi
an, este ales membru al Secþiei Medicale a Academiei de ªtiinþe
din Moldova.
Profesorul Viorel Prisãcaru este într-o continuã cercetare,
organizând diferite foruri ºtiinþifice la nivel naþional ºi internaþional. Dumnealui a fost responsabil pentru organizarea ºi
desfãºurarea: congreselor III, IV ºi V ale Igieniºtilor, Epidemiologilor, Microbiologilor ºi Parazitologilor din Republica Moldova;
simpozionului bilateral Republica Moldova - România Supravegherea epidemiologicã în infecþiile intestinale nedeterminate Chiºinãu, 1995; celui de al IV-lea Internaþional Meeting Prevention targeting young people: a global strategy. - Chiºinãu,
26-29 iulie 1996; simpozioanelor Organizarea supravegherii
sanitaro-epidemiologice a sãnãtãþii populaþiei rurale. Edineþ,
1997, 2000; conferinþei Actualitãþi în Medicina Preventivã. Chiºinãu, 1998; conferinþei ºtiinþifice Supravegherea epidemiologicã în maladiile actuale pentru Republica Moldova. - Chiºinãu,
2000; conferinþelor anuale ale colaboratorilor ºi studenþilor
Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie (USMF) Nicolae
Testemitanu din Republica Moldova, anii 1991-2005.
Profesorul Viorel Prisãcaru se remarcã ºi printr-o deosebitã
activitate civicã; în anul 2001, este ales deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, unde activeazã ca membru al Comisiei
Învãþãmânt, ªtiinþã, Culturã ºi Mass-media.
Pentru merite deosebite în activitatea ºtiinþifico-didacticã,
în 1995, este decorat cu medalia Meritul civic; în 1999, i se
decerneazã titlul onorific Om Emerit al Republicii Moldova,
iar, în 2005  Diploma de Merit a Academiei de ªtiinþe din
Moldova. În acelaºi an 2005, devine Laureat al Premiului Inima
de aur pentru activitate exemplarã în serviciul ºtiinþei medicale
ºi al valorilor naþionale. În 1993, este ales membru-corespondent
al Academiei de ªtiinþe din România, iar, în 1994  Membru de
Onoare al Societãþii ªtiinþifice a Epidemiologilor din România.
În 2002, devine cetãþean de Onoare al Statului Nebraska (SUA).
La cei 60 de ani, profesorul universitar, Viorel Prisacaru,
spre bucuria ºi recunoºtinþa numeroºilor sãi colegi, prieteni ºi
discipoli, este plin de vigoare ºi forþã creativã, este un Om care
lanseazã în continuare idei reformatoare, pe care sperã din tot
sufletul se le realizeze.
Colectivul catedrei Epidemiologie, USMF Nicolae
Testemiþanu, Societatea ªtiinþificã a Epidemiologilor ºi
Microbiologilor din Republica Moldova, colegii, discipolii ºi
prietenii îl felicitã cu ocazia jubileului de 60 de ani, ani parcurºi
cu realizãri frumoase, dorindu-i toatã puterea de care are nevoie
în realizarea ideilor progresiste, sãnãtate, mulþi ani înainte ºi ca
exemplul Domniei Sale sã ne inspire în continuare ºi sã ne axeze
în convingerea nestrãmutatã cã existã Oameni devotaþi neamului
ºi sãnãtãþii lui.
A semnat cu mult respect,
Adrian Cotelea, dr. conferenþiar
Catedra Epidemiologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Societatea Epidemiologilor ºi Microbiologilor
din Republica Moldova
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formã de lucru este necesar sã respecþi animite reguli ºi principii
de viaþã, ce nu diferã prea mult, în general vorbind, de exigenþele
general cunoscute. La baza oricãrei activitãþi profesionale integre
ºi a unei vieþi realizate nu pot sta decât simþul responsabilitãþii,
onestitatea, alegerea corectã a prioritãþilor, receptivitatea la tot
ce este nou ºi performant în domeniu. Aceste principii le aplicã
în mod consecvent ºi în activitatea sa de ghidare a celor 8 teze
de doctor în medicinã, câte le are înregistrate în palmaresul sãu,
ºi a unei teze de doctor habilitat aflatã în proces de finisare.
Pe parcursul activitãþii sale la catedra Cardiologie, dl Valeriu
Revenco ºi-a creat imaginea unui profesor iscusit ºi competent.
Multe generaþii de medici cursanþi ºi rezidenþi l-au avut ca profesor
ºi îndrumãtor, ascultându-i prelegerile ºi sfaturile practice, bazate
pe experienþa bogatã de medic, pedagog ºi cercetãtor ºtiinþific.
Dl prof. Revenco este considerat pe drept cuvânt unul din cei mai
valoroºi ºi talentaþi cardiologi din Republica Moldova. Fiind un
cardiolog de formaþie clasicã, de stofã veche, cum s-ar spune,
el are, în acelaºi timp, o largã ºi consecventã deschidere spre tot
ce este nou în sfera cardiologiei. Pe parcursul celor 27 de ani de
activitate a ºtiut sã-ºi aplice cunoºtinþele acumulate în practicã,
fiind un timp ºi ºef al Secþiei a V-a (1990-1999) a Clinicii
Institutului de Cardiologie, priveghind zi ºi noapte bolnavii,
reanimând ºi salvând un numãr mare de vieþi.
Se ºtie cã medicina a fost ºi rãmâne o profesie aparte.
Asupra acestui lucru s-au pronunþat de-a lungul timpului mari
gânditori, scriitori, atleþi ai inteligenþei umane. Aproape toþi
medicii adevãraþi, adicã toþi acei ce-ºi iubesc semenii ºi þin la
profesia aleasã, au avut vocaþia frumosului, revelaþia actului
creativ, ori chiar s-au lãsat seduºi de altceva. Altceva
însemnând muzica, pictura, literatura etc. De aceea, poate, ºi dl
profesor Revenco este atât de sensibil la tot ce vine din sfera
frumosului, are o deosebitã atracþie faþã de literaturã ºi istorie.
În prezent, activitatea sa cunoaºte un spectru deosebit de
larg. Dincolo de îndatoririle profesionale, Domnia Sa de mai
mulþi ani exercitã funcþia de preºedinte al Comisiei de Atestare
a medicilor cardiologi ºi de diagnostic funcþional, este membru
al Senatului Universitar ºi al Consiliului de administraþie al
USMF Nicolae Testemiþanu. Din anul 1995 pânã în prezent
este decanul facultãþii Rezidenþiat ºi Secundariat Clinic, facultate
în care, în afarã de cele 19 catedre, activeazã ºi cca 1500 de
rezidenþi ºi secundari clinici.
Cu prilejul acestei frumoase aniversãri, permiteþi-ne sã
Vã aducem, domnule profesor, din partea colegilor ºi a mea
personal, cele mai alese felicitãri ºi urãri de bine. Vã dorim,
Dumneavoastrã ºi celor apropiaþi, sã aveþi parte numai de succese
ºi bucurii, de liniºte sufleteascã ºi de noi realizãri profesionale.
ªi, bineînþeles, de sãnãtate, de o inimã puternicã, care sã batã la
fel de fierbinte ºi de generos încã mulþi ani de acum înainte.

În aceste zile luminate de zodia puternicã a Capricornului,
colegul nostru, profesorul universitar ºi ºeful catedrei
Cardiologie, Valeriu Revenco, împlineºte frumoasa vârstã de
50 de ani. Aceastã vârstã se considerã a fi, în general, una a
primelor bilanþuri, când începi sã aduni tot ce ai reuºit sã
înfãptuieºti mai important ºi mai durabil în viaþa de pânã acum.
Jubileul ne oferã fericitul prilej de a evoca câteva secvenþe din
viaþa prodigioasã a omagiatului, personalitate proeminentã, care
timp de peste 25 de ani serveºte cu onoare cardiologiei, fiind
antrenat zi de zi atât în munca de îngrijire ºi tratare a sutelor,
poate chiar a miilor de pacienþi, cât ºi în procesul de educare a
mai multor generaþii de medici.
Dl Valeriu Revenco a vãzut lumina zilei la 16 ianuarie 1956,
în oraºul Soroca, într-o familie de muncitori, oameni vrednici ºi
gospodari, aºa cum sunt mai toþi cei de la nordul Moldovei. În
1973 absolveºte cu succes renumita ºcoalã nr.1 din oraºul natal.
Azi, domnul profesor îºi aminteºte cu multã dragoste de dascãlii
care l-au învãþat sã îndrãgeascã munca, literatura, l-au deprins sã
gândeascã ºi sã acþioneze liber. Anume în acei îndepãrtaþi ani de
ºcoalã, considerã Dumnealui, acolo, în preajma voievodalei Cetãþi
a Sorocii, i-au fost puse acele fundamente morale ºi cognitive
care au stat la baza formãrii sale ulterioare.
În anul 1979 a absolvit cu menþiune Institutul de Stat de
Medicinã din Chiºinãu. Tot în acest an este înmatriculat în
secundariatul clinic, specialitatea Cardiologie, în cadrul
Centrului ºtiinþific unional de cardiologie din Moscova.
Între anii 1981-1984, efectueazã studii postuniversitare
cu pregãtirea doctoratului. În anul 1984, susþine cu succes teza
de doctor în medicinã, îar în 1992 îºi ia cel de-al doilea doctorat,
obþinând titlul de doctor habilitat în medicinã.
1984 este anul în care începe o activitate multilateralã la
USMF Nicolae Testimiþanu, unde urmeazã o carierã în
continuã ascensiune  de la asistent (1984-1992) pânã la profesor
universitar (din 1993), ºi ºef al catedrei Cardiologie, din 1998
pânã în prezent.
În paralel, dl prof. Revenco desfãºoarã o amplã muncã de
cercetare, fiind astãzi autor a peste o sutã de lucrãri ºtiinþifice,
printre care se remarcã în mod deosebit monografia sa în
domeniul cardiologiei clinice ºi al diagnosticului funcþional.
Ajuns la aceastã treaptã a experienþei profesionale, dl
profesor considerã cã pentru a te menþine într-o permanentã

Liviu Grib, dr. conferenþiar
Catedra Cardiologie, Facultatea Rezidenþiat
USMF Nicolae Testemiþanu
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P R O P O L I S DN.
Êîìïëåêñíàÿ òåðàïèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
ïîëüçîâàíèè ïðîïîëèñà êèøå÷íàÿ ìèêðîôëîðà íå
ñòðàäàåò. Ïðè ïðèìåíåíèè ïðîïîëèñà ó ìèêðîîðãàíèçìîâ íå ðàçâèâàåòñÿ óñòîé÷èâîñòè ê íåìó. Ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ï÷åëû ñîáèðàþò âåùåñòâî
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîïîëèñà ñ ìíîãèõ ðàñòåíèé, ó êàæäîãî èç êîòîðûõ ñâîè îïðåäåëåííûå ñâîéñòâà, ò. å. ïîëèôëîðíûé ïðîïîëèñ îáëàäàåò ñâîéñòâàìè î÷åíü ìíîãèõ ðàñòåíèé, ÷òî ãóáèòåëüíî äëÿ ìèêðîáîâ. Îíè íå
óñïåâàþò ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ïðåïàðàòó, ðàçâèòü óñòîé÷èâîñòü. Ïðèìåíåíèå ïðîïîëèñà îäíîâðåìåííî ñ àíòèáèîòèêàìè (ñòðåïòîìèöèí, òåòðàöèêëèíû) óñèëèâàåò äåéñòâèå ýòèõ àíòèáèîòèêîâ. À ñî÷åòàíèå ñ ïåíèöèëëèíàìè è ëåâîìèöåòèíîì íå îêàçûâàåò òàêîãî
äåéñòâèÿ. Ïðîïîëèñ íå òîëüêî âîçäåéñòâóåò íà ìèêðîîðãàíèçìû, íî è îäíîâðåìåííî óñèëèâàåò ôàãîöèòîç, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ìåíüøåìó îòðàâëåíèþ îðãàíèçìà òîêñèíàìè. Ïðîïîëèñ ïîìîãàåò îðãàíèçìó âûéòè
èç èíôåêöèîííîãî ñòðåññà è áûñòðåå âûâåñòè ÷óæåðîäíûé ìàòåðèàë íàðóæó. Ïðîïîëèñ, íàðÿäó ñ àíòèáèîòè÷åñêèì äåéñòâèåì, ïðîÿâëÿåò ñâîéñòâà ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå, îñëàáëÿåò èëè áëîêèðóåò ðåàêöèþ
îðãàíèçìà íà âíåäðåíèå ÷óæåðîäíîãî àãåíòà, óñèëèâàåò èììóíèòåò. Ýôôåêòèâåí ïðè âèðóñíîé èíôåêöèè
(ãåðïåñ, ãðèïï, ãåïàòèò, ýíöåôàëèò è äð.). Îáëàäàåò
àíòèòîêñè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè ïðè ðàçëè÷íûõ îòðàâëåíèÿõ. Ñïîñîáñòâóåò óðåãóëèðîâàíèþ ïðîöåññîâ
ñâåðòûâàíèÿ êðîâè. Îáëàäàåò óíèêàëüíûìè ïðîòèâîîïóõîëåâûìè è àíòèîêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè. Ó÷àñòâóåò â íîðìàëèçàöèè ïðîöåññîâ äûõàíèÿ êëåòîê, îãðàíè÷åíèè îïóõîëåâîãî ïðîöåññà, â êîíòðîëå íàä ïðîöåññàìè ðàçâèòèÿ êëåòîê â öåëîì, òî÷íåå â ñòàáèëèçàöèè ðàçìíîæåíèÿ êëåòîê â îðãàíèçìå.

Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå äàâíî ïðèìåíÿåòñÿ ñ
óñïåõîì ðÿä ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ñ ïðîïîëèñîì:
íàñòîéêà ïðîïîëèñà, òàáëåòêè ïðîïîëèñà Ïðîïîëèí,
ìàçü Ïðîïîöåóì, àýðîçîëè Ïðîïîñîë è Ïðîïîìèçîë.
Êîìïàíèÿ Homeofarm ïðåäëàãàåò âíèìàíèþ âðà÷åé è ôàðìàöåâòîâ, íîâûé çàðåãèñòðèðîâàííûé ïðåïàðàò â âèäå ñâå÷åé Propolis DN - Ïðîïîëèñ ÄÍ, ïîêàçàâøèé âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü â êîìïëåêñíîé òåðàïèè
ÎÐÂÈ, óìåíüøåíèè ÷àñòîòû èíòåðêóððåíòíûõ çàáîëåâàíèé è õðîíè÷åñêîé èíôåêöèè.
Îïèñàíèå ïðåïàðàòà: Êîä ÀÒÕ  J01XX. Àíòèáàêòåðèàëüíûé ïðåïàðàò.
Ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå ïî 1,5 ã. Ïðåïàðàò èçãîòîâëåí ïî êëàññè÷åñêîé ãîìåîïàòè÷åñêîé òåõíîëîãèè.
Â ñîñòàâ ïðåïàðàòà âõîäÿò: Propolis (Ïðîïîëèñ)
D2 0,5ã, Ëàíîëèí áåçâîäíûé 0,08, Ìàñëî êàêàî äî 1,5 ã.
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: Â êà÷åñòâå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî ñðåäñòâà â ñîñòàâå êîìïëåêñíîé òåðàïèè ÷àñòî è äëèòåëüíî áîëåþùèõ ïàöèåíòîâ ÎÐÂÈ.
Ëå÷åíèå èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: Ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû: Äåòÿì ñ ïåðâîãî äíÿ
æèçíè äî 6 ìåñÿöåâ ïî 1/2 ñóïïîçèòîðèÿ ðåêòàëüíî 2-3
ðàçà â äåíü. Âçðîñëûì ðåêòàëüíî ïî 1 ñâå÷å 3 ðàçà â äåíü
â òå÷åíèå 10 äíåé. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèÿ
- ïî 1 ñâå÷å 3 ðàçà â äåíü íà ïðîòÿæåíèè 30 äíåé.
Ïîáî÷íîå äåéñòâèå: Âîçìîæíû àëëåðãè÷åñêèå
ðåàêöèè íà ïðîïîëèñ.
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè
ïðåïàðàòàìè: Âîçìîæíî îäíîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå
äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå: Äåéñòâóþùåå
âåùåñòâî - Ïðîïîëèñ îáëàäàåò øèðîêèì ñïåêòðîì âîçäåéñòâèÿ íà âåñü îðãàíèçì, íà âñå åãî îðãàíû è ñèñòåìû. Îñíîâíîå ñâîéñòâî, øèðîêî èñïîëüçóåìîå â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå - áàêòåðèöèäíîå è áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå. Ïðîïîëèñ ïîäàâëÿåò àêòèâíîñòü è óíè÷òîæàåò øèðîêèé ñïåêòð ìèêðîîðãàíèçìîâ, âêëþ÷àÿ òóáåðêóëåçíóþ ïàëî÷êó, âèðóñû, ïðîñòåéøèå (òðèõîìîíàäû), ãðèáêè (òðèõîôèòèÿ, êàíäèäîç), âèðóñû ãðèïïà è ãåïàòèòà. Ïðè÷åì ïðîïîëèñ óíè÷òîæàåò è âûâîäèò ÷óæåðîäíûå êëåòêè, à ðîäíóþ ìèêðîôëîðó îðãàíèçìà-õîçÿèíà ñîõðàíÿåò â öåëîñòè. Ïîýòîìó ïðè èñ-

Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòà Propolis DN
â ñõåìàõ ëå÷åíèÿ
Ëå÷åíèå ÎÐÂÈ
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå)  áàçîâûé ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò. Ïðèåì âîçðàñòíîé äîçû 3 ðàçà
â äåíü â òå÷åíèå 10 äíåé. Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèÿ  ïðèåì âîçðàñòíîé äîçû 3 ðàçà â äåíü íà
ïðîòÿæåíèè 30 äíåé. Â ñëó÷àå ðåàãèðîâàíèÿ íà âíåäðåíèå âèðóñà â âèäå îòåêà ñëèçèñòûõ âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíèòü íàçàëüíûé
ñïðåé Euphorbium compositum SN.
%&
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Ýïèäåìè÷åñêèé ïàðîòèò
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - áàçîâûé ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Äåòÿì ñ ïåðâîãî äíÿ æèçíè äî 6 ìåñÿöåâ íàçíà÷àåòñÿ ïî 1/2 ñóïïîçèòîðèÿ ðåêòàëüíî 3 ðàçà â äåíü.
Äåòÿì îò 6 ìåñÿöåâ è ñòàðøå  ðåêòàëüíî ïî 1 ñâå÷å
3 ðàçà â äåíü.
Lymphomyosot (êàï.)  ïðîòèâîîòå÷íûé, äåòîêñèêàöèîííûé, ëèìôîäðåíàæíûé ïðåïàðàò. Äåòÿì äî
2 ëåò  ïî 5 êàï. 3 ðàçà â äåíü. Äåòÿì îò 2 äî 6 ëåò  ïî
8 êàï. 3 ðàçà â äåíü, ñòàðøå 6 ëåò è âçðîñëûì  ïî 15
êàïåëü 3 ðàçà â äåíü.

ëûì ðåêòàëüíî  ïî 1 ñâå÷å 3 ðàçà â äåíü â òå÷åíèå
10 äíåé.
Mucosa compositum (àìï.) Àêòèâàöèÿ ðåãåíåðàöèè
è ìåñòíîãî èììóíèòåòà ñëèçèñòîé. Äåòÿì ñ ïåðâîãî äíÿ
æèçíè äî 6 ìåñÿöåâ  ïî 0,5 ìë â/ì 2 ðàçà â íåäåëþ èëè
â âèäå «ïèòüåâîé àìïóëû»  1-2 êàï. íà ñëèçèñòóþ ïîëîñòè ðòà 3 ðàçà â äåíü çà 20 ìèí. äî êîðìëåíèÿ. Íà
êóðñ ëå÷åíèÿ 4-5 èíúåêöèé èëè per os â òå÷åíèå 2-3
íåäåëü. Äåòÿì îò 6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò íàçíà÷àåòñÿ ïî 1
àìïóëå (1,1 ìë) â/ì 1-2 ðàçà â íåäåëþ èëè â âèäå «ïèòüåâûõ àìïóë» â òå÷åíèè 4-5 íåäåëü. Äåòÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà è âçðîñëûì ïî 1 àìï. â/ì 2 ðàçà â íåäåëþ.

Ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà èììóíîäåôèöèòà
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - áàçîâûé ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Äåòÿì ñ ïåðâîãî äíÿ æèçíè äî 6 ìåñÿöåâ íàçíà÷àåòñÿ ïî 1/2 ñóïïîçèòîðèÿ ðåêòàëüíî 2 ðàçà â äåíü.
Äåòÿì îò 6 ìåñÿöåâ è âçðîñëûì  ðåêòàëüíî ïî 1 ñâå÷å 2 ðàçà â äåíü íà ïðîòÿæåíèè 30 äíåé.
Bioline Flu (ñóáëèíãâàëüíûå òàáëåòêè) Ïðîôèëàêòè÷åñêè: ïî 1-2 òàáëåòêè â äåíü ïîä ÿçûê (äåðæàòü âî
ðòó äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ). Äåòÿì 6-12 ëåò ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ïðåïàðàò â ïîëîâèíå âçðîñëîé äîçû.

Îñòðûå ðàññòðîéñòâà ïèùåâàðåíèÿ
Mucosa compositum (àìï.) Àêòèâàöèÿ ðåãåíåðàöèè
è ìåñòíîãî èììóíèòåòà ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê. Äåòÿì îò
6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò íàçíà÷àåòñÿ ïî 1 àìïóëå (1,1 ìë) â/ì
1-2 ðàçà â íåäåëþ èëè â âèäå «ïèòüåâûõ àìïóë» â òå÷åíèå 4-5 íåäåëü. Äåòÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà è âçðîñëûì 
ïî 1 àìï. â/ì 2 ðàçà â íåäåëþ.
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - áàçîâûé áàêòåðèöèäíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Ðåêòàëüíî ïî 1 ñâå÷å 3 ðàçà â äåíü.
Coenzyme compositum (àìï.)  äëÿ äåáëîêèðîâàíèÿ ôåðìåíòíûõ ñèñòåì íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ îáìåíà
âåùåñòâ â âîçðàñòíîé äîçèðîâêå 1 ðàç â 3 äíÿ, ¹5.

Õðîíè÷åñêèé òîíçèëëèò, àäåíîèäíûå
âåãåòàöèè, õðîíè÷åñêèé ôàðèíãèò

Ïîñëå ïåðåíåñåííîãî òÿæåëîãî âèðóñíîãî èëè òîêñè÷åñêîãî ãåïàòèòà
Hepeel (òàá.) - áèîëîãè÷åñêèé ãåïàòîïðîòåêòîð
øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ. Â âîçâðàñòíîé äîçèðîâêå ñóáëèíãâàëüíî 2-3 ðàçà â äåíü.
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Â
âîçðàñòíîé äîçèðîâêå ðåêòàëüíî 2 ðàçà â äåíü.

Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - áàçîâûé ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Â âîçðàñòíîé äîçå êóðñ ëå÷åíèÿ äëèòñÿ 1-1,5
ìåñÿöà.
Lymphomyosot (êàï.)  ïðîòèâîîòå÷íûé, ëèìôîäðåíàæíûé ïðåïàðàò. Äåòÿì äî 2 ëåò  ïî 5 êàï. 3 ðàçà
â äåíü. Äåòÿì îò 2 äî 6 ëåò  ïî 8 êàï. 3 ðàçà â äåíü.
Ñòàðøå 6 ëåò è âçðîñëûì  ïî 15 êàïåëü 3 ðàçà â äåíü,
êóðñ ëå÷åíèÿ 1-1,5 ìåñÿöà.
Thuja DN- (êàïëè íàçàëüíûå)  äëÿ óâåëè÷åíèÿ
ýôôåêòà ïðîâîäèìîé òåðàïèè çàêàïûâàòü ïî 2-3 êàïëè â íîñîâûå ÿìêè 2-3 ðàçà â äåíü.

Îñòðûé ãåðïåòè÷åñêèé ñòîìàòèò, áàêòåðèàëüíûé
ñòîìàòèò
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Â
âîçâðàñòíîé äîçèðîâêå ðåêòàëüíî 3 ðàçà â äåíü.
Mucosa compositum (àìï.) Àêòèâàöèÿ ðåãåíåðàöèè è ìåñòíîãî èììóíèòåòà ñëèçèñòîé (ðåïàðàòèâíîå
äåéñòâèå). Äåòÿì îò 6 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò íàçíà÷àåòñÿ îò
1/3 äî 1/2 àìïóëû â/ì 2-3 ðàçà â íåäåëþ èëè â âèäå
«ïèòüåâûõ àìïóë» â òå÷åíèå 2 íåäåëü.

Êèøå÷íûé äèñáàêòåðèîç ñ ïðåîáëàäàíèåì
ñòðåïòî- è ñòàôèëîêîêêîâ
Propolis DN (ñâå÷è ðåêòàëüíûå) - áàçîâûé áàêòåðèöèäíûé ïðåïàðàò ñ èììóíîìîäóëÿòîðíûì äåéñòâèåì. Äåòÿì ñ ïåðâîãî äíÿ æèçíè äî 6 ìåñÿöåâ 
ïî 1/2 ñóïïîçèòîðèÿ ðåêòàëüíî 2-3 ðàçà â äåíü. Âçðîñ-
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MEMORIAM
funcþia de redactor-ºef a fost ºi membru al Colegiului Ministerului
Ocrotirii Sãnãtãþii participând activ la rezolvarea multor probleme
din domeniul medicinii practice ºi teoretice. Din 1961, concomitent
cu lucrul efectuat în redacþie, activeazã ºi ca asistent la catedra
Boli infecþioase, iar din 1967  în calitate de conferenþiar.
Savantul V. Negrescu îmbinã activitatea pedagogicã, ºtiinþificã
de editor cu cea practicã. Astfel, din ianuarie 1964 pânã în noiembrie
1970 activeazã în calitate de medic-ºef al Spitalului Clinic Republican
de Boli Infecþioase Toma Ciorbã. De menþionat, cã anume lui Vasile
Negrescu îi aparþine meritul de a scoate din anonimat imaginea
ilustrului medic basarabean Toma Ciorbã, contribuind la înveºnicirea
memoriei acestuia. Aºadar, numele medicului Toma Ciorbã îl poartã
spitalul ºi o stradã adiacentã.
De rând cu activitatea practicã ºi pedagogicã, V. Negrescu a
manifestat o aptitudine de invidiat în domeniul cercetãrilor ºtiinþifice.
Domnia Sa a studiat acþiunea curativã a factorilor naturali climaterici,
apele subterane, lacurile, nãmolul ºi eficienþa acestora în tratamentul
sechelelor bolilor infecþioase în condiþii de sanatoriu. Aceste
investigaþii au fost realizate în anii 1957-1963, soldându-se cu
susþinerea tezei doctorat în ºtiinþe medicale Êóðîðòû Ìîëäàâèè è
ëå÷åíèå íà íèõ ïîñëåäñòâèé èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé.
În virtutea postului pe care îl ocupa în cadrul Ministerul
Ocrotirii Sãnãtãþii, V. Negrescu a contribuit la deschiderea
sanatoriilor curativ-profilactice în orãºelul Sergheevka, regiunea
Odesa, care funcþioneazã ºi în prezent.
A fost unul din pionierii miºcãrii ecologiste din Moldova,
organizând, în anii optzeci, dezbateri în cadrul meselor rotunde ºi
în paginile revistei Ocrotirea Sãnãtãþii, în domeniul problemelor
impuritãþii apelor, solului, cu participarea savanþilor, specialiºtilor
ºi jurnaliºtilor din domeniu.
V. Negrescu, în 1975, prin concurs, este promovat la postul de
conferenþiar la cursul de Boli Infecþioase al Facultãþii de Perfecþionare
a Medicilor, iar din 1978  ºef al cursului respectiv pe care l-a condus
pânã în 1991, ulterior activând în calitate de conferenþiar la catedra
Boli Infecþioase FPM pânã în 1994  anul pensionãrii.
V. Negrescu a continuat cercetãrile ºtiinþifice în domeniul
patologiei infecþioase fiind consacrate oreionului. Ele au fost
materializate în teza doctor habilitat în medicinã, care nu a reuºit
s-o susþinã. El a publicat peste 60 de lucrãri ºtiinþifice, dintre care
3 monografii; de sub conducerea lui s-au susþinut 2 teze doctorat
în medicinã.
D-lui a fost fondatorul ºi redactorul revistei medicale
populare S.O.S. (Societate, Om, Sãnãtate) care a contribuit, pe
parcursul anilor 1991-1999, la popularizarea ºtiinþei medicale,
revista fiind editatã în limba românã.
Savantul, pedagogul ºi Omul V. Negrescu a fost unul din
fondatorii Ligii Medicilor din Republica Moldova, contribuind la
elaborarea Statutului acestei organizaþii.
Pentru activitatea sa fructuoasã în domeniul medicinii a fost
menþionat cu distincþiile Eminent al ocrotirii sãnãtãþii (1965),
Medic Emerit al Republicii Moldova (1968), diplomã de merit a
Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Moldova (1968) º.a.
Erudiþia, grija faþã de nevoile oamenilor, bunãvoinþa, dorinþa
de a face ceva bun pentru societate, cugetarea ºtiinþificã deosebitã
 acestea au fost calitãþile ce l-au caracterizat pe Omul Vasile
Negrescu, care a tras o brazdã adâncã în medicina autohtonã.
Amintirea despre Vasile Negrescu, Om cu literã mare, Om
al datoriei, va rãmâne veºnic vie în memoria celor care l-au
cunoscut, l-au respectat ºi l-au iubit.

Vasile
Negrescu

La 17 decembrie 2005, a plecat dintre noi, în lumea celor
drepþi, Vasile Negrescu, un mare patriot al neamului românesc,
savant, specialist în patologia infecþioasã, medic, pedagog, doctor
în ºtiinþe medicale, conferenþiar universitar, Medic Emerit. Din cei
78 de ani trãiþi, 50 de ani i-a consacrat activitãþii practice, ºtiinþifice
ºi pedagogice.
Vasile Negrescu s-a nãscut la 18 ianuarie 1927, în comuna
Sturzeºti, judeþul Bãlþi, în familia agricultorilor Iacob ºi Eufrosinia
Negrescu, buni creºtini, gospodari, care i-au cultivat fiului cele
mai necesare ºi mai nobile virtuþii omeneºti: demnitatea de a fi
Om, stima faþã de oameni, dragostea faþã de semenii sãi, bunãtatea,
responsabilitatea de a purta cu cinste onoarea ºi numele înaintaºilor
sãi, a neamului.
În anul 1934, pãºeºte pragul ºcolii unde studiazã cu succes
programa claselor primare, urmeazã studiile la gimnaziul TehnicIndustrial, liceul Ion Creangã din Bãlþi, unde îºi face studiile
pânã în martie 1944; le întrerupe, întorcându-se la baºtinã, unde a
activat în calitate de învãþãtor, fiind numit directorul ºcolii de 7 ani
din Sturzeºti, muncind ºi creând condiþiile necesare ca elevii sã-ºi
facã studiile. Funcþionarii de la raion, fiind satisfãcuþi de succesele
remarcabile ale tânãrului director, îl transferã la ºcoala din comuna
Funduri-Noi. Dupã ce s-a isprãvit cu brio ºi aici, este numit director
la ºcoala din comuna Ustiea. În condiþii extrem de dificile,
V. Negrescu a manifestat calitãþi de bun organizator, un talent
deosebit. Mai târziu V. Negrescu se înscrie la ºcoala medie Nr.1
din oraºul Bãlþi, pe care o absolveºte în a. 1946, pentru ca sã se
înscrie la Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu, unde învaþã
sârguincios, cu tragere de inimã. Deºi în anii de studii a avut de
înfruntat dificultãþi de ordin material, tânãrul student nu s-a lãsat
pradã disperãrii ºi în a. 1951, absolveºte cu succes Institutul de
Stat de Medicinã din Chiºinãu.
Dupã absolvire este repartizat ca medic la spitalul raional
din Glodeni, unde activeazã din luna august pânã în octombrie a
aceluiaºi an, 1951. Începând cu 15 octombrie 1951, face studii
postuniversitare în domeniul Patologiei Infecþioase în calitate de
secundariat clinic la catedra Boli Infecþioase condusã de profesorul
universitar L. Rozenier, studii absolvite în a. 1955. Concomitent
cu studiile în secundariat clinic, din 1953 pânã la absolvire,
activeazã ca asistent la catedra Boli Infecþioase. Dupã absolvire
este repartizat ºi numit director al ªcolii de Medicinã din Tighina,
funcþie pe care o deþine pânã în 1955, fiind apoi numit ºef Direcþie
curativ-profilacticã a Ministerului Ocrotirii Sãnãtãþii din RSSM,
funcþie pe care o deþine pânã în 1959.
În aprilie 1959 este numit redactor-ºef al revistei Ocrotirea
sãnãtãþii, actualmente Curierul medical, unica pe atunci revistã în
domeniul medicinii în republicã, pe paginile cãreia au fost gãzduite
lucrãrile mai multor cercetãtori ºtiinþifici ºi cadre didactice care
ulterior au fost recunoscute ºi peste hotarele RSSM, funcþie pe
care o deþine aproape 40 de ani, pânã în 1998. Concomitent cu

Victor Pântea, dr.,conferenþiar, ºef de curs Boli Infecþioase al FPM
Constantin Andriuþã, dr.h., profesor, Om Emerit, ºef catedrã
Boli Infecþioase, USMF Nicolae Testemiþanu
Victor Deatiºen, medic-ºef Spitalul Clinic Republican de Boli
Infecþioase Toma Ciorbã
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