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EDITORIAL

Sãnãtatea ºi asistenþa socialã - o prioritate în politica statului
Ion Ababii
Ministrul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale

A devenit deja istorie încã un an de
activitate a Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale, a comunitãþii medicale ºi sociale, a
întregului sistem de sãnãtate ºi protecþie
socialã din þarã.
Fiind responsabil de realizarea
Programului de activitate a Guvernului
Modernizarea Þãrii  bunãstarea poporului,
Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, în
comun cu Compania Naþionalã de Asigurãri
în Medicinã ºi Casa Naþionalã de Asigurãri
Sociale, ºi-a trasat pentru anul 2005
urmãtoarele prioritãþi: promovarea politicii în
domeniul ocrotirii sãnãtãþii ºi protecþiei
sociale, coordonarea acþiunilor intersectoriale
în domeniul ocrotirii sãnãtãþii ºi protecþiei sociale, evaluarea ºi
controlul realizãrii programelor de stat în domeniu, perfecþionarea
continuã a managementului resurselor sistemului ocrotirii sãnãtãþii
ºi protecþiei sociale, inclusiv al resurselor umane.
Asigurarea accesului ºi îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor
medicale în ansamblu au constituit punctele de reper în domeniul
ocrotirii sãnãtãþii. Spre acestea s-au dirijat în principal ºi fondurile
atribuite prin bugetul consolidat al ocrotirii sãnãtãþii, care, în anul
2005 a crescut cu peste 430 mln. lei, comparativ cu anul 2004.
Aceastã contribuþie suplimentarã a permis iniþierea
procesului de compensare a medicamentelor în cadrul asigurãrilor
medicale, majorarea volumului de servicii ºi achiziþii de utilaje ºi
medicamente în cadrul programelor naþionale, precum ºi
soluþionarea unor probleme de asistenþã medicalã a persoanelor
neasigurate, care suferã de maladii social-condiþionate.
Cel mai elocvent indicator al nivelului de finanþare a
sistemului de sãnãtate sunt alocaþiile pe cap de locuitor care, pe
parcursul ultimilor 4 ani, au crescut de peste 2,5 ori ºi au constituit,
în 2005, 40,75$, pentru anul 2006 fiind prevãzute deja 46,71$.
Sursele financiare au fost utilizate, în principal, pentru
salarizare, medicamente ºi alimentare. De menþionat cã, deºi pe
parcursul ultimilor ani, cheltuielile la capitolul medicamente au
crescut de 2,5 ori, iar la produse alimentare  de 1,7 ori, sumele
atribuite acoperã doar minimumul necesar.
În condiþiile când alocaþiile fondatorului au constituit,
conform estimãrilor, doar 3,3% din cele de minimum, 25%
obiºnuit practicate pentru modernizarea bazei tehnico-materiale,
se impune de a moderniza mecanismul de finanþare ºi de a
legifera responsabilitatea fondatorului instituþiei medicale,
obligaþie care îl va antrena mai eficient în consolidarea suportului
tehnic ºi financiar al instituþiilor gestionate.
Asigurarea unei ample transparenþe în gestionarea corectã
a resurselor va fi promovatã insistent de cãtre instituþiile
Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, pentru cã doar în acest
mod ºi fiind dirijaþi de acest principiu se poate conta pe ameliorãri

reale ºi în termen previzibil la acest capitol
dificil de gospodãrire a bunurilor financiare
ºi materiale.
Pe parcursul anului trecut s-a muncit
perseverent pentru modernizarea ºi
eficientizarea funcþionalã a serviciului de
urgenþã, unde au fost înregistrate rezultate
satisfãcãtoare. Cele mai multe servicii au fost
acordate pensionarilor, invalizilor ºi copiilor,
preponderent din localitãþile rurale. S-a
îmbunãtãþit baza tehnico-materialã, s-au
efectuat reparaþii, dotãri cu utilaj ºi echipament.
În perioada de referinþã s-a majorat
accesul populaþiei la servicii medicale primare,
iar pentru persoanele asigurate acest indicator
a crescut ºi mai evident. Este o performanþã ce a rezultat ºi de pe
urma dotãrii mai multor Centre de Sãnãtate rurale cu echipamente
ºi tehnicã medicalã, prin intermediul proiectului ministerului
Fondul de Investiþii în Sãnãtate. De menþionat ºi faptul cã au
sporit semnificativ, cu circa 21%, la adulþi, ºi 53%, la copii, vizitele
profilactice, ceea ce atestã cã medicii de familie se implicã eficient
în activitãþile de instruire preventivã a populaþiei.
În acelaºi timp, în multe instituþii medicale rurale medicii
de familie nu au condiþii de a acorda unele servicii medicale de
bazã. Un prim pas ar fi dotarea instituþiilor medicale rurale cu
unitãþi de transport, la moment fiind necesare cca 740 de
vehicule. În plus, salariile ºi condiþiile de lucru nu sunt nici pe
departe atractive pentru activitatea medicilor la sate.
Asistenþa medicalã spitaliceascã în medicina specializatã
este un pilon important în acordarea serviciilor calitative
populaþiei, de aceea în anul 2005 a continuat în ritm susþinut
procesul de reorganizare ºi de sporire a eficienþei asistenþei
medicale spitaliceºti ºi specializate, numãrul pacienþilor trataþi
în staþionare fiind în creºtere marcatã. De altfel, pentru nivelul
de asigurare a populaþiei cu paturi, am atins media europeanã,
iar numãrul de paturi (fãrã cele departamentale), în anul 2005, a
constituit 56,8 la 10 mii de locuitori.
Pe de altã parte, au persistat o serie de carenþe în asigurarea
accesului populaþiei din unele localitãþi la asistenþã spitaliceascã,
mai ales specializatã. Pentru depãºirea acestei situaþii reþeaua
de instituþii medicale spitaliceºti din teritoriu urmeazã a fi
evaluatã în vederea unei clasificãri a spitalelor în funcþie de
etapa ºi complexitatea asistenþei, prestate de fiecare din acestea,
iar atribuþiile ºi responsabilitãþile care li se deleagã sã fie
considerate în vederea dotãrii cu utilajele ºi echipamentele
indispensabile, fiind bine cunoscut faptul cã multe din acestea
funcþioneazã cu echipament medical uzat ºi depãºit.
O altã problemã ce confruntã sãnãtatea publicã sunt
maladiile socialmente condiþionate ca tuberculoza, HIV/SIDA,
alcoolismul etc. Tuberculoza a devenit din nou o problemã socialã,
!
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iar tendinþa de creºtere a acesteia, din cauza virulenþei
micobacteriei Koch ºi prin influenþa redutabilã a condiþiilor socioeconomice precare, conform datelor Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, se va pãstra ºi în urmãtorii ani în majoritatea þãrilor.
Trezeºte îngrijorarea întregii societãþi faptul cã, în
Republica Moldova, cazurile de tuberculozã la 100 mii de
locuitori devanseazã de 10 ori incidenþa acestei maladii în þãrile
Uniunii Europene. Astfel, se impune efectuarea unor mãsuri
funcþionale de profilaxie ºi unor activitãþi eficiente în focarele
de tuberculozã, inclusiv prin programe de tratament adecvat ºi
de reabilitare la nivelul unor servicii specializate. A devenit
esenþialã preocuparea pentru asistenþa socialã a bolnavilor de
tuberculozã ºi familiile acestora, fapt pentru care se cere
implicarea ºi suportul direct al administraþiilor publice locale.
Cu regret, serviciile de monitorizare epidemiologicã atestã
ºi creºterea numãrului de persoane infectate cu HIV/SIDA.
Extrem de complexã la acest capitol este situaþia din raioanele
de est ale Republicii Moldova. Din cele 538 de cazuri noi de
HIV, depistate în anul 2005, 228 sunt locuitori ai acestei regiuni.
În realizarea activitãþilor de combatere a infecþiei HIV/
SIDA, tuberculozei ºi altor maladii, am beneficiat de susþinerea
logisticã ºi legislativã a instituþiilor statului, care au aprobat o
serie de programe naþionale ºi legi, ce asigurã controlul eficient
al acestor infecþii ºi susþinerea socialã a persoanelor infectate,
inclusiv prin tratamente gratuite.
Ne-am încadrat ºi în sistemul de activitãþi intercomunitare
de contracarare a acestor fenomene ºi, astfel, am beneficiat de
susþinere din partea mai multor organizaþii care activeazã în
aceste domenii.
Activitatea medicinii preventive s-a concentrat asupra
asigurãrii stabilitãþii sanitaro-epidemiologice, s-a acþionat ferm
pentru ajustarea legislaþiei în domeniu la rigorile Uniunii
Europene, s-au fãcut paºi importanþi în promovarea sãnãtãþii
prin mãsuri de profilaxie a maladiilor.
Au fost atinse obiectivele trasate de OMS privind
imunizarea populaþiei ºi a fost redusã morbiditatea prin hepatite
virale, rujeolã, rubeolã, oreion ºi altele. Rãmâne la poziþia de
problemã ºi situaþia nefavorabilã prin bolile diareice acute,
maladiile parazitare.
În anul 2005, serviciile sãnãtãþii publice s-au confruntat cu
o nouã provocare - gripa aviarã, calificatã drept un pericol global
pentru toatã civilizaþia umanã. Acest risc major este plasat dupã
semnificaþie, pe locul doi în lume, cedând doar crizei energetice.
Deja au fost semnalate focare de gripã aviarã la pãsãri într-o serie
de þãri europene, se extinde ºi spectrul þãrilor unde au fost
înregistrate cazuri de gripã aviarã la oameni. În faþa unui pericol
de o asemenea forþã suntem obligaþi, în primul rând, sã instruim
populaþia ºi, în al doilea, sã ridicãm vigilenþa serviciilor sanitare
ºi a tuturor instituþiilor cu forþã de decizie ºi de intervenþie promptã.
O problemã care ameninþã sãnãtatea publicã în Republica
Moldova rãmâne a fi ºi consumul abuziv de alcool, droguri,
vicii ce afecteazã tot mai frecvent sãnãtatea persoanelor.
Ca ºi în toatã lumea, o problemã de valenþã socio-medicalã
majorã sunt maladiile cronice neinfecþioase, reprezentate de
afecþiuni cardiovasculare, oncologice, digestive, respiratorii,
care sunt cauza celor mai multe decese ºi invalidizãri în populaþia
de toate vârstele. Þinerea sub control a acestora, depistarea ºi
tratamentul implicã costuri uriaºe care sunt greu suportate,

inclusiv de þãrile cu economii dezvoltate, de aceea se impune
ordonarea unor activitãþi de prevenire în masã a acestora.
Indiferent de creºterea natalitãþii înregistratã la Chiºinãu
ºi în 11 teritorii administrative, ºi în cursul anului 2005, procesele
demografice în Republica Moldova au manifestat tendinþe
negative, deoarece mortalitatea generalã s-a majorat, inclusiv
sesizabil, în 33 de teritorii administrative. Astfel, în anul 2005
au decedat cu 7,3% mai multe persoane decât în anul 2004.
Peste 2/3 din totalitatea deceselor s-au înregistrat în populaþia
ruralã. Mortalitatea generalã de 12,4 la 1000 de locuitori, din
Republica Moldova, deºi ceva mai redusã decât în unele þãri
din CSI, este mult mai înaltã decât în þãrile Uniunii Europene.
O evoluþie favorabilã s-a constatat la capitolul mortalitãþii
materne, care a diminuat în anul 2005 ºi a constituit 18,6 la 100
mii de nou-nãscuþi vii, faþã de 23,5 la 100 de mii nou-nãscuþi
vii, în anul 2004. A scãzut pe parcursul ultimilor ani ºi
mortalitatea infantilã, dar existã încã suficiente rezerve de
ameliorare la acest capitol. De exemplu, indicatorii mortalitãþii
infantile în unele teritorii administrative (într-o þarã atât de micã
ca Republica Moldova) se atestã mai mici decât media în þãrile
Uniunii Europene, de vreme ce în altele se ajunge la circa 17%.
Sporul natural al populaþiei continua sã fie negativ, în anul
2005 el a constituit minus 1,9. Speranþa de viaþã la naºtere, un
indice considerat cartea de vizitã a bunãstãrii ºi eficienþei
structurilor sociale dintr-un stat, în Republica Moldova a
constituit 68,58 ani (la femei - 71,6 ani; la bãrbaþi - 64,5),
decalajul cu þãrile Uniunii Europene fiind de peste 10 ani.
Populaþia ruralã trãieºte, în medie, mai puþin decât cea
urbanã, probabil din cauza condiþiilor dezavantajoase de calitate
a vieþii, inclusiv prin accesul mai redus la servicii medicale. De
notat aici cã marea parte a populaþiei lipsite de asigurãri de
sãnãtate o constituie cetãþenii de vârstã socio-productivã din
localitãþile rurale.
Activitatea Ministerului în domeniul medicamentului,
completatã cu crearea, în 2005, a Agenþiei Medicamentului, s-a
dirijat preferenþial în promovarea politicii de stat în domeniul
medicamentului ºi în asigurarea pieþei farmaceutice cu medicamente
eficiente, inofensive, accesibile ºi la condiþii de calitate.
Un instrument eficient ºi definit drept obligatoriu în
vederea asigurãrii unui nivel corespunzãtor de calitate a
serviciilor medicale ºi farmaceutice este acreditarea instituþiilor
din domeniu. În anul 2005 a continuat acreditarea instituþiilor
medico-sanitare ºi farmaceutice. Refuzul unor instituþii de a se
supune acestui examen de prestaþie, indiferent de motivele pe
care le invocã, nu poate fi acceptat, deoarece este cert: toate
instituþiile trebuie sã corespundã unor standarde, iar fondatorii
ºi colectivele trebuie sã fie cointeresaþi sã asigure aceste
standarde, în caz contrar pot surveni consecinþe grave.
În domeniul gestionãrii resurselor umane avem rezultate
satisfãcãtoare la capitolul pregãtirii cadrelor în universitate ºi
colegii. În decursul anului 2005, USMF Nicolae Testemiþanu
a trecut cu succes acreditarea. Problema, însã, constã în repartiþia
neuniformã a cadrelor în teritoriile republicii. Asigurarea cu
medici a locuitorilor rurali este doar de 6,1 la 10 mii de locuitori,
iar a celor urbani, mai cu seamã în municipiul Chiºinãu, este de
10 ori mai mare.
Este un indiciu defavorabil ºi faptul cã, în Republica
Moldova, vârsta medie a medicilor funcþionali se apropie de 50
"
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de ani, ceea ce denotã încadrarea insuficientã a tinerilor
specialiºti, mai cu samã în serviciile din sectorul medical primar.
În anul 2005 au absolvit studiile postuniversitare de
rezidenþiat 516 medici. Prin filiera de repartizare de cãtre minister
în câmpul muncii, au fost plasaþi 208 tineri specialiºti sau 40 la
sutã din absolvenþi. Din cei 639 de absolvenþi ai colegiilor de
medicinã, au fost angajaþi conform repartizãrii 480 de persoane.
Datele prezentate denotã nivelul insuficient de plasare în câmpul
muncii a tinerilor specialiºti ºi, astfel, nu sunt acoperite necesitãþile
sistemului sanitar din raioanele republicii. Este, în special,
deficient nivelul de completare a instituþiilor cu medici de familie
în raioanele Cantemir, Rezina, Cimiºlia, Fãleºti ºi Cãuºeni, unde
acest indicator atinge numai 50% - 66% din necesar.
Încadrarea medicilor în activitãþile practice dupã
specialitate, inclusiv în localitãþile rurale, necesitã operarea unor
creºteri salariale substanþiale, iar pentru susþinerea ºi motivarea
tinerilor specialiºti ca sã profeseze în instituþiile medico-sanitare
ale Þãrii s-au propus modificãri în legislaþie care sã prevadã o
serie de facilitãþi pentru cadrele medicale tinere repartizate în
localitãþile rurale. Concomitent, ministerul considerã oportun
de a obliga prin lege rezidenþii dupã absolvire sã activeze 3 ani
conform repartizãrii.
În anul 2005, ºtiinþa medicalã autohtonã a înscris o serie
întreagã de realizãri notorii. În cadrul celor peste 70 de proiecte
ºtiinþifice ºi 6 programe de stat, au fost elaborate noi metode de
diagnostic ºi de tratament, s-au publicat peste 2000 de lucrãri în
reviste naþionale ºi internaþionale de specialitate, au fost
elaborate ºi editate 85 de manuale, monografii ºi compendii. La
expoziþiile internaþionale au fost obþinute 45 de medalii de aur
ºi de argint, care confirmã valoarea cercetãrilor medicale
efectuate în republicã.
În acelaºi timp, este necesar sã intensificãm relaþiile ºi
angajamentele noastre în parteneriate internaþionale, inclusiv în
developarea diferitelor proiecte regionale ºi continentale, precum
ºi în diseminarea rezultatelor acestora în instituþiile medicosanitare teritoriale pentru a spori calitatea asistenþei medicale.
Protecþia socialã a populaþiei este un domeniu important
în activitatea Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, care a
impus promovarea unor remanieri efective în asigurarea
securitãþii sociale a populaþiei prin elaborarea ºi aplicarea de
noi mecanisme de protecþie socialã a tuturor categoriilor de
populaþie, în special ale celor socialmente vulnerabile.
În anul 2005, planul veniturilor la Bugetul Asigurãrilor Sociale
de Stat a fost executat la nivel de 102,3 %, ceea ce a permis sporirea

prestaþiilor de asigurãri sociale. Astfel, de la 1 aprilie 2005 s-a
efectuat cea de-a treia indexare a pensiilor cu 18,2%.
Reformarea sistemului de pensionare în sectorul agrar
reprezintã o preocupare de extremã importanþã ce persistã la
ordinea de zi în activitatea ministerului, cu elaborarea strategiei
de reformare a sistemului de pensionare în sectorul agrar.
Activitatea în domeniul asistenþei sociale s-a desfãºurat
conform prevederilor Strategiei de reformã a sistemului de
asistenþã socialã care, în scopul intensificãrii protecþiei sociale
a categoriilor socialmente vulnerabile, a dispus alocaþii sociale
suplimentare pentru invalizi, participanþi la rãzboi, pentru
persoane care îngrijesc un invalid de gradul I nevãzãtor.
În contextul prevederilor Strategiei de Creºtere Economicã
ºi Reducere a Sãrãciei, se înscrie ºi Planul de acþiuni pentru
eficientizarea modului de acordare a compensaþiilor nominative
precum ºi testarea noului mecanism de acordare a compensaþiilor
nominative în raioanele Soroca, Orhei, Leova ºi sectorul Râºcani
din mun. Chiºinãu.
În cadrul serviciilor de protecþie socialã a persoanelor
socialmente vulnerabile activeazã 2245 de lucrãtori sociali, care
deservesc la domiciliu 22980 de persoane vârstnice ºi persoane
inapte de muncã, cifrã nici pe departe suficientã pentru a acoperi
necesarul de asistenþã socialã la domiciliu.
În acelaºi context se înscriu serviciile acordate de cele 83
de cantine de ajutor social, de care beneficiazã lunar câteva mii
de persoane vârstnice, persoane cu diferite disabilitãþi, precum
ºi familiile cu mulþi copii.
Pentru susþinerea socialã a populaþiei din Fondul
republican de susþinere socialã a populaþiei ºi cele locale, în
anul 2005 au fost acordate peste 254200 de ajutoare materiale,
în sumã de 51,7 mln. lei.
În instituþiile sociale sunt întreþinute 3466 de persoane,
iar pe parcursul anului au fost instituþionalizate încã 456, inclusiv
57 de copii cu deficienþe mintale. În anul 2005, Centrul
Republican Experimental de Protezare, Ortopedie ºi Reabilitare
a deservit 93027 de pacienþi, a asigurat cu articole proteticoortopedice 3234 de persoane ºi cu fotolii-cãrucioare  peste
2000 de invalizi.
Un pas clar în susþinerea maternitãþii a fost ºi decizia prin
care indemnizaþia unicã la naºterea copilului care se acorda în
anul 2005 în cuantum de 500 lei, indiferent de statutul de
asigurare, din anul 2006 va constitui 800 lei. A fost majoratã ºi
indemnizaþia lunarã pentru creºterea copilului, spor pe care
l-au apreciat deja multe familii cu venituri modeste.

Obiective pe termen scurt ºi de perspectivã
Vectorul politicii statului nostru este cel de integrare în
structurile europene, aspiraþie ce ºi-a gãsit exprimarea în Planul
de Acþiuni Republica Moldova  Uniunea Europeanã ºi
presupune, la o primã etapã, alinierea sistemului nostru de
sãnãtate ºi protecþie socialã la standardele europene ºi mondiale.
În domeniul sãnãtãþii publice se va munci pentru
armonizarea întregului cadru legislativ ºi normativ la standardele

Pentru a definitiva activitatea ministerului ºi a instituþiilor
subordonate este necesar de a promova ideea de egalã
responsabilitate pentru solidarizarea societãþii civile ºi a
factorilor de decizie întru protecþia sãnãtãþii ºi condiþiei sociale
a populaþiei, care sã fie tratate ca un bun de valoare supremã,
idee clar expusã în Programul de activitate a Guvernului
Modernizarea Þãrii  bunãstarea poporului.
#
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europene, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului
pe termen mediu ºi definitivarea Politicii Naþionale de Sãnãtate.
Se vor revedea funcþiile Ministerului Sãnãtãþii ºi Protecþiei
Sociale conform prevederilor reformei Administraþiei Publice
Centrale. Conform experienþei multor þãri din Europa Occidentalã,
o parte din funcþii se transmit institutelor de cercetãri ºtiinþifice,
specialiºtilor principali, catedrelor universitare, spitalelor
republicane ºi municipale, curatorilor. Folosind acest deosebit
potenþial în comun cu asociaþiile neguvernamentale, este important
de a prevedea ºi elabora protocoalele ºi ghiduri clinice, standardele
asistenþei medicale în domeniu ºi tarifele medico-economice.
Elaborarea mecanismului de etapizare a asistenþei
medicale în funcþie de complexitatea ei, clasificarea instituþiilor
medico-sanitare publice de nivel rural, raional, municipal ºi
republican ºi crearea centrelor de excelenþã sunt alte câteva
direcþii de activitate a Ministerului.
Înzestrarea cu echipament ºi utilaj medical rãmâne o
problemã-cheie. Ne inspirã optimism iniþiativa preºedintelui
Þãrii, susþinutã de Guvern, care opteazã pentru aplicarea
tehnologiilor moderne la prestarea serviciilor medicale în
consonanþã cu Programul de Stat de dotare cu tehnicã medicalã
a instituþiilor, care se va desfãºura în perioada 2006  2008 ºi
va începe în anul 2006 cu 3 teritorii-pilot.
Repartizarea medicilor ºi asistenþilor medicali, conform
necesitãþilor în teritoriu ºi motivarea lor prin majorarea salariilor,
crearea condiþiilor favorabile de muncã ºi de trai vor constitui o
altã prioritate în activitatea noastrã.
Este evidentã necesitatea susþinerii dezvoltãrii structurilor
de asistenþã medicalã privatã în conformitate cu specificul
naþional ºi cu exigenþele Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii prin
elaborarea cât mai rapidã a întregului cadru legislativ.
Cu o deosebitã atenþie ne vom preocupa de perfecþionarea
mecanismului asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã, iar
pentru accelerarea implementãrii acestei noutãþi de esenþã în
sistemul de sãnãtate vom stipula exact criteriile ºi termenele de
contractare, vom insista pentru transparenþã în repartizarea ºi
utilizarea fondurilor la toate etapele, gradul de acoperire ºi
respectarea strictã a obligaþiunilor contractate ºi a indicatorilor
de calitate.

Serviciile incluse în Programul Unic necesitã de a fi
acoperite integral din fondul AOAM prin contractarea integralã
a mijloacelor aprobate pe tipuri de asistenþã medicalã în criteriile
de contractare. Odatã cu obþinerea creºterii fondurilor de
asigurãri, se va extinde spectrul de servicii din Programul Unic,
inclusiv medicamente compensate pentru tratament în condiþii
de ambulatoriu.
O preocupare de importanþã strategicã în activitatea
ministerului ºi a tuturor instituþiilor medico-sanitare este
transpunerea în fapt a politicii de promovare a sãnãtãþii ºi de
profilaxie a maladiilor, fiecare cetãþean fiind ajutat sã
conºtientizeze cã este responsabil de propria sãnãtate ºi cã poate
reuºi sã o pãstreze printr-un mod sãnãtos de viaþã.
Pentru o comunicare productivã ºi evitarea situaþiilor de
conflict în relaþia medic-pacient, se cere elaborarea Codului Etic
ºi respectarea deontologiei medicale. La aceasta urmeazã sã
contribuie asociaþiile profesionale ºi Liga medicilor.
Un imperativ al timpului este ºi crearea unui sistem
informaþional medical integrat cu utilizarea eficientã a
capacitãþilor moderne de comunicare.
La capitolul responsabilitãþilor de protecþie socialã, vom
promova în continuare strategia de reformare a sistemului de
asigurare cu pensii în sistemul agrar, cât ºi strategia de reformare
a asistenþei sociale, accentul fiind pus pe reformarea sistemului
de prestaþii sociale (în special, a compensaþiilor nominative),
ceea ce va contribui nemijlocit la posibilitatea de redistribuire
eficientã a mijloacelor financiare existente ºi la orientarea lor
cãtre cele mai sãrace pãturi ale populaþiei.
Pe lângã spectrul de preocupãri ºi obiective preconizate,
în sistemul de sãnãtate ºi protecþie socialã, existã multiple
probleme, care pot fi soluþionate doar în situaþia cã vom atrage
ºi vom implica în acest proces întreaga societate.
Închei cu aprecierea de care sunt mândru, cã toate cele ce
s-au realizat în domeniul sãnãtãþii ºi protecþiei sociale, pe
parcursul anului trecut, sunt exponentul fidel al muncii
perseverente ºi consacrate a tuturor lucrãtorilor medicali ºi
sociali din republicã care, în pofida greutãþilor de diferit ordin,
întreþin verticalitatea funcþionalã a serviciilor de asistenþã
medicalã ºi socialã.
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O treaptã în realizarea nãzuinþelor umanitãþii spre supravieþuire
Recent a avut loc cea de-a XI-a Conferinþã ªtiinþificã Internaþionalã cu genericul
Bioetica, Filosofia, Economia ºi Medicina în strategia de asigurare a securitãþii umane

Conferinþa a VIII-a - Bioetica, Filosofia, Economia ºi
Medicina în strategia de supravieþuire a omului: probleme de
interconexiune ºi interacþiune (23-24 aprilie 2003).
Conferinþa a IX-a - Bioetica, Filosofia, Economia ºi
Medicina practicã în strategia de existenþã umanã (10-11 martie
2004).
Conferinþa a X-a - Bioetica, Filosofia, Medicina ºi
Economia în strategia de supravieþuire a civilizaþiei contemporane (16-17 martie 2005).
Conferinþa a XI-a - Bioetica, Filosofia, Economia ºi
Medicina în strategia de asigurare a securitãþii umane (6-7
martie 2006).
În cadrul conferinþelor au luat cuvântul, prezentând referate
ºi implicit publicând materialele respective circa, 820 de
specialiºti din diverse domenii de activitate: filosofie, bioeticã,
antropologie, biologie, medicinã, economie, sociologie, drept,
chimie, psihologie, farmaceuticã, ecologie, management, istorie,
lingvisticã, politologie º.a. Conferinþele au permis discutarea ºi
lansarea în circuitul ºtiinþific a subiectelor a 15 teze de doctor
habilitat ºi a 24 de teze de doctor în ºtiinþã.
Materialele publicate ale conferinþelor reprezintã subiectele discutate la cele unsprezece întruniri de nivel internaþional
ºi pot fi considerate atât elaborãri academice, cât ºi o veritabilã
enciclopedie a problemelor supravieþuirii omenirii, prin tratare
poliaspectualã a acestora. Dacã facem o incursiune în conþinutul
materialelor publicate, putem depista frecvenþa celor mai abordate probleme: bioeticã, informatizare, noosferã ºi noosferizãri,
securitate, globalizare, sinergeticã, biosferã, supravieþuire,
medicinã ºi supravieþuire, dezvoltare durabilã, ecologie,
filosofie a ecologiei, filosofie contemporanã ca filosofie a
supravieþuirii omului, spiritualitate contemporanã, axiologie,
eticã, psihologie medicalã, aspecte filosofice ale reprezentanþilor de seamã ale culturii naþionale, medicinii teoretice ºi
clinice, economie, demografie etc. La discutarea subiectelor
incluse în programele conferinþelor au participat specialiºti din
Republica Moldova, România, Canada, Ucraina, Rusia, Iordania,
Bulgaria, Italia, SUA, Japonia º.a.
E ºi firesc ca temele acestor conferinþe sã aibã afinitãþi cu
tema generalã de cercetãri ºtiinþifice a catedrei Filosofie ºi
Bioeticã, USMF Nicolae Testemiþanu  Problema supravieþuirii
omului ºi a omenirii în condiþiile informatizãrii, globalizãrii,
ecologizãrii ºi noosferizãrii socium-ului: aspecte sociofilosofice
ºi bioetice; catedra, colectivul cãreia este nucleul organizaþional
al acestor conferinþe, avându-l drept ºef pe consacratul om de
ºtiinþã, academicianul Teodor Þîrdea, doctor habilitat în ºtiinþe
filosofice, conducãtorul ºtiinþific al temei în cauzã.
Deschiderea lucrãrilor celei de-a unsprezecea conferinþe
a avut loc la 6 martie 2006, în sala de conferinþe a Universitãþii
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu.

Întrebarea hamletianã A fi ori a nu fi? capãtã în prezent o
importanþã globalã. Omenirea s-a apropiat de limita dupã care
existenþa vieþii pe Terra are sensul aceleiaºi întrebãri  a fi ori a
pieri?, adicã este ameninþatã de dispariþie. Progresul tehnicoºtiinþific, pe lângã efectele pozitive ori aparent pozitive, a generat
multiple probleme globale care au dezechilibrat mediul ambiant,
au dereglat cãi fireºti de dezvoltare a societãþii, au dus, în ultimã
instanþã, la situaþii care pun în pericol existenþa civilizaþiei.
Pentru diminuarea ºi, ulterior, depãºirea acestei situaþii
extrem de dificile în care s-a pomenit umanitatea, la faza iniþialã,
sunt necesare eforturi ºtiinþifice eficiente ºi urgente în elaborarea
unei strategii de supravieþuire. Printre soluþiile potenþiale, un
rol central, cristalizat îl are afirmarea celor mai înalte valori
spiritual-morale în conºtiinþa oamenilor ºi în relaþiile dintre ei.
De fapt, problema supravieþuirii a devenit la ordinea de zi cea
mai stringentã.
Comunitatea ºtiinþificã, din Þarã ºi de peste hotarele ei,
axatã pe gãsirea soluþiilor privind problemele asigurãrii
securitãþii umane, s-a reunit la cel de-al XI-lea for. Prin actuala
Conferinþã ªtiinþificã Internaþionalã cu genericul: Bioetica,
Filosofia, Economia ºi Medicina în strategia de asigurare a
securitãþii umane, marcãm un ciclu, devenit tradiþional, de foruri
ºtiinþifice de nivel internaþional. Aceste manifestãri ale lumii
ºtiinþifice au devenit adevãrate foruri prin profunzimea,
multilateralitatea, competenþa abordãrilor dedicate problemelor
stringente ale contemporaneitãþii, care þin direct de strategia
existenþei omenirii, fiind examinate prin prisma filosofiei,
bioeticii, medicinii, economiei, dreptului, biologiei º.a.
Anul de start al conferinþelor, 1995, pune începutul elucidãrii
complexe a problemelor bioetice, fapt care se realizeazã prolific
pânã în prezent:
Conferinþa I - Probleme filosofice, de eticã, drept ºi
tehnico-organizaþionale privind informatizarea societãþii (2425 octombrie 1995).
Conferinþa a II-a - Omul, informatizarea, sãnãtatea:
aspecte socio-filosofice ºi etico-medicale (27-28 martie 1997).
Conferinþa a III-a - Problema supravieþuirii omenirii:
aspecte socio-filosofice, economico-juridice, politicoinformaþionale ºi etico-medicale (15-16 aprilie 1998).
Conferinþa a IV-a: - Filosofie, Medicinã, Ecologie: probleme
de existenþã ºi de supravieþuire a omului (7-8 aprilie 1999).
Conferinþa a V-a - Bioeticã, Filosofie, Medicinã practicã:
probleme de existenþã ºi de supravieþuire a omului (19-20 aprilie
2000).
Conferinþa a VI-a - Progresul tehnico-ºtiinþific, Bioetica
ºi Medicina: probleme de existenþã umanã (25-26 aprilie 2001).
Conferinþa a VII-a - ªtiinþa, Tehnica, Medicina ºi Bioetica
în strategia de existenþã umanã: probleme de interacþiune ºi
interconexiune (24 aprilie 2002).
%
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Lucrãrile au fost precedate de alocuþiunea de deschidere a forului
a profesorului universitar T. Þîrdea: Strategia asigurãrii
securitãþii umane din perspectiva bioeticii, filosofiei ºi ºtiinþei
ºi cuvântul de salut al prim-vicerectorului, profesorului
universitar Nicolae Eºanu.
Lucrãrile au cuprins discursuri consacrate diferitelor
aspecte ale strategiei de asigurare a securitãþii umane:
1.
Bioetica drept element indispensabil al sistemului de
instruire universitar (T. Þîrdea).
2.
Asigurãrile de sãnãtate: realizãri ºi probleme (C. Eþco).
3.
Redimensionarea problemelor morale ºi tehnogene în
condiþiile societãþii globalizate (L. Roºca).
4.
Rãsfrângeri ale bioeticii în câmpul educaþiei (P. Ioan, Iaºi,
România).
5.
Éthique des interventions en santé publiqué: du principisme
specifie a un modele centre sur les valeurs phares (R. Masse,
Canada, Université Laval).
6.
Influenþa factorilor de mediu asupra stãrii sãnãtãþii populaþiei umane din R. Moldova (A. Crivoi).
7.
Probleme ecologo-igienice ale calitãþii mediului urban
(Gr. Friptuleac).
8.
Unele aspecte caracteristice ale indicilor de sãnãtate în
R. Moldova (T. Grejdeanu).
9.
Cercetãrile pe animale din perspectivã bioeticã (O.
Tagadiuc).
10. Impactul economiei asupra sistemului sanitar. Unele
probleme ale sistemului de sãnãtate din România (V.
Rotilã, Galaþi, România).
Ulterior, lucrãrile au continuat conform atelierelor:
Atelierul I: Asigurarea securitãþii umane din perspectiva
bioeticii ºi filosofiei: probleme ºi tendinþe.
Atelierul II: Impactul factorului ecologic ºi al economiei
de piaþã asupra sãnãtãþii publice.
Atelierul III: Medicina practicã în asigurarea securitãþii
individului: probleme ºi realizãri.
În cadrul discuþiilor au fost analizate probleme privitor la
extinderea sferei cunoºtinþelor etice, situaþia reperelor filosofiei
la intersecþia mileniilor, filosofia contemporanã  condiþii de
supravieþuire a omenirii cu elucidarea noilor repere paradigmale

ºi a recentelor orientãri conceptuale; noile abordãri teoretice ce
promoveazã elucidarea problemelor interacþiunii activitãþii
medicale ºi ºtiinþelor medico-biologice, informatizãrii ºi
paradigmei noosferice, bioeticii ºi suicidului, aspectelor medicosociale ºi filosofice ale eutanasiei, noosferizãrii ºi proceselor
demografice. S-au elucidat o serie de probleme teoretice generale
ale bioeticii. Întâlnim ºi investigaþii cu profunde conotaþii de
abordare corelaþionalã având urmãtoarele subiecte: moralitatea
ºi bioetica în cadrul problemei axiologice, consideraþii bioetice
ale ºtiinþei, filosofiei ºi moralei, bioetica ºi biopolitica în strategia
de existenþã umanã etc. S-a menþionat cã, în prezent, se sesizeazã
o necesitate tot mai vãditã de elucidare a tematicii bioetice în
interconexiune cu probleme majore ale contemporaneitãþii cum
ar fi cele ale globalizãrii, securitãþii intereselor vitale,
noosferizãrii, informatizãrii ºi axiologizãrii.
În cadrul conferinþei a fost lansat un volum cu materiale
inserând in extenso subiectele discutate conform lucrãrilor în
plen ºi celor trei ateliere. Rubrica Recenzii ºi biografii conþine
un elogiu aniversar adus doctorului habilitat în filosofie,
conferenþiarului D. Cãldare, cu prilejul celor 60 de ani împliniþi
ºi o recenzie la publicaþia dlui T. Þîrdea: Elemente de Bioeticã,
Chiºinãu, 2005.
Aºadar, lucrãrile Conferinþei a XI-a ªtiinþifice
Internaþionale, alãturate celora care au derulat într-o perioadã
de mai bine de un deceniu ºi jumãtate, au înregistrat un pas
ºtiinþific apreciabil, rezultatele cãruia, credem, constituie o
valoare incontestabil de necesarã în strategia de supravieþuire
ºi dezvoltare durabilã. Practica nu poate sã aibã sorþi de izbândã
fãrã o argumentare teoreticã solidã, fãrã discuþii multiaspectuale.
Anume în aceastã direcþie este îndreptatã activitatea catedrei
Filosofie ºi Bioeticã de la USMF Nicolae Testemiþanu, a
Asociaþiei de Bioeticã ºi cea a Centrului Naþional de Bioeticã
din Republica Moldova.
Petru Berlinschi, dr., conferenþiar
Vitalie Ojovanu, dr., conferenþiar
Catedra Flisofie ºi Bioeticã
USMF Nicolae Testemiþanu
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Fenotipul prezentãrii clinice a polineuropatiei demielinizante inflamatorii
cronice ºi eficienþa tratamentului imunosupresiv
V. Lisnic
Catedra Neurologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Clinical Presentation of Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy and Efficiency of the Immunosupressive
Treatment
The study examined 55 patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), the diagnosis being based on the criteria
of the American Academy of Neurology. Three phenotypes of clinical presentation of CIDP were distinguished: motor-sensitive, motor, and
sensitive. The motor-sensitive phenotype develops as a distal symmetric neuropathy with or without signs of central nervous system impairment
and multifocal motor-sensitive neuropathy. It measured the efficiency of different methods of immunosupression: corticosteroids, corticosteroids
in association with azathioprine, corticosteroids in association with plasmoferesis and with intravenous immunoglobulins. Administration of
corticosteroids is efficient in the short-term management of CIDP. Corticosteroids are not efficient in the treatment of motor phenotype of CIDP
while intraveneous immunoglobulins significantly ameliorate the evolution of all the phenotypes of CIDP. The treatment of corticosteroids in
association with azathioprine is cost-efficient in the treatment of symmetric motor-sensitive and sensitive neuropathies.
Key words: demyelinating polyneuropathy, electromyography, corticosteroids, azathioprine
Ôåíîòèï êëèíè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ õðîíè÷åñêîé âîñïàëèòåëüíîé äåìèåëèíèçèðóþùåé ïîëèíåéðîïàòèè è
ýôôåêòèâíîñòü èììóíîñóïðåññèâíîãî ëå÷åíèÿ
Áûëà èññëåäîâàíà ãðóïïà, ñîñòîÿùàÿ èç 55 áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêîé âîñïàëèòåëüíîé äåìèåëèíèçèðóþùåé ïîëèíåéðîïàòèåé (ÕÂÄÏ),
äèàãíîç êîòîðûõ áûë îñíîâàí íà êðèòåðèÿõ Àìåðèêàíñêîé Íåâðîëîãè÷åñêîé Àêàäåìèè. Áûëè âûäåëåíû 3 ôåíîòèïà êëèíè÷åñêîãî
ïðîÿâëåíèÿ ÕÂÄÏ: ìîòîðíî-ñåíçèòèâíûé, ìîòîðíûé è ñåíçèòèâíûé. Ìîòîðíî-ñåíçèòèâíûé ôåíîòèï ïðîÿâëÿëñÿ â ôîðìå äèñòàëüíîé
ñèììåòðè÷íîé íåâðîïàòèè ñ èëè áåç ïðèçíàêîâ ïîðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è ìóëüòèôîêàëüíîé ìîòîðíî-ñåíçèòèâíîé
ôîðìîé. Áûëà èññëåäîâàíà ýôôåêòèâíîñòü ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ èììóíîñóïðåññèâíîãî ëå÷åíèÿ: êîðòèêîñòåðîèäû, êîðòèêîñòåðîèäû â
ñî÷åòàíèè ñ àçàòèîïðèíîì, êîðòèêîñòåðîèäû â ñî÷åòàíèè ñ ïëàçìîôåðåçîì è âíóòðèâåííûå èììóíîãëîáóëèíû. Íàçíà÷åíèå êîðòèêîñòåðîèäîâ ýôôåêòèâíî ïðè êðàòêîñðî÷íîì ìåíåäæìåíòå ÕÂÄÏ. Êîðòèêîñòåðîèäû íåýôôåêòèâíû â ëå÷åíèè äâèãàòåëüíîãî ôåíîòèïà
ÕÂÄÏ. Èììóíîãëîáóëèíû, ââåäåííûå âíóòðèâåííî, çíà÷èòåëüíî óëó÷øàþò òå÷åíèå âñåõ ôåíîòèïîâ ÕÂÄÏ. Êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå êîðòèêîñòåðîèäîâ è àçàòèîïðèíà ÿâëÿåòñÿ äîñòóïíûì è ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ñèììåòðè÷íîé ìîòîðíî-ñåíçèòèâíîé è
ñåíçèòèâíîé íåéðîïàòèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåìèåëèíèçèðóþùàÿ ïîëèíåéðîïàòèÿ, ýëåêòðîìèîãðàôèÿ, êîðòèêîñòåðîèäû, àçàòèîïðèí

Introducere
Polineuropatia demielinizantã inflamatorie cronicã (PDIC)
este o neuropatie perifericã dobânditã, de origine necunoscutã,
prezumtiv imunologicã. Austin J. a fost primul care a descris
polineuropatia cronicã, sensibilã la administrarea
corticosteroizilor. Lucrarea a fost publicatã în 1958 [1], cu 50 de
ani dupã descrierea paraliziei acute ascendente Guillain-Barré
[2]. Expunerea clasicã a PDIC aparþine renumitului neurolog al
contemporaneitãþii Dyck P. J. [3] care, în 1975, a publicat împreunã
cu colaboratorii sãi datele examinãrii unui eºantion de 53 de
pacienþi din Clinica Mayo (SUA). Ulterior, numeroºi cercetãtori
au descris grupuri similare de pacienþi. Totodatã, au fost marcate
ºi unele paterne de PDIC în aspectul prezentãrii clinice,
rezultatelor examinãrii de laborator, prognosticului. Diferenþierea
formei de evoluþie a PDIC are o importanþã majorã, deoarece
stabilirea corectã a fenotipului de evoluþie a polineuropatiei
permite iniþierea unui tratament precoce ºi eficient.

Material ºi metode
Pentru studiu au fost selectaþi 55 de pacienþi cu PDIC.
Diagnosticul de polineuropatie demielinizantã inflamatorie
cronicã a fost stabilit în baza criteriilor Academiei Americane de
Neurologie [4]. Au fost studiaþi 34 de bãrbaþi ºi 21 de femei cu
vârste cuprinse între 20 ºi 84 de ani, vârsta medie fiind de 47,38
±1,92 ani. La pacienþi s-a determinat forþa muscularã, în diferite
grupuri de muºchi, ºi scorul total muscular conform scalei Medical
Research Council (MRC), scorul neuropatic [5]. Cercetãrile
electrofiziologice au cuprins examenul de stimulodetecþie în
fibrele motorii ale nervilor median, ulnar, peroneu comun extern,
tibial ºi fibrele senzitive ale nervilor median, ulnar ºi sural. În
unele cazuri, pentru confirmarea diagnosticului, a fost efectuatã
biopsia nervoasã. Examinãrile electroneuromiografice au fost
efectuate la electromiograful Keypoint, Danemarka. Examenul
de stimulodetecþie, în fibrele motorii ale nervilor periferici, a fost
completat cu examenul conductibilitãþii în fibrele tractului
piramidal prin potenþiale evocate motorii, obþinute dupã stimulare
magneticã transcorticalã ºi radicularã. Câmpul magnetic a fost
generat de stimulatorul MagLite 2, Danemarka. În cazurile
asociate de afectarea sistemului nervos central (SNC), pacienþii
au fost examinaþi la imagerie prin rezonanþã magneticã cerebralã.

Obiectivele studiului
Determinarea fenotipului de prezentare clinicã a PDIC ºi
a eficienþei diferitelor metode de tratament imunosupresiv în
relaþie cu fenotipul clinic al PDIC.
'
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În fiecare caz a fost completatã fiºa de examinare a
pacientului cu polineuropatie, care a inclus datele istoricului
maladiei, rezultatele examenului somato-visceral ºi neurologic,
scorul MRC, scorul neuropatic, rezultatele investigaþiilor
complimentare, care a facilitat analiza statisticã a materialului.
Pacienþilor li s-a administrat urmãtoarele modalitãþi de
tratament: corticosteroizi  14 cazuri; combinarea corticosteroizilor ºi preparatelor citostatice (azatioprin)  14 cazuri; plasmoferezã
în combinare cu corticosteroizi  7 cazuri; imunoglobuline
administrate intravenos (IGIV)  7 cazuri; tratament nespecific 
13 cazuri. Evoluþia stãrii pacienþilor a fost apreciatã dupã datele
examenului scorului MRC, scorului neuropatic, examenului
electrofiziologic, la iniþierea tratamentului ºi la intervale de o lunã,
3 luni, 6 luni ºi 12 luni de tratament.

diagnosticului de PDIC, este necesarã prezenþa a cel puþin trei
din urmãtoarele patru modificãri electrofiziologice:
1.
Prelungirea latenþei distale (> 130%), în doi sau mai mulþi
nervi (fig. 1).
2.
Diminuarea vitezei de conducere, în doi sau mai mulþi
nervi (fig. 1).
3.
Rãspunsuri tardive prelungite (> 130%): rãspunsurile F
(fig. 2) ºi reflexul H, în unul sau mai mulþi nervi.
4.
Bloc de conducere/dispersie temporarã (fig. 3), în unul
sau mai mulþi nervi.
Studiul efectuat a arãtat cã PDIC este o entitate nozologicã
polimorfã ºi, în cadrul acestei polineuropatii, pot fi evidenþiate
3 fenotipuri clinice: neuropatie mixtã motorie-senzitivã,
neuropatie motorie ºi neuropatie senzitivã (tab. 1).
În majoritatea cazurilor, PDIC se manifestã prin fenotipul
mixt motor-senzitiv. El a fost stabilit la 42 de pacienþi din 55 de
examinaþi (76,36% din cazuri). Totodatã, s-a constatat cã ºi
neuropatia motorie-senzitivã este o entitate neomogenã. Mai
frecvent ea evolueazã sub forma unei neuropatii motorii-senzitive
simetrice. Acest subtip a fost determinat la 39 din 42 de pacienþi
(92,86% din cazuri). Mai rar se constatã subtipul de neuropatie
motoriesenzitivã multifocalã  3 cazuri din 42 (7,14%). În cadrul
neuropatiei motorii-senzitive simetrice, la 7 pacienþi (17,95% din
cazuri) s-au depistat ºi semne de afectare a SNC. În cazurile
menþionate s-a constatat prezenþa semnului Babinski, care denotã
implicarea tractului piramidal în procesul patologic.

Rezultate obþinute
La pacienþii incluºi în studiu s-a constatat o polineuropatie
demielinizantã cu deficit motor-senzitiv, pur motor sau pur
senzitiv datorat disfuncþiei nervilor periferici. Manifestãrile
clinice ale pacienþilor s-au instalat într-o o perioadã de 2 sau
mai multe luni. Diagnosticul de polineuropatie demielinizantã
a fost confirmat prin examenul de stimulodetecþie a nervilor
periferici ºi/sau biopsie nervoasã, eficienþa clarã a tratamentul
imunosupresiv administrat.
Rolul decisiv în precizarea diagnosticului de PDIC a
revenit examenului de stimulodetecþie. Pentru confirmarea

Fig. 1. Majorarea latenþei distale  6,3 ms ºi diminuarea vitezei de conducere a impulsului  37,5 ms în fibrele n. median.

Fig. 2. Prelungirea latenþei undei - F  61,9 ms în fibrele n. peroneu comun.
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Fig. 3. Bloc de conducere (86%) ºi dispersie temporarã (49%) în fibrele n. peroneu comun.

Rareori s-a determinat paternul motor: 9 din 55 de cazuri
de PDIC (16,36%). El poate evolua sub forma de neuropatie
motorie multifocalã  7 din 9 cazuri ºi sub forma de PDIC pur
motorie - 2 din 9 cazuri.
Paternul senzitiv a fost constatat ºi mai rar  4 din 55 de
pacienþi cu PDIC (7,27% din cazuri).
Modalitatea tratamentului administrat pacienþilor, în relaþie
cu fenotipul PDIC, este prezentatã în tabelul 2.
La majoritatea pacienþilor, la care s-a administrat un
tratament imunosupresiv, a fost constatã o ameliorare a stãrii
clinice ºi a indicilor electrofiziologici (tab. 3), însã eficienþa
tratamentului administrat a fost diferitã în funcþie de modalitatea
de imunosupresie ºi fenotipul PDIC.
Din tabel observãm cã pacienþii care beneficiazã de
tratament imunosupresiv demonstreazã o evoluþie mai benignã a
maladiei. În cazul administrãrii corticosteroizilor atât ca tratament
unic, cât ºi în combinare cu citostatice (azatioprin) sau ºedinþe de
plasmoferezã, a fost constatatã o ameliorare a stãrii pacienþilor ºi
reducerea gradului de expresie a scorului neuropatic.
Corticosteroizii (prednison, prednisolon), în dozã de 1 mg/
kg/zi, s-au administrat într-o singurã prizã dimineaþã, timp de
4-6 luni, cu reducerea treptatã a dozei pe parcursul lunilor (5
mg la fiecare 2 sãptãmâni) dupã atingerea ameliorãrii clinice ºi
electrofiziologice sau cel puþin atingerea unui platou în evoluþia
maladiei. În prima lunã de tratament cu corticosteroizi nu se

depisteazã o ameliorare a stãrii pacienþilor. Astfel, valoarea
medie a scorului neuropatic a scãzut nesemnificativ - de la 19,8
±1,2 la 19,6 ±1,3 (t=0,11; p>0,05), dupã prima lunã de tratament
ºi pânã la 19,5 ±1,4 (t=0,16; p>0,05), dupã 3 luni de tratament.
Însã dupã a VI-a lunã de administrare consecutivã a preparatului,
se constatã o diminuare evidentã a scorului neuropatic - 16,1
±1,3 (t=2,1; p<0,05), aceastã tendinþã fiind menþinutã ºi peste
un an de la iniþierea corticoterapiei - 15,9 ±1,4 (t=2,12; p<0,05).
Tratamentul cu corticosteroizi a fost bine tolerat de 18
din 35 de pacienþi, ca regulã, de pacienþii mai tineri care nu
sufereau ºi de alte boli. La 7 pacienþi, cãrora li s-a administrat
corticosteroizi în calitate de tratament unic, au fost înregistrate
aºa efecte adverse ca majorarea masei corporale (3 cazuri),
insomnia (2 cazuri), retenþia lichidelor (1 caz), hiperglicemia
(1 caz). Tratamentul cu corticosteroizi a fost contramandat în
cazul evoluþiei hiperglicemiei la un pacient. Pentru ameliorarea
efectelor adverse posibile, pacienþilor din start li s-a recomandat
o alimentaþie redusã în calorii, cu conþinut micºorat de sodiu,
carbohidrate simple, suplimentatã cu calciu ºi vitamina D.
Tratamentul cu prednisolon nu este costisitor ºi este un raport
costeficient, în managementul de scurtã duratã a PDIC. Însã,
administrarea de lungã duratã poate fi asociatã cu potenþialele
efecte adverse, care vor necesita ºi tratament costisitor.
S-a determinat cã corticosteroizii sunt eficienþi la
administrare în cazurile formelor senzitive-motorii. Ele sunt
Tabelul 1

Fenotipurile de evoluþie clinicã a PDIC
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Tabelul 2
Tratamentul administrat, în relaþie cu fenotipul de PDIC

eficiente atât în cazurile administrãrii a corticosteroizilor în
calitate de tratament unic, cât ºi în combinare cu alte modalitãþi
de imunosupresie (citostatice, plasmoferezã).
Rezultate similare au fost atinse la administrarea
tratamentului combinat  a prednisolonului cu citostatice
(azatioprin) ºi a prednisolonului cu ºedinþe de plasmoferezã.
Ameliorare statistic concludentã a fost marcatã începând, de
asemenea, la cea de a VI-a lunã de tratament consecutiv. Astfel,
scorul mediu neuropatic a scãzut de la valoarea iniþialã de 19,9
±1,3 puncte pânã la 16,1 ±1,3 (t=2,1; p<0,05) la a VI- lunã de
tratament ºi pânã la 15,8 ±1,5 (t=2,1; p<0,05), la un an de la
iniþierea tratamentului. Pacienþilor se administra doza obiºnuitã
de prednison  1 mg/kg/zi timp de 3 luni cu reducerea treptatã a
dozei (5 mg la fiecare 2 sãptãmâni). Totodatã, se administra
azatioprin în dozã de 2,0-3,0 mg/kg oral, într-o singurã prizã. O
dozã test de 50 mg se indicã prima sãptãmânã. Fiind toleratã,
doza se majoreazã treptat cu 50 mg, în fiecare sãptãmânã.
Tratamentul se efectueazã sub controlul analizei generale a
sângelui ºi a enzimelor ficatului în fiecare sãptãmânã pentru o
perioadã de 4 sãptãmâni ºi o datã în lunã pentru urmãtoarele luni.
În cazurile administrãrii tratamentului combinat dintre
corticosteroizi ºi azatioprin, efectele adverse au fost mai puþin
exprimate decât la pacienþii care au administrat doar prednison/
prednisolon. Astfel, insomnia ºi majorarea masei corporale au
fost înregistrate la 2 pacienþi, însã ele au dispãrut treptat dupã
diminuarea dozei corticosteroizilor. Totodatã, în 3 cazuri s-a
constatat o reacþie hipersenzitivã temporarã în primele sãptãmâni
de tratament cu azatioprin, 2 pacienþi au menþionat senzaþia de
greþuri, un pacient - mialgii. Aceste efecte adverse au fost tolerate
de pacient ºi nu au necesitat discontinuitatea tratamentului.
În cazul administrãrii concomitente a corticosteroizilor ºi
plasmoferezei, ameliorarea stãrii pacienþilor a fost observatã la
sfârºitul primei luni de tratament, confirmatã prin diminuarea
scorului neuropatic. Iniþial aceastã ameliorare era nesemnificativã:

t=1,16, p>0,05, dupã o lunã de tratament, ºi t=1,31, p>0,05, dupã
3 luni de tratament. Diferenþa a devenit statistic semnificativã
dupã 6 ºi 12 luni (t=2,2, p<0,05) de tratament ca ºi în cazurile
tratamentului solitar cu corticosteroizi sau combinat cu azatioprin.
Efecte adverse au fost constatate la 3 pacienþi: majorarea
masei corporale (2 cazuri), insomnie (1 caz). Însã, dificultãþile
întâmpinate la administrarea de lungã duratã a plasmoferezei
limiteazã utilizarea acestei modalitãþi de tratament al PDIC.
Cel mai evident efect pozitiv a fost constatat dupã
administrarea imunoglobulinelor intravenos. Ameliorarea apare
peste 2 3 sãptãmâni dupã finisarea curei de tratament, uneori
poate fi dramaticã, manifestându-se peste 1-2 zile dupã ultima
infuzie. Valoarea medie a scorului total neuropatic s-a micºorat
statistic semnificativ deja la finele primei luni de tratament,
menþinându-se în descreºtere constantã pe parcursul anului.
Astfel, scorul total neuropatic în grupul de pacienþi, care au
administrat IVIG, s-a micºorat de la valoarea iniþialã de 18,8
±1,6 la 14,7 ±1,2 (t=2,22, p<0,05) la finele primei luni de
tratament. Ulterior, acest indice s-a aflat în descreºtere continuã:
14,7 ±1,2  dupã 3 luni de tratament, 14,7 ±1,2  dupã 6 luni de
tratament cu IGIV, ºi 14,7 ±1,2 - dupã 12 luni de tratament cu
IGIV. Însã, de regulã, ameliorarea este tranzitorie (1- 6
sãptãmâni), ulterior la pacienþi apar pusee ºi ei necesitã infuzii
regulate pentru a menþine ameliorarea scontatã.
Doza standard de 2,0 g/kg se administreazã pe parcursul
a 2  5 zile. Tratamentul a fost bine tolerat. Numai într-un caz
pacientul a acuzat cefalee dupã infuzia de IGIV.
La pacienþii, care din diferite motive nu au beneficiat de
tratament imunosupresiv, s-a constat o agravare a stãrii
funcþionale ºi o avansare a scorului neuropatic. Valoarea medie
a scorului neuropatic a crescut de la 18,6 ±1,3  valoarea iniþialã,
la 18,8 ±1,4 - dupã o lunã; 20,6 ±1,4  dupã 3 luni; 21, ±1,4 
dupã 6 luni ºi 22,4 ±1,3 (t=2,07, p<0,05)  dupã 12 luni de
evoluþie a maladiei.
Tabelul 3

Evoluþia scorului neuropatic al pacienþilor cu PDIC datoratã tratamentului administrat
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Discuþii
Dupã manifestãri clinice, PDIC se aseamãnã foarte mult cu
sindromul Guillain-Barré (SGB), distincþia de bazã fiind evoluþia
manifestãrilor în timp. În cazurile de PDIC, evoluþia progresivã
se constatã pentru o perioadã mai mare de 8 sãptãmâni, spre
deosebire de SGB, în cadrul cãruia nadirul manifestãrilor
neurologice se instaleazã în mai puþin de 2 luni [6].
Studiul a constatat cã, la pacienþii cu PDIC, cel mai frecvent
se depisteazã varianta mixtã motorie-senzitivã, în cadrul cãreia
se determinã semne clinice de afectare atât a fibrelor motorii, cât
ºi a celor senzitive ale nervilor periferici. În majoritatea cazurilor,
pacienþii se prezintã cu deficit motor ºi senzitiv simetric, antrenând
atât porþiunile distale, cât ºi proximale ale membrelor. Se afecteazã
atât fibrele nervoase ale membrelor inferioare, cât ºi ale membrelor
superioare, însã gradul de suferinþã a fibrelor nervoase ale
membrelor inferioare este mai avansat, decât a fibrelor nervilor
membrelor superioare. Maladia poate avea o evoluþie monofazicã
progresivã sau în pusee. Neuropatia motorie-senzitivã simetricã
poate evalua cu ºi fãrã semne de afectare a SNC.
Steroizii sunt eficienþi în forma mixtã motorie-senzitivã de
PDIC. Steroizii sunt eficienþi ºi când sunt administraþi ca tratament
unic, ºi când sunt administraþi în combinaþie cu alte preparate
imunomodulatorii ca azatioprin sau în combinaþie cu plasmofereza. Dar toxicitatea steroizilor, în aspectul tratamentului de
lungã duratã, este o consideraþie importantã. Reieºind din cele
menþionate, se recomandã administrarea tratamentului combinat
dintre corticosteroizi ºi azatioprin în scopul administrãrii unei
doze mici de corticosteroizi, pentru a evita potenþialele efecte
adverse de la administrarea corticosteroizilor: osteoporoza,
majorarea masei corporale, complicaþiile gastrointestinale etc.
Forma de neuropatie motorie-senzitivã multifocalã,
caracterizatã printr-o asimetrie evidentã sau deficit motorsenzitiv multifocal, se întâlneºte rar. Evoluþia maladiei este lent
progresivã. Preponderent suferã muºchii distali ai membrelor,
cu predilecþie se afecteazã membrul superior.
În cadrul variantei pur motorii de PDIC, deficitul motor
evolueazã monofazic progresiv, implicând muºchii atât ai
membrelor superioare, cât ºi ai membrelor inferioare. Se
afecteazã ºi muºchii proximali, ºi distali ai membrelor. În cazul
neuropatiei motorii multifocale, deficitul motor este evident
asimetric, antrenând cu predilecþie muºchii mâinii propriu-zise.
În ambele forme motorii se depisteazã blocuri de conducere ºi
dispersie temporalã.
Formele pur motorii practic nu beneficiazã de la
administrarea steroizilor ºi preparatelor citostatice, dar rãspund
excelent la administrarea IGIV. La aceºti pacienþi consecvent
se depisteazã blocuri de conducere, ceea ce indicã posibilitatea
reversiei blocurilor de conducere de cãtre IGIV [7, 8]. Spre
deosebire, steroizii practic nu influenþeazã blocurile de
conducere, ci din contra, le pot accentua [9, 10].
La pacienþii cu forma senzitivã, tabloul clinic este determinat
de manifestãri senzitive, sindromul de bazã fiind ataxia senzitivã.
Deºi în aceste cazuri nu se depisteazã semne clinice de afectare a

motilitãþii, la examenul de stimulodetecþie se determinã o
diminuare importantã a vitezei de conducere în fibrele motorii,
care se include în criteriile necesare pentru stabilirea diagnosticului
unei polineuropatii demielinizante. O explicaþie posibilã a acestei
preservãri relative a funcþiei motorii, în pofida micºorãrii vitezei
de conducere în fibrele motorii, constã în absenþa blocurilor de
conducere ºi degenerãrii axonale, în axonii motorii ai nervilor
periferici. În cazurile menþionate, amplitudinea potenþialului de
acþiune muscular compus era intactã. Ulterior, la aceºti pacienþi
ar putea apãrea ºi manifestãri clinice motorii.
Formele pur senzitive pot beneficia de la administrarea
steroizilor, însã efectul pozitiv nu este atât de marcant ca în
cazurile de PDIC, fenotipul motor-senzitiv.
Concluzii
Sub antetul de PDIC pot evolua mai multe entitãþi nozologice,
ceea ce complicã diagnosticul ºi managementul neuropatiilor
demielinizante. Deºi fenotipurile de PDIC dispun de mai multe
similaritãþi, totodatã, existã ºi diferenþe importante. Cea mai eficientã
metodã de tratament al PDIC, independent de paternul de evoluþie,
este administrarea imunoglobulinelor intravenos. Deoarece
administrarea IGIV este o metodã costisitoare ºi puþin accesibilã,
actual rãmâne tratamentul cu corticosteroizi, care este eficient în
fenotipul mixt motor-senzitiv. Combinarea corticosteroizilor cu
preparate citostatice este tot atât de eficientã ca ºi administrarea
corticosteroizilor ca tratament unic, însã este preferenþialã, deoarece
reduce din efectele adverse potenþiale.
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Participarea elastazei la biodegradarea colagenului în procesul involuþiei
post-partum a uterului
V. Rîvneac, V. Gudumac, O. Dulghieru
Catedra Histologie, Citologie ºi Embriologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Elastase Participation in the Collagen Biodegradation during the Postpartum Uterus Involution
Electron-histochemical analysis revealed the localization of the elastase in the uterus during the process of its postpartum involution. The
smooth muscle cells, macrophages and fibroblasts secrete the elastase in the intercellular space, where it is included in the extra cellular collagen
resorption. Intracellular lysis of the collagen is carried out mainly by the macrophages and fibroblasts with active participation of the elastase.
Key words: postpartum uterus involution, collagen resorption, elastase, electron histochemistry
Ó÷àñòèå ýëàñòàçû â ïðîöåññå áèîäåãðàäàöèè êîëëàãåíà ïðè ïîñëåðîäîâîé èíâîëþöèè ìàòêè
Ýëåêòðîííî-ãèñòîõèìè÷åñêè èññëåäîâàíà ëîêàëèçàöèÿ ýëàñòàçû â ìàòêå êðûñ ïðè å¸ ïîñëåðîäîâîé èíâîëþöèè. Âûÿâëåíà èíòåíñèâíàÿ âíåêëåòî÷íàÿ àêòèâíîñòü ôåðìåíòà, ñ ðàñïîëîæåíèåì ïðîäóêòà ðåàêöèè íà öèòîëåìå ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê, à òàêæå (â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòåïåíè) ìàêðîôàãîâ è ôèáðîáëàñòîâ è íà ïðèëåæàùèõ ê íèì êîëëàãåíîâûõ ôèáðèëëàõ. Ïðîäóêò ðåàêöèè îáíàðóæèâàëñÿ
è â âàêóîëÿõ ñ êîëëàãåíîì â ìàêðîôàãàõ è ôèáðîáëàñòàõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñëåðîäîâàÿ èíâîëþöèÿ ìàòêè, äåãðàäàöèÿ êîëëàãåíà, ýëàñòàçà, ýëåêòðîííàÿ ãèñòîõèìèÿ

Introducere
Uterul, în perioada de involuþie post-partum, constituie un
model optim pentru studierea proceselor de colagenolizã. Pe fond
de sarcinã, cantitatea de colagen în uter sporeºte de 4-5 ori [1]. În
perioada involuþiei postgestaþionale a uterului are loc o resorbþie
intensivã a colagenului, cantitatea cãruia la ºobolani atinge indicii
normali în decursul primelor 4 zile [2]. Mecanismele unei
degradãri atât de accelerate a colagenului sunt necunoscute. Se
considerã cã un rol important în degradarea colagenului revine
proteinazelor serinice, în special, elastazei [3, 4]. Fermentul
lizozomal are capacitatea de a scinda in vitro componentele de
bazã ale matricei intercelulare: colagenul, elastina, proteoglicanii
ºi glicoproteinele [5, 6, 7, 8, 9]. Recent, a fost demonstratã
capacitatea elastazei de a activa procolagenaza [10, 11].
În pofida numeroasele cercetãri dedicate elastazei, participarea
ei în degradarea colagenului in vivo n-a fost demonstratã.

a)
b)

În lucrarea actualã, cu ajutorul metodei electronhistochimice, a fost studiatã localizarea activitãþii elastazei în
uter în procesul involuþiei post-partum.
Material ºi metode
A fost cercetat uterul ºobolanilor dupã 2 ºi 3 zile dupã
naºtere, când, conform rezultatelor noastre biochimice [12],
activitatea elastazei este maximã. Animalele erau decapitate sub
narcoza cu eter. Materialul experimental a fost supus prelucrãrii
histochimice pentru determinarea activitãþii elastazei la nivel
ultrastructural, în conformitate cu procedura descrisã [13], cu
utilizarea în calitate de substrat a Glutaryl-Ala-Ala-Ala-4MβNA
(Bachem). Probele tisulare-martor se incubau fãrã substrat.
Secþiunile ultrafine nu se contrastau.

Fig. 1. 3 zile postnatale:

Produsul reacþiei la elastazã (↑) localizat extracelular pe citolema celulelor musculare netede (CMN) ºi pe fibrilele de
colagen (C), x 25 000.
Vacuole cu colagen (↑) în citoplasma macrofagului (M) ºi fibroblastului (F). În una dintre vacuole se detecteazã produsul
reacþiei la elastazã (↑↑). C - colagen, N  nucleu, x 15 000.
"
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a)
b)

Fig. 2. 2 zile postnatale:

Granule ale produsului de reacþie (↑) amplasate extracelular pe citolema macrofagelor (M) ºi pe fibrilele de colagen (C)
adiacente, x 20 000.
Vacuolã cu colagen ce conþine produsul reacþiei (↑↑) în citoplasma fibroblastului (F). Granule ale produsului reacþiei (↑) se
detecteazã ºi extracelular, pe citolema fibroblastului ºi macrofagului (M), precum ºi pe fibrilele de colagen (C) adiacente, x 20 000.

Rezultatele obþinute
La cercetarea miometrului, peste 2 ºi 3 zile postnatale,
printre celulele musculare netede se pot distinge benzi groase de
colagen (fig. 1a). Produsul reacþiei la elastazã se depista în unii
lizozomi ai celulelor musculare netede. O reacþie intensã, în spaþiile
intercelulare, s-a putut urmãri în ambele termene de cercetare.
Cantitãþi considerabile de produs al reacþiei sub formã de granulaþii
solitare sau de conglomerate granulare mai mult sau mai puþin
omogene se depistau pe citolema celulelor musculare netede ºi
pe fibrilele de colagen atât cele adiacente, cât ºi cele din
profunzimea stratului fibrotic (fig. 1a), ceea ce demonstreazã
secreþia elastazei de cãtre aceste celule în spaþiul extracelular.
În ambele termene de cercetare, macrofagele conþineau
produsul reacþiei la elastazã în lizozomi ºi în diferite vacuole.
În citoplasma celor mai multe macrofage se disting cantitãþi
diferite de vacuole, conþinând fibrile fragmentate de colagen
(fig. 1b). În multe vacuole cu colagen se depistau granule ale
produsului de reacþie la elastazã, ceea ce demonstreazã natura
fagocitarã a acestor vacuole (fig. 1b).
Activitatea elastazei s-a evidenþiat ºi extracelular, dovadã
fiind dislocarea produsului reacþiei, mai des în cantitãþi mici,
sub formã de granule solitare, pe citolema macrofagelor, precum
ºi pe fibrilele de colagen adiacente (fig. 2a).
Ca ºi în macrofage, la 2 ºi la 3 zile postnatale, în citoplasma
multor fibroblaste se observau diferite cantitãþi de vacuole ºi
fagolizozomi care includeau fragmente fagocitate de fibrile de
colagen la diferite etape de degradare (fig. 1b, 2b). În unele din
aceste vacuole se detecta produsul reacþiei la elastazã, ceea ce indicã
originea fagocitarã a acestor vacuole (fig. 2b). Am detectat ºi o
oarecare activitate extracelularã a enzimei: o micã cantitate de
produs al reacþiei se distingea sub formã de granule solitare pe
citolema fibroblastelor ºi pe fibrilele de colagen adiacente (fig. 2b).
Preparatele de referinþã nu conþineau produsul reacþiei
urmãrite.

Concluzii
Rezultatele obþinute demonstreazã cã în procesul involuþiei
postgestaþionale a uterului elastaza, pe lângã participarea în
resorbþia intracelularã a colagenului de cãtre macrofage ºi
fibroblaste, este secretatã (în special) de celulele musculare
netede, precum ºi, într-o mãsurã oarecare, de macrofagi ºi
fibroblaste, în spaþiul extracelular, unde participã activ la
degradarea extracelularã a colagenului.
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Aspecte practice ale tratamentului chirurgical la bolnavii cu gonartrozã ºi
dezaxãri de gambã in varum
V. Pascari
Catedra Urgenþe Medicale, USMF Nicolae Testemiþanu
Practical Aspects of Surgical Treatment for Patients with Gonarthrosis and Varus Alignment
The author describes indications and contraindications of surgical treatment for arthrosis of knee and the resulting shank imbalance and
varus deformity. It is argued that surgical treatment, depending on the type and degree of shank disposition, torsion within the shank, ligament
instabilities and other intra-articular acute pathologies, is effective. The results of the treatment in 81 patients have been analyzed, and show the
success of supra-tubercle osteotomy of the tibia for the correction of the shank position.
Key words: gonarthrosis, varus alignment
Íåêîòîðûå ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ äåôîðìèðóþùèì àðòðîçîì êîëåííîãî ñóñòàâà
ñ âàðóñíîé äåôîðìàöèåé ãîëåíè
Àâòîðîì îïðåäåëåíû ïîêàçàíèÿ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè, êîòîðûå ïîìîãàþò ïðàâèëüíî îöåíèòü ñîñòîÿíèå
ïàöèåíòà, îáîñíîâàííî âûáðàòü ìåòîäû è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ. Ïðåäñòàâëåí îïûò ëå÷åíèÿ 81 áîëüíîãî ñ äåôîðìèðóþùèì àðòðîçîì êîëåííîãî ñóñòàâà, ñî÷åòàþùèéñÿ ñ âàðóñíîé äåôîðìàöèåé ãîëåíè, êîòîðûì áûëè ïðîâåäåíû âûñîêèå êîðåãèðóþùèå îñòåîòîìèè áîëüøåáåðöîâîé êîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîíàðòðîç, âàðóñíàÿ äåôîðìàöèÿ ãîëåíè

Generalitãþi
Osteoartroza articulaþiei genunchiului este întâlnitã mai
des la femei, artroza primarã constituind 70%, la bãrbaþi mai
des este prezentã artroza secundarã (53%), motivul de bazã fiind
traumatismele (microtraumatismele) articulaþiei genunchiului
(89,5%), dezaxãrile de gambã in varum fiind monitorizate la
86,4% (V. Pascari, I. Marin, 1997) din numãrul total de bolnavi
cu dezaxãri de gambã în plan frontal.
Metoda de elecþiune, în tratamentul gonartrozelor statice
cu dezaxãri de gambã in varum, pe bunã dreptate este consideratã
osteotomia subcondilianã tibialã de reaxare a gambei (plus sau
minus osteotomie).
Osteotomia metafizarã de reaxare a gambei amelioreazã
biomecanica articularã, diminueazã presiunea intra - articularã,
adapteazã intensitatea lor la rezistenþa mecanicã a þesuturilor,
realizatã prin mãrirea suprafeþei articulare portante. Pe lângã
efectul sãu primordial mecanic, osteotomia are ºi un efect
vascular, ameliorând trofismul metafizo-epifizar, suprimând
staza venoasã ºi favorizând nutriþia cartilajului articular.
Suprimarea tracþiunilor capsuloligamentare (prin axare) ºi a
stazei venoase (care influenþeazã favorabil fibrele amielinice
senzitive din jurul vaselor plasate în þesutul osos spongios)
explicã efectul antalgic al osteotomiei, pierzând din intensitate
durerile permanente, inclusiv ºi durerile în stare de repaus.
O osteotomie, care nu realizeazã o repartiþie uniformã a
presiunii la nivelul suprafeþelor articulare, va avea un efect
provizoriu, deoarece supraîncãrcarea persistentã a unuia din
compartimentele articulare va determina reapariþia reacþiilor
osoase cu condensare, stazã venoasã etc., astfel, întregul cerc
vicios al osteoartrozei va recidiva.
Genunchiul, biomecanic, reprezintã un punct de echilibru
între forþele gravitaþionale, care induc varusul, ºi forþele

musculare oponente, care induc valgusul. Forþele gravitaþionale
varizante predominã asupra forþelor musculare valgizante,
transferând rezultanta forþelor de presiune în compartimentul
medial, unde îºi au debutul modificãrile de gonartrozã;
deformarea în varum fiind prezentã în 86,4% (V. Pascari,
I. Marin, 1997) din numãrul total de cazuri.
Primele leziuni ale cartilajului articular apar în jumãtatea
anterioarã a compartimentului tibial ºi condilului femural care
contacteazã una cu alta, când genunchiul este în extensie; în
flexiune suprafeþele de contact ale cartilajului articular se
deplaseazã posterior, unde acesta este intact.
Ca urmare, un genunchi cu gonartrozã unicompartimentalã
medialã, în acest stadiu, va prezenta o diformitate in varum
numai în extensie ºi se corecteazã la aliniamentul normal în
flexiune  consecinþã anatomicã tardivã, ligamentul colateral
intern se va relaxa când articulaþia este în extensie, în raport cu
gradul de eroziune al cartilajului articular, ºi va reveni la
tensiunea normalã în poziþie de flexiune a genunchiului.
Miºcãrile, în plan anteroposterior, ale condilului femural pe
platoul tibial sunt controlate în timpul flexiunii ºi extensiei de
ligamentele încruciºate ºi acest control se menþine atât timp cât
ligamentul încruciºat anterior rãmâne intact. În momentul în care
acesta se rupe, ca rezultat al modificãrilor degenerative, în
extensie femurul va rãmâne subluxat posterior pe platoul tibial
ºi leziunile anterioare ale cartilajului articular din compartimentul medial se vor extinde în sens posterior. În acest moment
al evoluþiei gonartrozei, deformarea in varum a articulaþiei va fi
prezentã atât în flexiune, cât ºi în extensie, fiind însoþitã de o
scurtare progresivã a ligamentului colateral medial.
În acest stadiu, stoparea procesului artrozic cu ameliorarea
biomecanicii articulare este posibilã printr-o osteotomie
supratuberozitarã (tibialã) de reaxare a gambei. Prelungirea
$
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tratamentului conservator nu va ameliora starea sãnãtãþii
pacientului, iar procesul degenerativ, în stadiul urmãtor de evoluþie,
se va extinde ºi în compartimentul extern al articulaþiei, în multe
cazuri momentul osteotomiei curative ºi de corecþie fiind depãºit.
Material ºi metodã
Succesul osteotomiilor de corecþie va fi asigurat numai în
cazul unei pregãtiri preoperatorii minuþioase, care include:
•

•

I. Examenul radiografic
Examenul radiografic (de faþã ºi de profil) al
genunchiului  de preferinþã executate pe filme lungi ºi
centrate la genunchi, care demonstreazã gradul
modificãrilor artrozice, localizarea lor ºi oferã o primã
imagine asupra unei eventuale dezaxãri existente în plan
frontal sau sagital. Sunt necesare, însã, ºi o serie de
incidenþe radiologice speciale:
Radiografia întregului membru inferior în ortostatism,
propusã de J. Ramadier, J. Dyparc Massare, permite un
studiu amplu al deviaþiilor axiale în plan frontal. Pentru a
obþine o imagine adevãratã (anatomicã) a osului tibial,
tubul radiografic va fi amplasat la o distanþã de 3 m ºi
centrat pe genunchi (fig.1).

Fig. 2.

•

Radiografiile axiale ale rotulei permit un studiu mai
amplu al compartimentului femuropatelar, evidenþiind
eventualele lui anomalii (displazii rotuliene, luxaþii ºi
subluxaþii de rotulã etc.), astfel determinând tactica
tratamentului chirurgical.
P. Ficat recomandã de a fi examinat compartimentul
femuropatelar în 3 incidenþe: la 30°, la 60° ºi la 90°, pentru a
studia cele trei sectoare de sprijin rotulian.
În cazurile indicate (instabilitate capsulololigamentarã)
sunt realizate radiografiile în poziþii forþate de valgum sau varum,
precum ºi pentru ligamentele încruciºate, care ne permit
determinarea tipului ºi gradului luxaþiilor articulare (distensia
ligamentului omolateral sau a celui contralateral).
II. Determinarea sediului osteotomiei de corecþie
Bolnavii se examineazã radiologic în poziþie de
ortostatism, formând filmul radiologic al membrului pelvian,
se determinã axul mecanic la care, prin centrul mecanic al
genunchiului, sunt trasate perpendicular cele douã axe AB - A¢B,¢
CD - C´D´  femuralã ºi tibialã CD, C´D´, obþinându-se douã
unghiuri (∠C´GA´,∠BGD) ale componenþei femurale sau tibiale
a deformaþiei. Înclinaþia interliniei articulare (CD,C´D´) devenitã
oblicã spre axul mecanic sau de partea opusã indicã originea
tibialã sau femuralã a dezaxãrii (fig.3).

Fig. 1.

Casetele radiografice sunt adaptate la un stativ, ele includ
nivelul corespunzãtor al membrului inferior, iar prin încleierea
cliºeele radiologice se obþine un film întreg al membrului pelvian
în ortostatism, pe care se traseazã:
•
Centrul radiologic al capului femural.
•
Centrul radiologic al interliniei articulare a genunchiului.
•
Centrul radiologic al osului astragalian.
De pe cliºeele radiologice obþinute se va trasa:
Axul mecanic al membrului inferior, care reprezintã o
•
linie ce uneºte centrul capului femural cu cel al articulaþiei
tibio-tarsiene. În mod normal, axul mecanic trece între
spinele tibiale sau în imediata lor vecinãtate, mai frecvent
prin cea externã, din cauza valgusului fiziologic (fig. 2a).
•
Axul anatomic constituit din cele douã axe femuralã ºi
tibialã, care defineºte valgusul fiziologic (6-8°). În cazul
dezaxãrilor în afarã (genu valgum, fig. 2c) sau înãuntrul
(genu varum, fig. 2b) centrului radiologic al genunchiului.

Fig. 3.
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Studiul filmului radiografic al întregului membru inferior
în ortostatism permite sã se precizeze exact sediul osteotomiei
de corecþie ºi valoarea viciilor structurale ale genunchiului.
III. Determinarea valorii mãrimii liniare a deformãrii
unghiulare a genunchiului (V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi)
Succesul osteotomiei de reaxare a gambei este într-o
directã corelare cu corectitudinea determinãrii valorii mãrimii
liniare a deformãrii unghiulare a genunchiului care, cu uºurinþã,
poate fi determinatã în perioada preoperatorie ºi determinatã ºi
baza autoalotransplantului osos necesar de rezecat (minusosteotomie), sau inclavat (plus-osteotomie) în defectul restant
din zona osteotomiei de valgizare, obþinându-se o reaxare
perfectã a gambei dezaxate în plan frontal.
Membrul inferior este examinat radiologic în întregime în
poziþie de ortostatism, de la o distanþã de 300 cm, diametrul
osului corespunzând cu valorile lui anatomice. Axul mecanic al
membrului inferior este trecut prin centrul capului osului femural,
genunchiului ºi osului astragal, în aºa mod determinându-se
gradul de diformitate unghiularã.

Fig. 5.

laturi active, iar laturile anterioarã ºi posterioarã improvizate 
laturi pasive.
Pentru corectarea deformãrii unghiulare prin intermediul
aparatului Ilizarov, mãrimea braþului Br se va determina dupã
urmãtoarea formulã (fig.6): Br = SF = SO + OF = l/2 + d/2.
Aici l este lungimea laturii pasive BD a dreptunghiului
improvizat, format din capetele barelor de fixare ale inelului
proximal ABDE, iar d este diametrul osului la nivelul osteotomiei.
Pentru utilizarea în practica chirurgicalã a corecþiilor
liniare Co ºi Ca, ar putea fi recomandate direct formulele (1,
2), însã, pe lângã faptul cã aplicarea acestor formule e destul de
anevoioasã din cauza structurii lor, mai poate apãrea ºi riscul
de a comite la calculul manual erori, care se pot rãsfrânge negativ
asupra tratamentului.
Din aceste considerente, formulele indicate mai sus au fost
calculate, verificate la calculator într-un tabel aparte (vezi tab.1)
valorile corecþiei liniare pentru diferite grade de deformãri
unghiulare (mai des utilizate în practica chirurgicalã).

Fig. 4.

Valoarea mãrimii liniare a deformãrii unghiulare a
genunchiului, la nivelul osului, a fost determinatã prin urmãtoarea
formulã matematicã:
Co=2d × tg (a/2) (1).
Cum rezultã din fig.4, mãrimea Co (valoarea corecþiei liniare
a deformãrii unghiulare la nivelul osului) depinde de unghiul de
deformare a cât ºi de diametrul (d) al osului, la nivelul osteotomiei.
În cazurile în care sunt folosite aparate de fixare externã
(aparatul Ilizarov), corecþia liniarã a diformitãþii unghiulare la
nivelul aparatului (Ca) poate fi determinatã dupã o formulã
analogicã formulei 1; deosebirea constã numai în faptul cã,
pentru determinarea Ca, se foloseºte înãlþimea triunghiului MFN
(fig.5). Distanþa de la vârful F pânã la baza fiecãrui din cele
douã triunghiuri menþionate mai sus, din punct de vedere al
biomecanicii, are rolul de braþ ºi, notând-o prin Br, scriem o
relaþie mai generalã decât relaþia (1): C =2xBr x tg(a/2) (2).
Formula (2) determinã valoarea corecþiei liniare unice C,
care se va transforma în corecþia liniarã la nivelul osului Co,
corespunzãtor cazului în care în calitate de braþ se va lua respectiv
înãlþimea triunghiului GFH sau MFN. Calculele respective sunt
veritabile numai în cazul când inelele aparatului Ilizarov sunt
fixate cu 4 bare, formând un patrulater imaginat, iar punctele de
fixare ale capetelor tijelor, pe pãrþile lateralã ºi medialã ale
patrulaterului, vor forma o linie improvizatã, care le vom numi

Fig. 6.

Aºadar, pentru a gãsi în tabel corecþia liniarã a deformãrii
unghiulare la nivelul osului ºi corecþia la nivelul aparatului, pe
orizontalã a fost depusã mãrimea deformãrii unghiulare, iar pe
verticalã  braþul (Br).
În cazurile în care reaxarea gambei va fi realizatã într-un
moment (fãrã aparate de fixare externã), braþul va corespunde
cu diametrul (d) la nivelul osteotomiei, care este determinat de
pe cliºeul radiologic.
&

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Pentru determinarea corecþiei liniare Ca, reaxarea gambei
fiind realizatã în aparatul Ilizarov, va fi necesarã mãsurarea
suplimentarã a distanþei laturii anterioare (BD) a patrulaterului
improvizat, format din capetele barelor de fixare ale inelului
proximal al aparatului Ilizarov. Notând lungimea determinatã prin
l ºi calculând manual Br = l/2 + d/2, la intersecþie pe orizontalã cu
valoarea deformãrii unghiulare, vom obþine indicele mãrimii
corecþiei liniare a deformãrii unghiulare. În practica chirurgicalã,
pentru corectarea gradului de deformare unghiularã la nivelul
aparatului (piuliþelor de corecþie), G. A. Ilizarov recomandã a se
efectua într-un regim aproximativ de 1,5 mm. Studierea statisticã a
celor mai frecvente cazuri de corecþie a deformãrilor de gambã în
varum a monitorizat urmãtorul diapazon al indicelui K (regimul
corecþiei deformãrii unghiulare la nivelul aparatului)  1,22 mm 1,58 mm. Deºi, de fiecare datã nu avem un numãr întreg, totuºi
poate fi relativ uºor aplicat în cazul piuliþei cu 6 feþe ºi barei cu
pasul de 1 mm, reieºind din calculele cã rotirea piuliþei cu 90° în
jurul axei constituie 0,25 mm. Deci, pentru a stabili regimul corecþiei
liniare zilnice în aparatul Ilizarov, ca mãrimea liniarã a corecþiei
liniare sã corespundã cu 1° al deformãrii unghiulare, vom folosi
coeficientul K, care este uºor de calculat dupã relaþia: K=Ca/Co.
Exemplul 1. Bolnavul A., cu o deformare in varum a
genunchiului de 20°, diametrul osului (Br) la locul osteotomiei
de corecþie este de 60 mm.
Care este corecþia liniarã la nivelul osului?
Rezolvare: Deoarece în cazul de faþã este vorba despre o
corecþie la nivelul osului, braþul va coincide cu diametrul osului
la nivelul osteotomiei ºi va constitui 60 mm. În tabelul deja
amintit mai sus (vezi tab. 1), la intersecþia liniei pe verticalã,
care corespunde braþului de 60 mm, cu coloana pe orizontalã,
care corespunde unghiului deformãrii de 20°, gãsim numãrul
21. Deci, în cazul menþionat, corecþia liniarã a deformãrii
unghiulare va constitui 21 mm, adãugându-se corecþia de 4-9°.
Exemplul 2. Bolnavul V., cu o deformare unghiularã a
genunchiului de 22° in varum. Diametrul osului în locul
osteotomiei este de 56 mm. Pentru reaxarea gambei a fost folosit
aparatul Ilizarov, la care distanþa laturii anterioare a patrulaterului
de fixare a capetelor tijelor inelului proximal (l) al aparatului
Ilizarov, constituie 110 mm. Care este corecþia liniarã a deformãrii
unghiulare la nivelul aparatului ºi valoarea coeficientului K?

Tabelul 2
Determinarea corecþiei liniare a diformitãþii unghiulare în
cazurile în care vor fi folosite aparate de fixare externã
(aparatul Ilizarov)

Rezolvare: Deoarece în acest caz este vorba despre o
corecþie la nivelul aparatului, braþul va fi determinat printr-un
calcul manual simplu:
Br = l/2 + d/2 = 110/2+56/2 = 55+28 = 83 mm.
În tabel (vezi tab. 2), la intersecþia coloanei pe verticalã,
care corespunde braþului de 83 mm, ºi liniei pe orizontalã, care
coincide unghiului de 22, gãsim numãrul 32 mm, care corespunde mãrimii liniare a corecþiei diformitãþii unghiulare de 22°, în
aparatul Ilizarov.
Coeficientul K va fi determinat din raportul: K=Ca/Co =
32/22 = 1, 45 mm.
Deci, pentru a obþine corecþia de 1° cu aparatul Ilizarov
este necesarã rotirea de 1,45 mm a piuliþelor de corecþie.
IV. Determinarea torsiunii oaselor gambei la bolnavii
cu gonartrozã ºi dezaxarea gambei în plan frontal
Cea mai acceptabilã metodã de determinare a torsiunii
gambei a fost propusã de Õ. Ç. Ãàôàðîâ (1984). Torsiunea
oaselor gambei, în normã, constituie 18-24°, adicã segmentul
proximal al gambei este rotat intern cu 10-12°, cel distal  extern,
constituind, de asemenea, 10-12°.
În unele cazuri de gonartrozã cu dezaxarea gambei in
varum (valgum) are loc o rotaþie exageratã a oaselor gambei
extern (intern), maleola medialã  AA, deplasându-se anterior,
cea lateralã  BB  posterior (fig. 7), iar la valgizarea gambei
are loc un proces inversat al torsiunii gambei.
Pentru determinarea torsiunii gambei vor fi folosite 3
puncte: maleola medialã, maleola lateralã (puncte mobile) ºi un
punct fix  tendonul achilian). Axa maleolarã transversalã în
raport cu axa frontalã, care trece printr-un punct fix al tendonului
achilian, formeazã un unghi a (fig.7), care ºi constituie gradul
de torsiune a oaselor gambei.
De cãtre Õ. Ç. Ãàôàðîâ, pentru determinarea gradului de
torsiune a oaselor gambei, a fost propusã formula:

Tabelul 1
Determinarea corecþiei liniare a diformitãþii unghiulare

T = 360/Sx(L-L1)

'

Nr.2 (290), 2006
de fixare externã (aparatul Ilizarov). În ambele situaþii, corijarea
axului membrului pelvian fiind realizatã dupã metoda propusã
de V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi, 1996.
În osteoartroza de genunchi, cu dezaxarea gambei in varum
mai mult de 10°, instabilitate articularã moderatã, artrozã femuropatelarã, amplitudine de miºcãri în articulaþia genunchiului
satisfãcãtoare (80-90°, cu un deficit în extensie nu mai mare de
10°), noi preferãm etapizarea tratamentului chirurgical, primar
realizându-se osteotomia de corecþie în mod obligatoriu,
efectuându-se ºi osteotomia osului peroneu ºi, numai dupã o
reabilitare funcþionalã completã, se realizeazã avansarea
tendonului rotulian sau restabilirea aparatului capsuloligamentar.
Dacã simptomatologia articularã nu este acutã, se va
acorda totdeauna întâietatea osteotomiei de corecþie, iar in cazul
unei artroze severe de genunchi, cu dereglãri ale axului
membrului pelvian, schimbãri articulare esenþiale (ºoarece
articular, alterãrile suprafeþei articulare cu apariþia aspectului
velvetic neregulat al cartilajului, subþierea lui pânã la dispariþie,
însoþitã de formarea osteofitelor, degenerarea meniscurilor cu
blocaje repetate), se va efectua o intervenþie chirurgicalã intra articularã de debredare articularã cu o reabilitare precoce a
miºcãrilor, iar ulterior se va realiza ºi osteotomia de corecþie.
În cazurile asocierii unei torsiuni exagerate a oaselor
gambei (gradul de torsiune a oaselor gambei va fi determinat
dupã metoda Gafarov), corijarea diformitãþii rotatorii se
realizeazã dupã metoda propusã de Ilizarov, primar fiind reaxat
axul mecanic al membrului pelvian ºi secundar - detorsionatã
gamba, aparatul de fixare externã (aparatul Ilizarov) fiind
menþinut pânã la consolidarea sediului osteotomiei.
În SCT ºi O, Clinica de Ortopedie ºi Traumatologie Nr.1
a CªPDMU, mun. Chiºinãu, pe parcurs a 14 ani, au fost trataþi
chirurgical 81 de bolnavi cu artrozã deformantã de genunchi
însoþitã de dezaxãri de gambã în plan frontal (varum), cu vârsta
de la 20 la 74 de ani. Bãrbaþi  33, femei  48, majoritatea
bolnavilor prestând activitate fizicã (87%).
Aspecte practice ale osteotomiei de deschidere plusosteotomie
Avantaje:
1.
Incizie avantajoasã în zona bine vascularizatã a þesuturilor.
2.
Excluderea leziunii sindesmozei tibioperoniere proximale.
3.
Refacerea formei anatomice a osului.
4.
Nu deregleazã stabilitatea aparatului capsulolegamentar
al articulaþiei genunchiului.
Dezavantaje:
1.
Folosirea autotransplantului osos, colectat din creasta
iliacã, duce la o traumatizare suplimentarã ºi sporeºte
durata intervenþiei chirurgicale.
2.
Folosirea alotransplantului osos sporeºte termenul de
consolidare a locului osteotomiei.
3.
Este posibilã apariþia dereglãrilor neurovasculare, în cazurile
inclavãrii în defectul restant a unui transplant osos masiv.
Tehnica operatorie:
•
Determinarea mãrimii deformãrii unghiulare dupã cliºeele
radiologice ale membrului pelvian în ortostatism.
•
Determinarea valorii mãrimii liniare a deformãrii unghiulare
dupã metoda propusã de V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi.
•
Se va realiza o osteotomie oblicã (10°) în zona metafizarã
a tibiei (supratuberozitar), prin abord anteromedial,
în 1/3 proximalã a tibiei.

Fig. 7.

T  torsiunea oaselor gambei.
Sperimetrul articulaþiei talocrurale la nivelul maleolar.
Ldistanþa de la mijlocul tendonului achilian ºi maleolei
mediale.
L1distanþa de la mijlocul tendonului achilian pânã la
maleola lateralã.
Deci, în fiecare caz determinând valoare torsiunii gambei, se
va determina tactica tratamentului chirurgical, iar în cazurile indicate
osteotomiile de corecþie se vor asocia cu detorsionarea gambei.
V. Indicaþii cãtre osteotomiile de corecþie
Absolute:
•
Artrozã deformantã a articulaþiei genunchiului, gradul III.
•
Dezaxarea gambei în plan frontal (pânã la 15° în ortostatism), preponderent cu afectarea unui compartiment
articular).
•
Prezenþã a sindromului algic.
•
Amplitudine satisfãcãtoare de miºcãri (nu mai puþin de
80°-90°).
•
Înãlþime a interliniei articulare mai mare sau egalã cu 50%
din normã.
•
Stabilitate articularã satisfãcãtoare.
•
Vârsta pacientului pânã la 65 de ani.
Relative:
•
Gonartrozã de gradul III (afectarea tuturor compartimentelor
articulare).
•
Dezaxarea gambei în plan frontal (mai mult de 15° în
ortostatism).
•
Volumul de miºcãri 80°-90°, cu un deficit în extensie nu
mai mare de 10°, instabilitate articularã moderatã.
Contraindicaþii:
•
Articulaþie totalmente desfiinþatã de procesul degenerativ
 distrofic.
•
Dereglãri neurovasculare ale membrului inferior.
•
Prezenþa bolilor agravante.
Intervenþiile chirurgicale au fost realizate în funcþie de
stadiul evolutiv al osteoartrozei articulare ºi al gradului dezaxãrii
gambei. În gonartroza de gr. I-II, însoþitã de o deformare in varum
a gambei, amplitudinea de miºcãri mai mare de 80°-90°, cu o
stabilitate satisfãcãtoare a articulaþiei genunchiului, noi am realizat
osteotomia supratuberozitarã de valgizare a gambei (plusosteotomie), cu inclavarea în defectul restant (dupã reaxarea
gambei) a unui con osos (autoalo- transplant) baza cãruia
corespunde cu valoarea diformitãþii unghiulare, în dezaxãrile de
gambã mai > de 15°, reaxarea gambei a fost realizatã cu aparate
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În zona defectului restant (bazal), se va inclava alotransplantul osos pregãtit preoperatoriu, baza cãrui corespunde cu
valoarea mãrimii unghiulare, iar restul defectului interfragmentar
va fi substituit cu autotransplant osos colectat din creasta iliacã,
astfel, obþinându-se o axare precisã a gambei ºi crearea condiþiilor optime de consolidare precoce a fragmentelor osteotomizate.
Cele din urmã vor fi stabilizate cu o placã metalicã înºurubatã.
Notã:1.Osteotomia osului peroneu se va efectua în cazurile
în care traiectul osteotomiei va trece la nivelul sindesmozei
tibioperoniere proximale sau mai jos de sindesmozã, dezaxarea
gambei fiind mai mare de 10°.
Aspecte practice ale osteotomiei de închidere (minusosteotomie)
Avantaje:
1. Se exclude un traumatism suplimentar, condiþionat de
formarea unui transplant osos.
2. Nu existã riscul de a leza fasciculul neurovascular.
3. Termenele de consolidare sunt optime.
Dezavantaje:
1. Necesitatea pregãtirii preoperatorii minuþioase care
vizeazã determinarea exactã a unghiului de deformare ºi
o tehnicã chirurgicalã impecabilã.
2. Necesitatea de a interveni ºi la sindesmoza tibioperonierã
proximalã sau la osteotomia osului peroneu, în 1/3
proximalã, existând pericolul de lezare a nervului peroneu.
3. Scurtarea membrului dupã înlãturarea icului osos.
Tehnica operatorie
•
Determinarea mãrimii deformãrii unghiulare dupã cliºeele
radiologice ale membrului pelvin în ortostatism.
•
Determinarea valorii mãrimii liniare a deformãrii unghiulare
dupã metoda propusã de V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi.
•
Abord în formã de S, care începe pe partea lateralã a
extremitãþii distale a femurului, fiind prelungit pe faþa
anteromedialã a 1/3 proximale a gambei.
•
Osteotomie transversalã (supratuberozitarã) în zona
metafizarã a extremitãþii proximale a tibiei.
•
Rezecarea conului osos de pe partea lateralã a tibiei baza
cãruia (mãrime liniarã) va corespunde cu valoarea
deformãrii unghiulare, obþinându-se o corijare perfectã a
axului mecanic dezaxat în plan frontal (varum). În
dezaxãrile de gambã in valgum, conul osos va fi extras de
pe partea medialã a extremitãþii proximale a tibiei.
Realizându-se osteotomiile de deschidere (închidere), prin
inclavarea (extragerea) unui con osos, este necesar sã se aplice

corecþia optimã în fiecare caz concret, în funcþie de particularitãþile
anatomice ale pacientului. În osteotomiile de valgizare, corecþia
va fi aplicatã în limita valorilor 4°- 9°, iar în cele de varizare, va
fi aplicatã în valorile de 1°- 2°.
Aspecte practice în corijarea dezaxãrilor de gambã
(varum) cu aparate de fixare externã (aparatul Ilizarov)
•
Se monteazã aparatul Ilizarov din 3 inele, între inelele
proximale montându-se sistema de ºarniere.
•
Abord liniar, 2-3 cm, pe partea anteromedialã în zona
metafizarã proximalã a tibiei.
•
Corticotomie supratuberozitarã a tibiei.
Regimul corijãrii dezaxãrilor de gambã, în plan frontal cu
aparate de fixare externã (aparatul Ilizarov), se realizeazã dupã
metoda propusã de V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi.
În cazurile în care diformitatea unghiularã este însoþitã
de o torsiune exageratã a oaselor gambei, se procedeazã în
felul urmãtor:
•
Primar, dupã metoda descrisã mai sus, se înlãturã
deformarea unghiularã în plan frontal.
•
Dupã corijarea deformãrii unghiulare în plan frontal, barele
ºi ºarnierele între inelul proximal ºi cel intermediar se
stabilizeazã definitiv.
•
Capetele barelor inelului distal se monteazã egal cu o gaurã
pe circumferinþã proximal sau distal, în funcþie de
momentul de detorsionare a gambei (externã sau internã),
corectarea torsiunii fiind efectuatã cu piuliþele de corecþie
ale inelului distal (1mm în 24 de ore).
Rezultate
Rezultatele postoperatorii au fost apreciate dupã metodele
propuse de P. Maquet (1976), Ãîðîäíè÷åíêî (1986), care au
definitivat urmãtoarele criterii:
•
lichidarea deformãrii unghiulare;
•
lichidarea sau micºorarea sindromului algic;
•
gradul restabilirii volumului de miºcãri în articulaþia
genunchiului;
•
claudicaþie ºi necesitatea de sprijin adãugãtor.
Analizând rezultatele postoperatorii la bolnavii cu afecþiuni
degenerative ale articulaþiei genunchiului însoþite de diformitãþi
axiale in varum, la care s-a efectuat osteotomia supratuberozitarã
de valgizare a tibiei, au fost monitorizaþi urmãtorii indici:
•
Rezultate bune  46 (56,8%).
•
Satisfãcãtoare  27 (33,3%).
•
Nesatisfãcãtoare  8 (9,8%).
Rezultatele nesatisfãcãtoare au fost generate de o corecþie
insuficientã a axului mecanic al membrului pelvian (2), corecþia
incorect aplicatã (5), procese inflamatorii (1).
Ameliorarea suferinþelor unui bolnav cu gonartrozã însoþitã
de dezaxãri de gambã in varum este posibilã prin administrarea
unui tratament complex, care include tratamentul chirurgical
(osteotomia de corecþie), terapia de fond a osteoartrozei (remedii
medicamentoase), mãsuri cinetice ºi fizice, mãsuri igienice ºi
dietetice.
1.

Fig. 7.



Concluzii
Tratamentul chirurgical al bolnavilor cu artrozã deformantã
de genunchi, însoþitã de dezaxãri de gambã in varum,
necesitã un ºir de investigaþii clinice ºi paraclinice
preoperatorii (determinarea gradului dezaxãrii gambei in
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2.

3.

4.

varum, de torsiune a gambei, determinarea mãrimii liniare
a valorii deformãrii unghiulare dupã metoda propusã de
V. Pascari, I. Marin, P. Zabolotnîi [1996], prezenþei
instabilitãþilor articulare de genunchi) ºi elaborarea unei
tactici corecte de tratament chirurgical.
Osteotomiile de reaxare a gambei (valgizare) urmeazã a fi
realizate în conformitate cu indicaþiile absolute (relative),
cãtre osteotomiile de corecþie a axului mecanic al membrului
pelvian.
În perioada preoperatorie se va pregãti un alotransplant osos,
baza cãruia (mãrimea liniarã) va corespunde cu valoarea
mãrimii unghiulare a deformãrii axului mecanic al
membrului pelvian ºi, intraoperator, va fi inclavat în defectul
restant de os al tibiei (sediul osteotomiei), obþinându-se o
corecþie optimã a gambei dezaxate în varum.
Optimizarea aplicãrii hipercorecþiei chirurgicale, în fiecare
caz individual, în funcþie de particularitãþile fiziologice
ale bolnavului supus osteotomiilor de valgizare a gambei.
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Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê ëèêâèäàöèè ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ
Ñ. ×îáàíó
Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Chronic Marginal Periodontitis as a Complex Treatment Concept
This article examines the etiological and epidemiological aspects of chronic marginal periodontitis, its origins, development and consequences.
The author details the principles in the treatment of chronic cervical inflammation and sets out a complex step-by-step plan of treatment in
accordance with surgical evaluation. The goals are the elimination of periodontal pockets with their pathological components and the marginal
restoration of periodontial function.
Key words: LitAr, periodontitis
Aspecte moderne de înlãturare a pungilor parodontale
Tratamentul parodontitei marginale cronice prevede aplicarea unui întreg complex de procedee în scopul lichidãrii procesului inflamator ºi
restabilirii funcþiei parodonþiului marginal. Înlãturarea pungilor parodontale nu poate fi obþinutã prin aplicarea numai a tratamentului conservativ,
de aceea în aceastã lucrare se pune accentul pe tratamentul chirurgical cu aplicarea materialelor de adiþie (LitAr  material osteoplastic de tip
colagen-apatit, fiind sintetizat prin difuzie ghidatã a ionilor de Ca2+ ,OH-, PO 34- printre fibrele de colagen care, la rândul sãu, se depun uniform
pe tot volumul colagen, având mãrimea particulelor de 5-10 mkm) în combinaþie cu metoda de regenerare tisularã ghidatã. În studiu au fost
incluºi 11 pacienþi cu parodontitã marginalã cronicã, forme medie ºi gravã, la care s-a intervenit chirurgical (operaþii cu lambou) ºi aplicarea
materialului LitAr în zona defectului (70% volum), ºi aplicarea membranei rezorbabile Parodoncol la 6 pacienþi. În zilele a 20-a, a 62-a,
a 90-a au fost efectuate radiografii ºi viziografie de control unde s-a verificat, în mod comparativ, formarea de os în zona defectului.
Cuvinte-cheie: LitAr, parodontitã

Ââåäåíèå
Îñíîâíûå ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû íà êóïèðîâàíèå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, íà ïðåäóïðåæäåíèå ðàñïðî-

ñòðàíåíèÿ åãî âãëóáü è, íå â ïîñëåäíåþ î÷åðåäü, íà âîññòàíîâëåíèå àíàòîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïàðîäîíòà, åãî ôóíêöèé, ñ äîñòèæåíèåì äëèòåëüíîé è ñòàáèëüíîé ðåìèññèè[1].
Íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ âðà÷åé-ïàðîäîíòîëîãîâ, ëå÷åíèå

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà ïî-ïðåæíåìó îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñòîìàòîëîãèè, â õîäå ðåøåíèÿ êîòîðûõ áûëè è óñïåõè, è íåóäà÷è.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ öåëåé â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà ÿâëÿåòñÿ ëèêâèäàöèÿ ïàðîäîíòàëüíîãî êàðìàíà è ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ êîñòíîé òêàíè è ñîåäèíèòåëüíîòêàííîãî ïðèêðåïëåíèÿ çóáà. Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò
ïîìíèòü ãëàâíûé ïðèíöèï âñÿêîé òåðàïèè: Noli nocere!(íå
íàâðåäè), êîòîðûé áûë ñôîðìóëèðîâàí åùå âî âðåìåíà Ãèïïîêðàòà. Ýòî ìîæíî äîñòè÷ü òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè õèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ò.å. ïàðîäîíòàëüíîé õèðóðãèè.
Õèðóðãè÷åñêèé ìåòîä â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà îñòà¸òñÿ âåäóùèì åùå è ïîòîìó, ÷òî
ëå÷åíèå òÿæåëûõ ôîðì, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ âûðàæåííûìè
âîñïîëèòåëüíî-äåñòðóêòèâíûìè èçìåíåíèÿìè, íåâîçìîæíî áåç ðàäèêàëüíûõ âìåøàòåëüñòâ íà òêàíÿõ âñåãî ïàðîäîíòàëüíîãî êîìïëåêñà.
Çàìåùåíèå êîñòíûõ äåôåêòîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ
ïîìîùüþ èìïëàíòèðîâàíèÿ èñêóññòâåííûõ è åñòåñòâåííûõ
îñòåîïëàñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Ïî õàðàêòåðó âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ áèîëîãè÷åñêèìè òêàíÿìè òàêèå ìàòåðèàëû, íåçàâèñèìî îò
èõ ïðèðîäû, ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: íà áèîäåãðàäèðóåìûå è íåáèîäåãðàäèðóåìûå. Ïîâåäåíèå áèîäåãðàäèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ íåñêîëüêèìè ñòàäèÿìè áèîòðàíñôîðìàöèé ìàòåðèàëà, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âëèÿåò íà ñêîðîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ è ðîñòà íàòèâíîé êîñòè â çîíå çàïîëíåíèÿ äåôåêòà èìïëàíòàòîì. Èç ìíîæåñòâà îñòåîïëàñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, èçâåñòíûõ â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå, â äàííîé ðàáîòå
ìû ïðèìåíèëè ãèäðîêñèàïàòèòêîëëàãåíîâûé ìàòåðèàë LitAr,
êîòîðûé ñîñòîèò èç êñeíîãåííîãî êîëëàãåíà è ãèäðîêñèàïàòèòà (èëè ãèäðîêñîôîñôòà êàëüöèÿ: Ñà5(ÎÍ)(ÐÎ4)3)[2]. LitAr
èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü ñòðóêòóðíîé èíòåãðèðîâàííîñòè êîìïîíåíòîâ, îí ïîëó÷åí ïóò¸ì íàïðàâëåííîé äèôôóçèè èîíîâ
Ñà2+, ÎÍ-, ÐÎ43- (âåëè÷èíà êðèñòàëëîâ ãèäðîêñèàïàòèòà 5-10
ìêì) â îáúåìå îðãàíè÷åñêîé îñíîâû èìïëàíòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ñîäåðæàíèå ñîëåâîãî êîìïîíåíòà â ìàòåðèàëå LitAr
ñîñòàâëÿåò îêîëî 75% îáùåé ìàññû (âåñ)[2,3]. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî äèôôóçèÿ êðèñòàëëîîáðàçóþùèõ èîíîâ îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü èíòåãðèðîâàííîñòè êîìïîíåíòîâ, ÷åì èõ ïðîñòîå ìåõàíè÷åñêîå ïåðåìåøèâàíèå. Èìåííî ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå èîíîâ ïóò¸ì íàïðàâëåííîé
äèôôóçèè ïî âñåìó îáúåìó êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí ñáëèæàåò
ìàòåðèàë LitAr ñî ñòðóêòóðîé êîñòè, êîòîðóþ ñõåìàòè÷åñêè
ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ñèñòåìó âîëîêîí áåëêà (êîëëàãåíà),
ïðîíèçàííûõ êðèñòàëëàìè ãèäðîêñèàïàòèòà, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåë¸ííûõ âî âñ¸ì îáúåìå ìàññû áåëêà [4].

ðàñòâîðàìè, èíñòèëÿöèè è àïïëèêàöèè ñ BioR-îì, ñîäåðæàùèì òàëüê è íàòóðàëüíûé àíòèáèîòèê Ìèðò, 5-6 äíåé.
Ïî ïåðåõîäíîé ñêëàäêå ââîäèëè 1% ðàñòâîð BioR, ÷åðåäóÿ
ïðîöåäóðó ñ ââåäåíèåì îçîíà ïî ðåêîìåíäóåìîé ìåòîäèêå,
÷åðåç äåíü, âñåãî 7-10 äíåé, ïîëîñêàíèÿ ðàñòâîðîì ñòîìàòèäèíà 2 ðàçà â äåíü (óòðîì è âå÷åðîì, ïî 30 ñåê) è îáâîëàêèâàþùèå òàáëåòêè, ñîäåðæàùèå ëèçîöèì ëèñîáàêò. Âíóòðü
íàçíà÷àëè: ìåòðîíèäîçîë (500 ìã 2 ðàçà â äåíü) è äîêñèöèêëèí (100 ìã 2 ðàçà â äåíü), â òå÷åíèå 8-ìè äíåé [5]. Çóáû
øèíèðîâàëè âðåìåííîé øèíîé. Ïî îêîí÷àíèè ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè ïðèñòóïàëè êî âòîðîìó ýòàïó  õèðóðãè÷åñêîìó. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àíåñòåçèè ñîîòâåòñòâåííî
çîíå èíòåðâåíöèè, ïðîâîäèëè ðàçðåçû ïî îáùåïðèíÿòîé
ìåòîäèêå, îòñëàèâàëè ìóêîïåðèîñòàëüíûé ëîñêóò, îñóùåñòâëÿëè äåòàðòðàæ, ñóðôàñàæ, îñòåîïëàñòèêó, ïðè íåîáõîäèìîñòè îáðàáàòûâàëè ïîâåðõíîñòü êîðíÿ çóáà ðàñòâîðîì
ëèìîííîé êèñëîòû ðÍ 1, îáèëüíî îðîøàåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèì ðàñòâîðîì, â îáëàñòè äåôåêòà ââîäèëñÿ ìàòåðèàë
LitAr (70% îáúåìà), ïðîïèòàííûé ïîðîøêîì àìîêñèöèëëèíà. Ïåðåä óêëàäûâàíèåì ëîñêóòà íà ïðåæíåå ìåñòî è óøèâàíèåì, ó 6 ïàöèåíòîâ íàêëàäûâàëè ðåçîðáèðóùèåñÿ ìåìáðàíû Ïàðîäîíêîë. Íàëîæåíèå øâîâ è ïîâÿçêè [6]; äàâàëèñü ðåêîìåíäàöèè ïî óõîäó çà ïîëîñòüþ ðòà (ïîëîñêàíèå
ðàñòâîðîì õëîðãåêñèäèíà 0,05% ïåðâûå 5 äíåé, 2-3 ðàçà â
äåíü, çàòåì ñòîìàòèäèíîì, 2 ðàçà â äåíü). Ðåíòãåí-êîíòðîëü
ïðîâîäèëè ñðàçó ïîñëå îïåðàöèè è íà 20, 62, è 90 äíè. Øâû
ñíèìàëè íà 8-10 äåíü ïîñëå îïåðàöèè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå áîëåâóþ ðåàêöèþ â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè íàáëþäàëè ó 3 ïàöèåíòîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 27,2%, íà âòîðîé äåíü  ó äâóõ ïàöèåíòîâ (18,1%).
Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, èíòåíñèâíîñòü è õàðàêòåð áîëåé
çàâèñåëè îò îáúåìà âìåøàòåëüñòâà è èíäèâèäóàëüíîé ðåàêöèè ïàöèåíòà; áîëåâîé ñèíäðîì áûñòðî êóïèðîâàëñÿ ïîñëå
ïðè¸ìà 1 òàáëåòêè äåêñàëãèíà. Êîëëàòåðàëüíûé îò¸ê ó âñåõ
ïàöèåíòîâ áûë íåçíà÷èòåëüíûì, îí ñíèæàëñÿ íà 2-å ñóòêè, à
ê 4-ìó äíþ èñ÷åçàë ïîëíîñòüþ. Òàêàÿ äèíàìèêà êîëëàòåðàëüíîãî îò¸êà, ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, áûëà îáóñëîâëåíà ïðèêëàäûâàíèåì ïóçûðÿ ñî ëüäîì ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ îïåðàöèè, äëèòåëüíîñòüþ 1-1,5 ÷àñà. Íàãíîåíèå ïîñëåîïåðàöèîííûõ ðàí, îòòîðæåíèå ìàòåðèàëà è àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé
íà ïðèìåíÿåìûé ìàòåðèàë (LitAr) íå íàáëþäàëîñü íè â îäíîì ñëó÷àå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îñòåîïëàñòè÷åñêèé
ìàòåðèàë LitAr ïî ñâîåé êîìïîçèöèè áëèçîê ê ñòðóêòóðå êîñòè [2]. Ïåðèîäè÷åñêèå ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ (â
òîì ÷èñëå âèçèîãðàôè÷åñêàÿ äåíñèòîìåòðèÿ) ïîêàçûâàëè
âíà÷àëå çàïîëíåíèå êîñòíîãî äåôåêòà èñêóññòâåííûì ìàòåðèàëîì, íà ôîíå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íîâîé
êîñòè. Ýòîò ôåíîìåí îáóñëîâëåí ñâîéñòâàìè ìàòåðèàëà LitAr,
â ÷àñòíîñòè: áèîäåãðàäàöèåé åãî â ïåðâûå 15-30 äíåé è áèîòðàíñôîðìàöèåé â íàòèâíóþ êîñòü (÷åðåç 1-2,5 ìåñ., â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû äåôåêòà)[1,3].

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â äàííîé ðàáîòå ìû èçó÷àëè êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè ãèäðîêñèàïàòèòêîëëàãåíîâîãî ìàòåðèàëà LitAr.
Èññëåäîâàíèå áûëî ïðîâåäåíî íà 11 ïàöèåíòàõ â âîçðàñòå
22-65 ëåò ñ õðîíè÷åñêèì ìàðãèíàëüíûì ïàðîäîíòèòîì ñðåäíåé è òÿæ¸ëîé ñòåïåíè òÿæåñòè, ñ ãëóáèíîé ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ áîëåå 5 ìì. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà,
âñåì ïàöèåíòàì ïðîâîäèëñÿ êóðñ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé
òåðàïèè: óäàëåíèå çóáíûõ îòëîæåíèé óëüòðàçâóêîâûì ìåòîäîì, îáèëüíûå îðîøåíèÿ ïîëîñòè ðòà àíòèñåïòè÷åñêèìè
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Ôóðàìàã  ëå÷åáíîå ñðåäñòâî ïðè îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêîé
îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëåíà ê ïóáëèêàöèè ÀÎ Îíëàéíôàðì, Ëàòâèÿ
È. Â. Áóòîðîâ, Ñ. È. Áóòîðîâ, Í. È. Áîäðóã, Â. Â. Ãóöó, Ê. À. Êàëàí÷à
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé N6 ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Furamag in the Therapy of Chronic Obstructive Lung Disease
The inclusion of Furamag in the ethyotropic therapy scheme of aggravated Chronic Obstractive Lung Disease infections brings positive
therapeutic effects in 86.6% of the cases. The effects are manifested in the remarkable improvement or normalization of laboratory evidence of
the disease, the disappearance of microbial inflammatory processes in bronchi, and the suppression of the growth of microbial flora.
Key words: Furamag, chronic obstructive lung disease
Furamag - remediu terapeutic în acutizãrile obstrucþiilor pulmonare cronice
Includerea preparatului Furamag în schema de tratament etiotrop al acutizãrilor infecþioase ale BPCO, în 86,6% din cazuri, asigurã efect
terapeutic pozitiv care se manifestã prin dispariþia esenþialã a semnelor clinice ºi indicilor paraclinici ai procesului inflamator în bronhii.
Furamag-ul favorizeazã eradicarea sau supresia creºterii florei microbiene din 93,3% din cazuri.
Cuvinte-cheie: Furamag, boalã pulmonarã cronicã obstructivã

Õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ (ÕÎÁË)
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ ïðè÷èí âðåìåííîé è ñòîéêîé óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè, íàíîñÿ îáùåñòâó îãðîìíûé ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá [1,2]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÕÎÁË âñòðå÷àåòñÿ ó 5-7% ëþäåé ñòàðøå 60 ëåò è ÿâëÿåòñÿ ÷åòâåðòîé ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷èíîé ñìåðòè [3,4]. Áîëüøèíñòâî àâòîðèòåòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ ïîëàãàþò, ÷òî ÕÎÁË ÿâëÿåòñÿ âîñïàëèòåëüíûì
çàáîëåâàíèåì ñ ïðåèìóùåñòâåííûì ïîðàæåíèåì äèñòàëüíûõ
îòäåëîâ äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ëåãî÷íîé ïàðåíõèìû, ñ ðàçâèòèåì ýìôèçåìû, ïðîÿâëÿþùååñÿ ÷àñòè÷íî îáðàòèìîé áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèåé, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïðîãðåññèðîâàíèåì è íàðàñòàþùèìè ÿâëåíèÿìè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷-

íîñòè. Ïî äàííûì ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, ïðè ÕÎÁË
ëåãêîé è ñðåäíåé òÿæåñòè òå÷åíèÿ (ïðè ÎÂÔ1>50% îò äîëæíîãî) ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ Streptococcus pneumonie, ïðè òÿæåëîì è êðàéíå òÿæåëîì òå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ (ïðè ÎÂÔ1<50%
îò äîëæíîãî) - ãðàìîòðèöàòåëüíàÿ ìèêðîôëîðà. Ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ÕÎÁË, åå ïðîãðåññèðóþùèé õàðàêòåð ñ ôîðìèðîâàíèåì ëåãî÷íî-ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ïðèâîäÿùåé
ê ñòîéêîé óòðàòå òðóäîñïîñîáíîñòè àêòèâíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, èçìåíåíèþ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà áîëüíûõ, óõóäøåíèþ
èõ êà÷åñòâà æèçíè îïðåäåëÿþò ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü ïðîáëåìû [5]. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, ëå÷åíèå ÕÎÁË äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ êîìïëåêñíî. Î÷åâèä"
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íî, ÷òî òåðàïèÿ íàïðàâëåíà ïðåæäå âñåãî íà óñòðàíåíèå èíôåêöèîííîãî àãåíòà, íîðìàëèçàöèþ èììóííîãî ñòàòóñà, ðåãðåññèðîâàíèå âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé è âîññòàíîâëåíèå
áðîíõèàëüíîé ïðîõîäèìîñòè. Íàçíà÷åíèå àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè äîëæíî áûòü îáîñíîâàííûì, ñ ó÷åòîì ôàðìàêîêèíåòèêè àíòèáàêòåðèàëüíîãî ïðåïàðàòà è ñïîñîáíîñòè
ñîçäàíèÿ èíãèáèðóþùåé êîíöåíòðàöèè åãî â ìîêðîòå. Ïðè
ýòîì ñëåäóåò ïîìíèòü î áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ óñòîé÷èâîñòè âûäåëåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ íà ôîíå ðàíåå øèðîêî ïðèìåíÿåìûõ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ, âñëåäñòâèå ÷åãî
âûäåëÿåòñÿ ìíîãî ïîëèðåçèñòåíòíûõ øòàììîâ ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïåðñèñòèðóþùèõ â ñåêðåòå áðîíõèàëüíîãî ñîäåðæèìîãî. Ýòè ïðè÷èíû îáóñëîâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà è
ðàçðàáîòêè íîâûõ ïðîòèâîìèêðîáíûõ ñðåäñòâ, ñ îöåíêîé èõ
êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà ëå÷åíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìîëäàâñêîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì
ðûíêå ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðåïàðàò íèòðîôóðàíîâîãî ðÿäà Ôóðàìàã, ïðåäñòàâëÿþùèé ëåêàðñòâåííóþ êîìïîçèöèþ ðàñòâîðèìîãî ôóðàãèíà è ìàãíèÿ êàðáîíàòà îñíîâíîãî â ñîîòíîøåíèè 1:1. Ôóðàìàã ðàçðàáîòàí â ÀÍ èíñòèòóòà îðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà Ëàòâèè. Åãî êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: ñîçäàòåëè ïðåïàðàòà ñ÷èòàþò íàëè÷èå â ñîñòàâå îñíîâíîãî êàðáîíàòà ìàãíèÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàþùåãî áèîäîñòóïíîñòü ôóðàãèíà ðàñòâîðèìîãî, ÷òî îïðåäåëÿåò áîëåå âûðàæåííûé 
àíòèáàêòåðèàëüíûé ýôôåêò. Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ
â êðîâè ñîõðàíÿåòñÿ îò 3-õ äî 7-8 ÷àñîâ ïðè ïåðîðàëüíîì
ïðèåìå ïî 1 êàïñ. (50 ìã), íàêàïëèâàÿñü â çíà÷èòåëüíîé êîíöåíòðàöèè â ìîêðîòå, îáëàäàåò áàêòåðèöèäíûì äåéñòâèåì,
íàðóøàÿ öåëîñòíîñòü áàêòåðèàëüíûõ îáîëî÷åê çà ñ÷åò âîçäåéñòâèÿ íà ïðîöåññ êëåòî÷íîãî äûõàíèÿ ìèêðîîðãàíèçìà.
Â ðåçóëüòàòå çàäåðæèâàåòñÿ ðîñò êàê ãðàìïîëîæèòåëüíûõ,
òàê è ãðàìîòðèöàòåëüíûõ âîçáóäèòåëåé.
Ïðåïàðàò îáëàäàåò øèðîêèì ñïåêòðîì àíòèìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ è ìåäëåííûì ðàçâèòèåì ðåçèñòåíòíîñòè, ÷òî
äåëàåò åãî ïðåäïî÷òèòåëüíûì äëÿ ëå÷åíèÿ èíôåêöèîííûõ
îáîñòðåíèé è ïðè ÕÎÁË.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷èòü êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà íèòðîôóðàíîâîé ãðóïïû Ôóðàìàã (Îëàéíôàðì, Ëàòâèÿ) â ëå÷åíèè
èíôåêöèîííûõ îáîñòðåíèé ïðè ÕÎÁË.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â îñíîâó ðàáîòû ïîëîæåí àíàëèç íàáëþäåíèé çà 30 áîëüíûìè ÕÎÁË â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ, íàõîäèâøèõñÿ íà ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â
òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ÌÇ ÐÌ
â âîçðàñòå îò 30 äî 60 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 49±2,5 ëåò). Ïîñëå âûÿñíåíèÿ æàëîá è àíàìíåçà âûïîëíÿëèñü îáùåêëèíè÷åñêèå ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ è áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ìîêðîòû ñ îïðåäåëåíèåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè âûäåëåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ ê àíòèáèîòèêàì. Äëÿ îöåíêè àíòèìèêðîáíîé àêòèâíîñòè Ôóðàìàãà èçìåðÿëñÿ äèàìåòð çîíû
ïîäàâëåíèÿ ðîñòà ìèêðîîðãàíèçìîâ. Óêàçàííûå ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü êàê äî, òàê è ïîñëå
10-12äíåâíîãî ëå÷åíèÿ. Ïîñåâ ìàòåðèàëà îáíàðóæèâàë ðîñò
Staphylococcus haemoliticus (52,5%), Staphylococcus
epidermalis (10%), Staphylococcus aureus (5%). Ïðè ýòîì ðåçèñòåíòíîñòè âûäåëåííîé ôëîðû ê Ôóðàìàãó ìåòîäîì ñåðèéíûõ ðàçâåäåíèé íè â îäíîì ñëó÷àå íå îáíàðóæåíî. Èç

îáùåãî ÷èñëà îáñëåäîâàííûõ 15 áîëüíûõ ñîñòàâèëè îñíîâíóþ ãðóïïó, ãäå â ñòàíäàðòíîé òåðàïèè ÕÎÁË èñïîëüçîâàëèñü àíòèáèîòèêè ñ ó÷åòîì èíôåêöèîííîé ýòèîëîãèè âîñïàëåíèÿ. Êóðñ òåðàïèè íà÷èíàëñÿ ïîñëå êëèíè÷åñêîãî è ëàáîðàòîðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ äèàãíîçà. Ôóðàìàã íàçíà÷àëñÿ ïî
50 ìã 3 ðàçà â ñóòêè ïîñëå åäû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ïðèåìà ñîñòàâèëà 10-12 äíåé. Èçó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ
áàçèðîâàëîñü íà ñðàâíåíèè èñõîäíûõ è êîíòðîëüíûõ ïàðàìåòðîâ, ñóáúåêòèâíîé îöåíêè êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ âîñïàëåíèÿ, ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé êðîâè è áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ìîêðîòû. Õàðàêòåðèñòèêà îáñëåäîâàííûõ
áîëüíûõ ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 1.
Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå
Ýòèîòðîïíîå ëå÷åíèå Ôóðàìàãîì â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè ôàðìàêîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ïðèâåëî ê âûðàæåííîìó ïîëîæèòåëüíîìó ýôôåêòó â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå
íàáëþäåíèé (â 86,6% ñëó÷àåâ), ÷òî ïðîÿâëÿëîñü â ðåãðåññå
ïðåäúÿâëÿåìûõ æàëîá (óìåíüøåíèå êàøëÿ, êîëè÷åñòâî ìîêðîòû, îáùåé ñëàáîñòè, îäûøêè). Êëèíèêî-ëàáîðàòîðíàÿ ðåìèññèÿ ïðè ïðèåìå Ôóðàìàãà ðàçâèâàëàñü çíà÷èòåëüíî áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíîé ãðóïïîé, â ñðåäíåì â 1,4 ðàçà.
Äèíàìèêà îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ áîëüíûõ ÕÎÁË
ïðè ðàçëè÷íûõ ñõåìàõ ëå÷åíèÿ ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 2.
Ó 12 (80,0%) áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû îòìå÷àëàñü
áîëåå çíà÷èìàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ äðåíàæíóþ ôóíêöèþ
áðîíõîâ: óìåíüøèëèñü èíòåíñèâíîñòü êàøëÿ, êîëè÷åñòâî
ìîêðîòû, èçìåíèëñÿ åå õàðàêòåð, à òàê æå çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëàñü îäûøêà. Â ãðóïïå êîíòðîëÿ íàáëþäàëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
äðåíàæíóþ ôóíêöèþ áðîíõîâ, îäíàêî è äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó èñõîäíûìè äàííûìè è äàííûìè ïîñëå êóðñà ëå÷åíèÿ íå îòìå÷åíî. Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ îöåíêè êëèíè÷åñêîãî ñòàòóñà áîëüíûõ ÕÎÁË îñíîâíîé ãðóïïû ñíèçèëàñü ñ
10,6±0,5 äî 3,7±0,3 (â 2,8 ðàçà, p<0,001), ãðóïïû êîíòðîëÿ 
ñ 10,4±0,6 äî 7,8±0,7 (â 1,3 ðàçà, p<0,05). Ïî çàâåðøåíèè êóðñà
ëå÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòü êàøëÿ óìåíüøèëàñü â îáåèõ ãðóïïàõ. Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íà ôîíå ïðèåìà
Ôóðàìàãà áîëüøèíñòâî áîëüíûõ (äî 93,3%) îòìå÷àëè çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå èíòåíñèâíîñòè, ÷àñòîòû è äëèòåëüíîñòè êàøëÿ, ñî÷åòàâøååñÿ ñ âîçðàñòàíèåì åãî ïðîäóêòèâíîñòè è óëó÷øåíèåì îòõîæäåíèÿ ìîêðîòû, â ãðóïïå êîíòðîëÿ êàøåëü óìåíüøèëñÿ òîëüêî ó 12 (80%) áîëüíûõ. Íà ôîíå
#

Nr.2 (290), 2006
ëå÷åíèÿ êîëè÷åñòâî îòäåëÿåìîé ìîêðîòû óìåíüøèëîñü ó
áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû íà 36,0±2,7%, â ãðóïïå êîíòðîëÿ
 íà 20,0±2,1%. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ óìåíüøåíèå îäûøêè îòìå÷àëè âñå áîëüíûå, îäíàêî ñòåïåíü óìåíüøåíèÿ âûðàæåííîñòè îäûøêè íà ôîíå ïðèåìà Ôóðàìàãà
áûëà áîëåå âûðàæåííîé (52,7±1,4%), òîãäà êàê â ãðóïïå êîíòðîëÿ îíà ñîñòàâèëà 27,4±2,1%. Óìåíüøåíèå âûðàæåííîñòè
êëèíè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè è ñóáúåêòèâíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ ñîïðîâîæäàëîñü ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé àóñêóëüòàòèâíîé êàðòèíû â ëåãêèõ. Ê êîíöó êóðñà ëå÷åíèÿ ó áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû îòìå÷åíî óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ñóõèõ õðèïîâ íà 39,3±4,2% è òîëüêî íà 32,5±2,1% ó áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ. Ïðèìåíåíèå â êîìïëåêñíîé òåðàïèè áîëüíûõ ÕÎÁË Ôóðàìàãà ñïîñîáñòâîâàëî áîëåå áûñòðîé, ÷åì â ãðóïïå êîíòðîëÿ, íîðìàëèçàöèè êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàíèÿ. Óðîâåíü ñèàëîâûõ êèñëîò ñíèçèëñÿ ñ 224,4±4,8 äî 200,4±5,6 åä. (p<0,05), ñåðîìóêîèäà - ñ 0,317±0,008 äî 0,245±0,004 åä. (p<0,05), ôèáðèíîãåíà - ñ 4,9±0,38 äî 3,7±0,32 ã/ë (p<0,05). Â ãðóïïå êîíòðîëÿ
íàáëþäàëèñü ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëÿõ îñòðîôàçîâûõ ðåàêöèé, îäíàêî îíè áûëè ìåíåå âûðàæåííûìè.
Òàê, óðîâåíü ñèàëîâûõ êèñëîò ñíèçèëñÿ ñ 226,8±4,9 äî
214,5±5,1 åä. (p>0,1), ñåðîìóêîèäà - ñ 0,319±0,009 äî
0,298±0,007 åä. (p>0,1), ôèáðèíîãåíà - ñ 4,2±0,42 äî 3,9±0,54
ã/ë (p>0,1). Ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà ëå÷åíèÿ ó áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû êëèíè÷åñêèé èíäåêñ òÿæåñòè (ÊÈÒ) ñíèçèëñÿ ñ 1,62 äî 0,38; ëàáîðàòîðíûé (ËÈÒ)  ñ 1,08 äî 0,16; ëåéêîöèòàðíûé èíäåêñ èíòîêñèêàöèè (ËÈÈ) ñíèçèëñÿ ñ 0,96 äî
0,08, â ãðóïïå êîíòðîëÿ èçìåíèëñÿ ëèøü ÊÈÒ, ñîñòàâèâøèé
ïî çàâåðøåíèè ëå÷åíèÿ 0,62 ïðîòèâ 1,68 äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ.
Íà 10-12-å ñóòêè ëå÷åíèÿ ó 80% áîëüíûõ îñíîâíîé è
ó 60% áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ îòìå÷àëàñü íîðìàëèçàöèÿ
ïîêàçàòåëåé îáùåãî àíàëèçà êðîâè, óìåíüøåíèå èëè èñ÷åçíîâåíèå ïðèçíàêîâ ìèêðîáíî-âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â

áðîíõàõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá ýôôåêòèâíîñòè ñàíàöèè
áðîíõèàëüíîãî äåðåâà.
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü ìîêðîòû â ïðîöåññå
ïðèìåíåíèÿ Ôóðàìàãà óñòàíîâèë ýðàäèêàöèþ ïàòîëîãè÷åñêèõ øòàììîâ ó 5 (33,3%) áîëüíûõ, ïîäàâëåíèå ðîñòà ìèêðîáíîé ôëîðû ó 9 (60,0%), ñìåíó âîçáóäèòåëÿ - ó 1 (6,7%).
Â êîíòðîëüíîé ãðóïïå áîëüíûõ ñàíàöèÿ î÷àãà âîñïàëåíèÿ
äîñòèãíóòà òîëüêî â 6 (40%) ñëó÷àÿõ, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ
(60%) - êîëè÷åñòâåííîå óìåíüøåíèå ìèêðîîðãàíèçìîâ.
Àíàëèç äèíàìèêè êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ è ñèíäðîìîâ íà ôîíå ïðîâîäèìîé òåðàïèè ïîêàçàë, ÷òî ó áîëüíûõ
îñíîâíîé ãðóïïû ê êîíöó ëå÷åíèÿ â 66,6% ñëó÷àåâ íàáëþäàëñÿ õîðîøèé êëèíè÷åñêèé ýôôåêò, â 20,0%  óäîâëåòâîðèòåëüíûé. Ó áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ õîðîøèé ýôôåêò
áûë îòìå÷åí â 60,0% ñëó÷àåâ, óäîâëåòâîðèòåëüíûé - â
20,0%. Ïîëîæèòåëüíîãî êëèíè÷åñêîãî ýôôåêòà îò ïðîâîäèìîé òåðàïèè íà äàííûé ïåðèîä íå óäàëîñü äîñòèãíóòü â
13,4% ñëó÷àåâ ó áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû è â 20,0% ñëó÷àåâ â ãðóïïå êîíòðîëÿ, ÷òî ÿâèëîñü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîððåêöèè â ëå÷åíèè óêàçàííûõ áîëüíûõ.
Ïðè ôóíêöèîíàëüíîì îáñëåäîâàíèè áîëüíûõ óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ôîíå óìåíüøåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ îòìå÷àëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ÔÂÄ. Ñêîðîñòíûå ïîêàçàòåëè ÔÂÄ (ÎÂÔ1,ÎÂÔ1/ÆÅË), îòðàæàþùèå
ñòåïåíü áðîíõèàëüíîé ïðîõîäèìîñòè è îáñòðóêöèè, äîñòîâåðíî âîçðîñëè ó áîëüíûõ îñíîâíîé ãðóïïû. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ó áîëüíûõ ÕÎÁË ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè íà ôîíå
ëå÷åíèÿ âñå ïîêàçàòåëè ÔÂÄ èìåëè ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó è ïðàêòè÷åñêè äîñòèãëè ïîêàçàòåëåé íîðìû. Ïðè ëåãêîé è ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîêàçàòåëè ÔÂÄ óâåëè÷èëèñü
â ñðåäíåì íà 48,5% è 35,0% ñîîòâåòñòâåííî ïî îòíîøåíèþ
ê èñõîäíûì äàííûì. Â ãðóïïå êîíòðîëÿ ïîñëå ïðîâåäåííûõ
ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè ëåãêîé è ñðåäíåé òÿæåñòè ïîêàçàòåëè ÔÂÄ óâåëè÷èëèñü íà 45,0 è 27,0% ñîîòâåòñòâåííî.
Òàáëèöà 2

Äèíàìèêà îñíîâíûõ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ ó áîëüíûõ ÕÎÁË

Ïðèìå÷àíèå: **- <0,01 ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû ìåæäó èñõîäíûìè äàííûìè è ÷åðåç 15 äíåé ïîñëå ëå÷åíèÿ.

Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà ëèïèäíîãî ñïåêòðà êðîâè â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ (M±m)

Ïðèìå÷àíèå: **- ð<0,01 ***- ð<0,01 ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû ìåæäó èñõîäíûìè äàííûìè è ÷åðåç 15 äíåé
ïîñëå ëå÷åíèÿ.

$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Íà ôîíå ïðîâîäèìîé òåðàïèè ó áîëüíûõ îñíîâíîé
ãðóïïû ïðîèñõîäèëî äîñòîâåðíîå èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé
ëèïèäíîãî ñïåêòðà, êîòîðûå ïî îêîí÷àíèè êóðñà ëå÷åíèÿ
ñòàëè áëèæå ê íîðìå ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûìè â ãðóïïå
êîíòðîëÿ (òàáë.3).
Ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëèïèäíîì ñïåêòðå êðîâè çàêëþ÷àëèñü â äîñòîâåðíîì ñíèæåíèè óðîâíÿ òðèãëèöåðèäîâ è îáùåãî õîëåñòåðèíà, â ñíèæåíèè àòåðîãåííûõ ôðàêöèé õîëåñòåðèíà è âîçðàñòàíèè åãî àíòèàòåðîãåííîé ôðàêöèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó êîýôôèöèåíò àòåðîãåííîñòè ñíèçèëñÿ
ñ 5,69±0,49 äî 4,12±0,31.

äàåò åãî âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü, áèîäîñòóïíîñòü, îòñóòñòâèå ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðåêîìåíäàöèè åãî â êà÷åñòâå ëå÷åáíîãî ñðåäñòâà â âûáîðå ñõåìû ëå÷åíèÿ ÕÎÁË. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò îòìåòèòü ôèíàíñîâóþ äîñòóïíîñòü Ôóðàìàãà äëÿ íàñåëåíèÿ.
Ëèòåðàòóðà
1. Åìåëüÿíîâ À. Â. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îáîñòðåíèé õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ. Ðóññêèé ìåäèöèíñêèé æóðíàë., 2005, ¹ 4.,
c 183-189.
2. ×ó÷àëèí À. Ã. Ïóëüìîíîëîãèÿ â Ðîññèè è ïóòè åå ðàçâèòèÿ. Ïóëüìîíîëîãèÿ, 2002, ¹ 4, c. 6-22.
3. Çîíèñ ß. Ì. Íåìåäèêàìåíòîçíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ áîëüíûõ îáñòðóêòèâíûìè çàáîëåâàíèÿìè ëåãêèõ. Ïóëüìîíîëîãèÿ, 2000, ¹ 2, c. 83-87.
4. Ñþðèí Ñ. À., Äåðåâîåäîâ À. À. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åáíàÿ òàêòèêà ïðè
õðîíè÷åñêîì áðîíõèòå â ôàçå êëèíè÷åñêîé ðåìèññèè. Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà, 2005, ¹ 3, c. 50-54.
5. Áåòàíåëè Ò. Ø., Çàðóáèíà Í. Ã. Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà ìîêñèôëîêñàöèí (àâåëîêñ) â ëå÷åíèè îáîñòðåíèé ó áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêèìè îáñòðóêòèâíûìè áîëåçíÿìè ëåãêèõ. Ïóëüìîíîëîãèÿ, 2004
¹ 1, c. 115-118.

Çàêëþ÷åíèå
Èòàê, íàø îïûò ïðèìåíåíèÿ Ôóðàìàãà (Îëàéíôàðì,
Ëàòâèÿ) íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ êëèíè÷åñêîãî è ëàáîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëÿåò ïîëîæèòåëüíî îöåíèòü åãî äåéñòâèå â êîìïëåêñíîé òåðàïèè õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ. Âêëþ÷åíèå ïðåïàðàòà
â ñõåìó ýòèîòðîïíîé òåðàïèè îêàçûâàåò ïîçèòèâíûé ëå÷åáíûé ýôôåêò è ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ âûñîêîãî ïðîöåíòà õîðîøèõ è óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ñâîåâðåìåííî íàçíà÷åííûé Ôóðàìàã ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü êà÷åñòâî
æèçíè è ñîêðàòèòü ñðîêè ëå÷åíèÿ áîëüíûõ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ. Íàøè íàáëþäåíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî èñïîëüçîâàíèå Ôóðàìàãà ïîäòâåðæ-
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Sistemul Electronic de Asistenþã Diagnosticã
D. Þopa
Catedra Psihologie ºi Pedagogie, Specialitatea Psihologie Medicalã, Universitatea de Stat din Moldova
Electronic Support System for the Diagnosis of Personality Disorders
The author describes and evaluates the Electronic Support System for the Diagnosis of Personality Disorders which she has herself developed. The
evaluation of this system in the diagnosis of 105 patients from the Psychiatric Clinical Hospital demonstrated efficiency in all cases of personality
disorders. The efficiency of the Electronic Support System for Diagnosis results from the application of an innovative scientific approach, characterized
by the following factors: 1. thorough interrogation and detailed analysis to identify the symptoms; 2. the observation of certain so-called obligatory
symptoms; 3. the intensity of symptoms, which make the diagnostic system more focused, emphasizing only the important symptoms.
Key words: electronic support system in diagnosis, personality disorders
Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòè÷åñêîé ïîääåðæêè
Àâòîð ïðåäñòàâèëà ðàçðàáîòàííóþ ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó äèàãíîñòè÷åñêîé ïîääåðæêè. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ äàííîé ñèñòåìû
íà 105è ïàöèåíòàõ Ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ïîêàçàëè ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðè äèàãíîñòèðîâàíèè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ è îðãàíè÷åñêèõ èçìåíåíèé ëè÷íîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòè÷åñêîé ïîääåðæêè, ëè÷íîñòíûå ðàññòðîéñòâà

Introducere
În articolul precedent am abordat problemele în
diagnosticarea tulburãrilor de personalitate ºi am enunþat criteriile

în baza cãror trebuie creat un sistem tehnologic de diagnosticare
care ar asista specialiºtii din domeniu, facilitându-le, astfel,
activitatea ºi reducând probabilitatea de eroare. Întreaga structurã
%
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medicalã are nevoie de tehnologizare, iar specialiºtii având acces
ºi condiþii de lucru la un nivel modern, rezultatele obþinute de
aceºtia nu numai cã se vor reflecta în mod direct în societate,
printr-o statisticã net satisfãcãtoare a pacienþilor reintegraþi în
societate, dar eficienþa specialiºtilor va spori direct proporþional
cu gradul de utilizare a tehnologiilor moderne, în întregul sistem
medical. Astfel, a fost elaborat un asemenea sistem electronic de
asistenþã diagnosticã (SEAD), care sã îndeplineascã o serie de
cerinþe pentru a îmbunãtãþi activitatea specialiºtilor.

de intensitatea simptomelor  a fãcut sistemul sensibil la
intensitatea simptomului resimþit de subiect.
Anume aceastã inovaþie ºtiinþificã a fãcut ca procesul de
diagnosticare sã ajungã la eficienþa maximã.
Rezultatele
La finele celor trei ani de cercetare, în vederea elaborãrii
unui sistem performant ºi rapid de diagnosticare a tulburãrilor
care afecteazã determinant personalitatea indivizilor, pot susþine
cã am reuºit sã elaborez Sistemul electronic de asistenþã
diagnosticã (SEAD), care sã îndeplineascã obiectivele propuse
ºi sã rãspundã expectaþiilor mele. SEAD-ul îndeplineºte
urmãtoarele condiþii:
1.
Este un instrument de diagnosticare rapidã: testarea unui
subiect dureazã maximum 6 minute.
2.
Este o metodã complexã de diagnosticare: SEAD-ul
rãspunde tuturor situaþiilor patologice ale personalitãþii,
atât celor fiziologice cât ºi celor psihogene.
3.
SEAD-ul dispune de un motor de calculare rapidã ºi
precisã a probabilitãþilor prezenþei unei tulburãri specifice
de personalitate sau a sindroamelor organice ºi tipurilor
de tulburãri organice de personalitate.
4.
Este o modalitate accesibilã specialiºtilor cu o experienþã
micã ºi/sau începãtorilor, fapt care permite utilizarea pe
larg a metodei.
5.
Este un instrument care reduce influenþa factorilor
perturbanþi asupra rezultatelor testãrii, adicã reduce
influenþa factorilor personali ai examinatorului (lipsa de
experienþã, lipsa pregãtirii speciale, obosealã, dezinteres,
loialitatea faþã de un anumit curent ºtiinþific, antipatie,
simpatie sau altã situaþie de contratransfer etc.), prin
intermediul standardizãrii chestionarului de preluare a
datelor ºi a raportului final.
6.
SEAD-ul prezintã un grad înalt de flexibilitate, datorat
actualizãrii frecvente ale datelor ºi receptivitãþii sistemului
la apariþia datelor noi (integrarea imediatã în prelucrare),
cât ºi utilizarea feed-back-ului în regim on-line, pentru
depistarea lacunelor sistemului ºi accesarea datelor noi ºi
pentru colaborarea la distanþã.
7.
Permite vederea în ansamblu a simptomaticii psihice a
subiectului, afiºând întreaga listã de probabilitãþi, în formã
procentualã, fapt care permite evaluarea nu doar a
caracteristicilor patologice dominante, ci ºi a celor secundare.
8.
Este un instrument de stocare a datelor ºi permite
prelucrarea lor statisticã ulterioarã, fiind prevãzut ºi cu un
sistem de raportare.
9.
Este un sistem de diagnosticare eficient, iar testarea lui pe
un eºantion de 105 subiecþi a confirmat eficienþa lui în
toate cazurile experimentale.
Testul a fost aplicat pe 105 subiecþi, alþii decât cei care au
participat la testarea prototipului, toþi fiind pacienþi ai Spitalului
Clinic de Psihiatrie, care îndeplineau urmãtoarele condiþii:
1.
Vârsta cuprinsã între 16 ºi 55 de ani, adicã anume perioada
în care pot fi diagnosticate tulburãrile de personalitate ºi
cele organice, fãrã a fi complicate de modificãrile mentale
de vârstã.
2.
Subiecþii aveau deja confirmat unul din diagnosticele ce
urmau a fi testate de sistem, sau care erau înscriºi la
diagnosticare diferenþialã cu unul din diagnosticele vizate

Metoda proprie
În realizarea sistemului electronic am plecat de la ipoteza
cã fiecare tulburare este diagnosticatã dacã se stabileºte prezenþa
unui numãr convenþional de anumite simptome. Construind
tabelele de simptome organice ºi specifice, fixând atribuþiile
fiecãrui simptom la stabilirea sindromului organic, tipului de
tulburare organicã de personalitate sau a tulburãrii specifice de
personalitate, prin introducerea rãspunsurilor la una din cele
douã anchete care sunt alese automat de cãtre sistem ca urmare
a rãspunsului la întrebãrile cheie, se poate stabili lista de tulburãri
specifice de personalitate sau sindroame organice ºi tipuri de
tulburãri de personalitate cu acest tablou simptomatic, calculatã
sub formã de probabilitate, exprimatã în procente. Am presupus
cã, în cazul tulburãrilor organice, se va afiºa sindromul organic
cu cea mai mare probabilitate de prezenþã, care ne indicã
localizarea topograficã cerebralã a problemei ºi tipul de tulburare
organicã de personalitate, care ne indicã modificãrile de
personalitate apãrute în urma problemei organice. Iar în cazul
tulburãrilor specifice de personalitate, se va afiºa tulburarea
actualã de personalitate, dacã este identificatã de sistem, sau
predispoziþia dominantã caracterialã, dacã simptomele sunt
prezente mai mult de 90%, predispoziþia structuralã, care ne
indicã pe ce bazã s-a dezvoltat tulburarea specificã de
personalitate ºi reacþiile de caracter secundare.
Inovaþiile ºtiinþifice folosite în SEAD s-au dovedit a fi
factorul determinant al reuºitei acestui sistem electronic,
deoarece am obþinut un sistem de diagnostic, care imitã
diagnosticarea intuitivã de care dau dovadã cei mai buni
specialiºti, într-o formã accesibilã.
Am introdus în sistem urmãtorii factorii:
1.
Ponderea - factorul care indicã importanþa ºi valoarea
fiecãrui simptom în sindrom, tip de tulburare organicã de
personalitate sau tulburare specificã de personalitate  a
oferit o sensibilitate deosebitã sistemului. Plecând de la
ideea cã majoritatea simptomelor se întâlnesc în toate
tulburãrile psihice, anume factorul vizat a diferenþiat fin
simptomatica în fiecare sindrom, tip de tulburare organicã
de personalitate sau tulburare specificã de personalitate.
2.
Obligativitatea - factorul care indicã simptomele
obligatorii fãrã de care nu poate fi atestat un sindrom, tip
de tulburare organicã de personalitate sau tulburare
specificã de personalitate ºi este stabilitã la maxim douã
pentru fiecare sindrom, tip de tulburare organicã de
personalitate sau tulburare specificã de personalitate  a
fixat setul obligatoriu de simptome, nepermiþând
dizolvarea lor în cadrul mai multor tulburãri.
3.
Coeficientul de intensitate - factorul care amplificã prin
intensitatea sa valoarea simptomelor specifice pentru a
atesta tulburãrile specifice de personalitate ºi în funcþie
&
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de sistem. Subiecþii examinaþi pentru sindroamele organice
aveau traume localizate, fapt care mi-a permis sã testez
exactitatea localizãrii topografice din sistem, epilepsie
limbicã ºi epilepsie cu sindrom diencefalic. Aceiaºi
subiecþi aveau confirmate clinic ºi modificãrile de
personalitate, cu tip specificat în fiºã, fapt care mi-a permis
sã evaluez ºi funcþionalitatea testãrii tipurilor de tulburãri
de personalitate pe acelaºi eºantion. Subiecþii testaþi pentru
tipurile de tulburãri organice de personalitate au fost
selectaþi dintre pacienþii cu diagnostic de tulburare organicã
de personalitate cu specificaþia tipului. Subiecþii testaþi
pentru tulburãri specifice de personalitate au fost selectaþi
pe baza expertizei medicomilitare ºi a expertizei medico
legale, toþi având diagnostic clinic de tulburare specificã
de personalitate. Doar cei 4 subiecþi testaþi pentru
tulburarea schizoidã de personalitate au fost selectaþi din
mai mulþi pacienþi din secþiile clinice, unde erau înscriºi
la diagnosticare diferenþiatã între tulburare schizotipalã
sau primul acces de schizofrenie. Mi-am permis sã-i testez
prin metodele psihodiagnostice folosite în laborator, iar
dupã ce am constatat cã ei nu prezintã tulburãri de gândire
care ar fi caracteristice pentru tulburãrile endogene,
personalitãþile lor fiind caracteristice tipului schizoid, iam testat cu SEAD. Toþi subiecþii sunt introduºi în baza de
date a sistemului.
Perioada aplicãrii SEAD-ului a fost decembrie 2004 - iulie
2005. A durat mai bine de jumãtate de an din cauzã cã a fost
destul de complicat sã gãsesc pacienþi care au confirmat
diagnosticul care urma sã-l testez cu SEAD ºi apoi nu toþi din
cei care întruneau caracteristicile necesare au fost de acord sã
fie incluºi în baza de date SEAD. În medie, pentru testarea
fiecãrui pacient au fost necesare maxim 6 minute.

3.

Sistemul poate fi extins ºi pentru diagnosticarea altor
tulburãri mentale.
4.
Simptomele obligatorii pot fi ajustate tipului de cercetare
doritã.
5.
Ponderea simptomelor, la fel, poate fi ajustatã în caz cã
utilizatorii sistemului vor sã accentueze importanþa unor
anumite aspecte dându-le o valoare determinantã.
6.
SEAD-ul poate fi folosit în foarte multe domenii: de la
instituþiile medicale ºi poliþie pânã la evaluarea resurselor
umane în întreprinderi.
Obiectivul acestei cercetãri a fost facilitarea activitãþii
diagnosticienilor ºi economisirea timpului, permiþându-le sã-ºi
canalizeze energia în creativitate, ea fiind adevãratul potenþial
al speciei noastre ºi sperând cã datoritã potenþialului creativ, în
scurt timp dupã ce se va începe utilizarea SEAD-ului, pe baza
sau cu ajutorul sãu, vor apãrea sisteme mai performante decât
acesta ºi în alte sfere ale sistemului medical.
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Concluzii
În afara succesului metodei, SEAD-ul mai are ºi o mare
capacitate de dezvoltare deoarece:
1. Pot fi uºor introduse date noi sau completate cele existente
în baza de date SEAD.
2. Coeficienþii de intensitate pot fi ajustaþi pentru diferite
grade de sensibilitate a sistemului.
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Eficacitatea pregãtirii preoperatorii la bolnavii cu icter tumoral ampular
ºi al papilei duodenale mari
Mutahar Qasem Al-Ameer, V. Cernat, A. Cotoneþ, A. Hotineanu, V. Hotineanu
Catedra Chirurgie Nr. 2, USMF Nicolae Testemiþanu
Efficacy of Preoperative Preparation of Patients with Duodenal Papilla Tumor
Patients with tumoral jaundice have severe metabolic disorders a high mortality rate due to polyorganic dysfunctions. To lower the risks of
surgery preoperative decompression, using modern endoscopic methods, must be included in the general preoperative procedures. This study
analyses the efficacy of this preparation of patients with jaundice due to ampullary stenosis and tumours of the major duodenal papilla.
Key words: tumor, jaundice, ampullary stenosis
Ýôôåêòèâíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè áîëüíûõ ñ æåëòóõîé ïðè îïóõîëè àìïóëû è áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà
Ó áîëüíûõ ñ æåëòóõîé íà ôîíå îïóõîëè âîçíèêàþò òÿæåëûå îáìåííûå íàðóøåíèÿ, ó íèõ òàêæå âûñîêà ñìåðòíîñòü ââèäó ìíîæåñòâåííûõ îðãàííûõ äèñôóíêöèé. Îïåðàöèîííûé ðèñê ñíèæàåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîé äåêîìïðåññèåé áèëèàðíûõ ïóòåé, èñïîëüçóÿ ýíäîñêîïè÷åñêèå, ÷ðåçáðþøèííîïå÷åíî÷íûå ñîâðåìåííûå ìåòîäû â ñî÷åòàíèè ñ ìåäèêàìåíòîçíîé ïîäãîòîâêîé. Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè ó áîëüíûõ ñ æåëòóõîé, âûçâàííîé îïóõîëüþ àìïóëû è áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïóõîëü àìïóëû è áîëüøîãî äóîäåíàëüíîãî ñîñêà, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

Introducere
Bolnavii cu icter mecanic prin obstacole neoplazice
(ampulare ºi ale papilei duodenale mari) sunt cu dismetabolisme
complexe ºi severe [1,2,3]. Intervenþia chirurgicalã este impusã
de agravarea rapidã a stãrii lor generale, astfel încât o reechilibrare completã nu poate fi obþinutã, mai ales la cei cu colangitã
ºi fenomene de insuficienþã hepatorenalã [1,4,5].
Singura mãsurã logicã este decompresia arborelui biliar
prin metode moderne endoscopice cu aplicarea drenãrii nazobiliare ºi imagistice prin drenare transparietotranshepaticã
echoghidatã [6], concomitent cu pregãtirea medicamentoasã.
Scãderea nivelului seric al bilirubinemiei ºi recãpãtarea chiar
parþialã a funcþiilor hepatorenale are un rol important în
reducerea riscului anestezico-chirurgical la bolnavii cu ictere
obstructive tumorale [1,7,8,9,10].

Operaþiile efectuate au fost: radicale  11 cazuri, paliative
chirugicale  51 de cazuri, laparoscopie diagnosticã + biopsie 
în 2 cazuri.
Discuþii
Disfuncþia multiorganicã este des întâlnitã la pacienþii cu
ictere tumorale, din cauza citolizei hepatice, endotoxinemiei,
insuficienþei renale, cu o ratã a mortalitãþii crescutã.
DE presupune, la prima etapã, colangiografia retrogradã
endoscopicã (CPGRE), care iniþial realizeazã etapa diagnosticã
cu determinarea ulterioarã a procedeului posibil de decompresie.
Pentru scãderea riscului operator, decompresia a fost
posibilã în 34 de cazuri (fig. 1); dintre acestea, la 30 de pacienþi
 prin CPGRE.

Material
Au fost internaþi ºi operaþi 64 de pacienþi cu icter obstructiv
tumoral determinat de blocul tumoral ampular ºi al papilei
duodenale mari în perioada aa. 2000-2006, în 3 clinici (Spitalul
Clinic Republican, Institutul Oncologic din Moldova, Republica
Yemen). Au fost cercetate 26 de paciente ºi 38 de pacienþi,vârsta
lor medie a fost 60,5 ani. Pregãtirea preoperatorie a fost posibilã
numai în 34 de cazuri.
Metode
Decompresia endoscopicã a fost posibilã la 34 pacienþi.
În 19 (29,7%) cazuri, a fost realizat drenajul nazo-biliar
procedeul  Bailly, decompresia prin coledocoduodenostomie
suprapapilarã a fost efectuatã la 6 (9.4%) pacienþi. Endoproteza
biliarã a fost instalatã în 5 (7,8%) cazuri din numãrul total.
La 4 pacienþi cu tumoare a papilei doudenale mari s-a
efectuat decompresie prin hepaticostomã transparietotranshepaticã ecoghidatã (DPTH).

Fig.1. Decompresia preoperatorie a arborelui biliar
(N=34 de bolnavi).
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Tabelul 1
Dinamica bilirubinemiei ºi a protrombinei în perioada pregãtirii preoperatorii,
pânã la decompresie ºi dupã decompresia CBP

Notã explicativã: Nr. bl.  numãrul bolnavilor; BT  bilirubina totalã; PT  protrombina; PG  proteina generalã; DNBE  drenarea nazobiliarã endoscopicã; DPTHE  drenarea percuta - nattranshepaticã echoghidatã.
*P > 0,05  criteriul veridicitãþii, P calculat în raport cu valorile iniþiale.

La 4 pacienþi cu tumoare a papilei doudenale mari ºi la
care CPGRE ºi drenarea endoscopicã, procedeul Bailly, a fost
imposibilã din cauza hemoragiei provocate de manevre
endoscopice, a fost necesarã decompresia arborelui biliar prin
montarea hepaticostomei transparietotranshepatice ecoghidate
(DPTH).
Eficacitatea decompresiei preoperatorii a arborelui biliar a
fost studiatã prin analiza în dinamicã a bilirubinei, protrombinei,
enzimelor hepatice (AST, ALT), proteinei generale (tabelul 1).
Normalizarea bilirubinemiei serice a fost posibilã preoperatoriu
pânã la 15 ±0,2 mmol/l; la bolnavii cu bilirubinemie mai mare de
278 ±23 mmol/l bilirubina a diminuat de 68 ori. Acelaºi efect sa constatat ºi în dinamica protrombinei, enzimelor hepatice,
proteinei generale (tabelul 1).
De rând cu dinamica pozitivã a homeostaziei, a fost
înregistratã ameliorarea funcþiilor vitale importante, diminuarea
insuficienþei hepatorenale, fapt care a permis atingerea stãrii de
operabilitate la toþi bolnavii din lotul studiat.
Eficacitatea decompresiei arborelui biliar prin DNBE, în
comparaþie cu DPTH, a fost marcatã prin scãderea nivelului
seric al BT în ambele metode (DNBE, DPTH), însã scãderea
rapidã a BT a avut loc dupã DPTH (tabelul 2).

Durata pregãtirii a fost de 10 zile, cel puþin pentru ameliorarea funcþionalã a organelor hepatorenale.
Rezultate
Rezultatul pregãtirii preoperatorii a fost marcat prin
scãderea bilirubinemiei de la 278 ± 23 pânã la 51 ± 1,2, prin
decompresia CBP, ceea ce a creat condiþii de risc minimal pentru
intervenþia chirurgicalã ºi decurgerea perioadei postoperatorii
cu rata mortalitãþii de 5%. Rata complicaþiilor postoperatorii
precoce la pacienþii la care a fost posibilã decompresia preoperatorie a fost mai scãzutã, respectiv, pacienþii cu decompresie
preoperatorie au beneficiat de o supravieþuire mai îndelungatã
(dupã operaþii radicale de la 17 pânã la 20 de luni ºi dupã operaþii
paliative  de la 13 pânã la 15 luni).
Concluzie
La toþi bolnavii cu ictere obstructive tumorale, decompresia preoperatorie endoscopicã sau PTH este obligatorie. La
bolnavii cu tumori ampulare decompresia CBP este realizatã
endosocopic, însã în prezenþa contraindicaþiilor este efecientã
ºi drenarea percutanotranshepaticã.
Rata supravieþuirii dupã operaþiile radicale a fost de 20 de
luni, iar dupã cele paliative a fost de 15 luni; în comparaþie cu
pacienþii la care decompresia preoperatorie nu a fost posibilã,
la care rata supravieþuirii dupã operaþiile radicale a fost constituit
15 luni ºi dupã paliative  13 luni.
Restabilirea fluxului biliar în tubul digestiv amelioreazã
funcþiile vitale, scade rata complicaþiilor postoperatorii, în
special a celor toxice.

Tabelul 2
Dinamica bilirubinei în primele 310 zile dupã decompresia
preoperatorie a arborelui biliar prin DNBE în comparaþie cu
DPTH echoghidatã
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Noi direcþii în tratamentul abdominalgiilor funcþionale la copii
I. Mihu, V. Pleºca
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
New Directions in the Treatment of Functional Abdominal Pain in Children
The author presents a clinical study to affirm the efficiency of the microspherical presentation of Mebeverin (Duspatalina) in the treatment
of functional abdominal pain in children. The research studied 25 children from 10 to 15 years who took Duspatalin, and 10 children of the same
age who took a placebo. It was observed that the administering of microspheres of Duspatalin (Mebeverinã 20 mg) is well-tolerated and superior
to the placebo in the relief of functional abdominal pain. The efficiency of Duspatalin for the improvement of meteorism is less evident in the
control of abdominal pain and diarrhea, but twice as effective as the placebo. As a result the administering of Duspatalin is recommended in
children with functional abdominal pain and discomfort.
Key words: abdominal pain, children, Duspatalin
Íîâûå íàïðàâëåíèÿ â ëå÷åíèè ôóíêöèîíàëüíûõ àáäîìèíàëãèé ó äåòåé
Àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò êëèíè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìèêðîãðàíóë Mebeverin
(Duspatalin) â ëå÷åíèè àáäîìèíàëãèè ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà ó äåòåé. Èññëåäîâàíèå îõâàòûâàëî 25 äåòåé â âîçðàñòå îò 10 äî 15
ëåò, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå Duspatalin, è 10 äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà, ïîëó÷àâøèõ ïëàöåáî. Â ðåçóëüòàòå áûëî ñäåëàíî çàêëþ÷åíèå, ÷òî íàçíà÷åíèå ìèêðîãðàíóë Duspatalin (Mebeverin 20 mg) ïåðåíîñèòñÿ áåç ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ è ïðåâîñõîäèò ýôôåêòèâíîñòü
ïëàöåáî ïðè êóïèðîâàíèè àáäîìèíàëãèè ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà ó äåòåé; ýôôåêòèâíîñòü Duspatalin â îòíîøåíèè ìåòåîðèçìà
ìåíüøå, ÷åì â îòíîøåíèè àáäîìèíàëãèè è êîíñèñòåíöèè ñòóëà, íî ïðåâîñõîäèò ïëàöåáî â 2 ðàçà; íàçíà÷åíèå Duspatalin ðåêîìåíäóåòñÿ
äåòÿì ñ äèñêîìôîðòîì è áîëÿìè ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà â æèâîòå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àáäîìèíàëãèÿ, äåòè, Duspatalin

Actualitatea problemei cercetate
Evaluarea ºi diferenþierea durerilor abdominale la copii este
pe cât de dificilã pe atât de principialã, întrucât nu copiii, ci pãrinþii
interpreteazã greºit astfel de deranjamente, iar medicul, aflat de
cele mai multe ori în faþa unor circumstanþe dificile, trebuie sã
acþioneze cu promptitudine ºi exactitate. De aceea este
argumentatã utilizarea remediilor spasmolitice în practica
gastroenterologicã, inclusiv pentru copii, ea îºi gãseºte tot mai
mulþi adepþi [1,2,3,4,5]. Relaxanþii muºchilor netezi, cu tropism
faþã de tractul gastrointestinal, includ remediile colinolitice,
spasmoliticele miotrope ºi blocatorii canalelor de Ca++ ai muºchilor
netezi. ªi dacã în cazul afectãrilor organice ale tractului
gastrointestinal spasmul muºchilor netezi intervine de la caz la
caz, prin mecanism secundar, precedat de reacþii inflamatorii, apoi

în cazul implicãrilor funcþionale, spasmul structurilor musculare
netede ale intestinului, manifestat prin durere, ca regulã, este
mecanismul primar de declanºare a dereglãrilor funcþiei ºi, desigur,
a înselor fenomenelor algice. Cele mai frecvente dereglãri
funcþionale ale intestinului sunt: sindromul intestinului iritabil (IBS
- Irritable Bowel Syndrom), diareea funcþionalã, constipaþia
funcþionalã ºi durerea abdominalã recurentã.
Tonusul, capacitatea de contracþie a musculaturii
intestinale netede sunt asigurate de echilibrul structurilor de
activare ºi inhibare, activarea sistemului simpatic este
responsabilã de relaxarea muºchilor netezi ai intestinului, iar
contracþia lor  de activarea structurilor parasimpatice,
funcþionarea sincronã a miocitelor - de concentraþia ºi transportul
transmembranar al ionilor de Ca2+. Anume creºterea concentraþiei
!
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de Ca2+ creeazã condiþii pentru activarea complexului actinãmiozinã care favorizeazã contracþia muscularã, relaxarea
celulelor musculare netede fiind cauza scãderii concentraþiei
ionilor de Ca 2+. În acest context, este utilã prezentarea
mecanismelor de menþinere a homeostaziei calcice în miocit.
Astfel, activarea structurilor parasimpatice ale sistemului nervos
vegetativ, prin receptorii muscarinici care duc la deschiderea
canalelor transmembranare de sodiu (Na+ ) cu pãtrunderea
acestuia în citosolul miocitului, depolarizarea membranei
miocitare ºi deschiderea canalelor de Ca2+. Creºterea numãrului
canalelor de Ca2+ duce la formarea complexului calciucalmodulinã, fosforilarea miozinei ºi formarea complexului
actinã-miozinã urmatã de contracþia muscularã. La toate acestea,
mecanismul central de scãdere a tonusului muºchilor netezi ai
intestinului este în funcþie de activitatea sistemului nervos
simpatic ºi stimularea noradrenalinei (receptorii noradrenergici
sunt amplasaþi pe membrana miocitarã), dupã care urmeazã
ieºirea ionilor de potasiu (K+) ºi indirect închiderea canalelor
de Ca2+ cu micºorarea concentraþiei calcice în citosolul miocitar.
Patogenia spasmelor musculaturii netede, indiferent de
nivelul contracþiei, este condiþionatã de dereglarea inter-relaþiilor
între organul-þintã ºi sistemele reglatorii sub influenþa cãrora se
aflã toate organele viscerale, inclusiv ale tractului gastro intestinal. Dereglarea funcþionalã se datoreazã discordanþei la
diferite niveluri ale axei enteroreglatorii sau ale întregului sistem.
Spasmul muºchilor netezi ai tractului gastrointestinal este cauzat
de stres, activarea influenþelor parasimpatice, acþiunii hormonilor
digestivi precum: motilina, colecistochininpancreozemina,
serotonina, neurotenzina, scãderea influenþelor simpatice, acþiunii
somatostatinelor, endorfinelor, peptidei intestinale vazoactive.
Spasmul muscular neted alcãtuieºte una din principalele verigi
ale durerii abdominale, din aceste considerente jugularea lui devine
una din sarcinile actuale ale medicinii contemporane, în special
când este vorba de copii. Acest fapt este valabil atât în cazul
dereglãrilor de structurã (maladiile organice), cu atât mai mult în
cazul dereglãrilor funcþionale, întrucât patogenia unor astfel de
dereglãri este complexã, generatã de numeroase conexiuni ale
diferiþilor factori patogeni.

La momentul actual companiile farmaceutice nu pot pune
la dispoziþia clinicienilor remedii, care ar suplini deficienþa tuturor
mecanismelor ce se implicã în spasmul muºchilor netezi ai tractului
gastrointestinal. Ca ºi în trecut, jugularea spasmului ºi durerilor
viscerale rãmân spasmoliticele miotrope, care manifestã eficacitate
în cazurile în care durerea abdominalã se datoreazã spasmului
muscular ºi dilatãrii organelor cavitare. Este important cã remediile
spasmolitice nu influenþeazã nocicepþia, adicã nu intervin în
calitate de analgezic, prin aceasta, administrarea lor nu afecteazã
procedura de diagnostic diferenþial al stãrilor chirurgicale acute.
Unul din spasmoliticele miotrope clasice, utilizat deja în
7 þãri ale lumii mai bine de 35 ani, este Mebeverina (Duspatalin).
Particularitatea sa de acþiune constã în suprimarea incompletã a
musculaturii netede a intestinului, sau altfel spus, lichidând
spasmul intestinal, pãstreazã la nivel fiziologic peristaltismul,
fapt care permite administrarea lui atât în cazul abdominalgiilor
ce însoþesc crizele diareice, cât ºi în cele constipative.
Experienþele au demonstrat cã Mebeverina activeazã prin douã
mecanisme. În primul rând, posedã efect antispastic, micºorând
permeabilitatea celulelor musculare netede pentru ionii de Na,
micºorând, ulterior, indirect fluxul ionilor de potasiu ºi amânând
hipotonia. În doze curative, Mebeverina blocheazã, prin
mecanism direct, canalele de Na, producând micºorarea evidentã
a ionilor de Na ºi prevenind spasmul muscular. În al doilea rând,
Mebeverina stimuleazã α1-adrenoreceptorii din pereþii tractului
digestiv asociaþi cu depoul ionilor de calciu. În rezultat, ultimii
pãrãsesc depoul celular, canalele de calciu se deschid, celula
muscularã netedã micºorându-ºi tonusul.
Mebeverina blocheazã umplerea depoului cu calciu
extracelular. Dacã se activeazã α1-adrenoreceptorii în prezenþa
preparatului, atunci depoul calcic nu mai poate fi completat. În
rezultat fluxul ionilor de calciu din celulã se întrerupe, fãrã a aduce
dupã sine hipotonie sau relaxare. Anume astfel de mecanism face
Mebeverina unicã în acþiunea sa. În afarã de aceasta, ambalatã în
microsfere incapsulate, este posibilã eliberarea Mebeverinei pe
traiectul întregului tract gastrointestinal, inclusiv în regiunile

Fig. 1. Mecanismul contracþiei celulei musculare netede.

Fig. 2. Mecanismul de acþiune a Mebeverinei.
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distale ale colonului, fapt care o face avantajos, în special în
cazurile de IBS.
Considerând avantajele Mebeverinei în tratamentul
spasmelor musculaturii netede ale tracului gastrointestinal la
copii, precum ºi ponderea majoratã a tulburãrilor funcþionale
digestive care decurg cu dureri abdominale, s-a iniþiat un studiu,
formula de lucru al cãruia a fost:
Aprecierea eficacitãþii microsferelor cu Duspatalin, 20 mg,
în tratamentul dereglãrilor funcþionale ale tractului digestiv la
copii.

Rezultatele cercetãrilor
În continuare se prezintã evoluþia abdominalgiilor ºi
meteorismului intestinal la copii care au administrat Duspatalin,
în raport cu tratamentul comparativ placebo.
Din cele prezentate se observã cã, la administrarea
tratamentului cu Duspatalinã, evoluþia abdominalgiilor este net
eficientã regresiei acestora la copiii trataþi placebo (p<0,05).
Eficienþa Duspatalinei a putut fi înregistratã ca fiind mai
superioarã chiar din prima zi de tratament, alcãtuind o proporþie
de 3:1 (p<0,05). Tot aici trebuie de menþionat cã efectul
preparatului poate lipsi la primele administrãri, pãstrându-se
posibilitatea de apariþie a acestuia în primele 6 zile.
Cu toate acestea, administrând Duspatalinã, doi din copii
au fost rebeli la tratament, ei fiind excluºi cãtre ziua a patra de
tratament din eºantion. La fel trebuie de precizat cã, în decursul
administrãrii Duspatalinei, nici unul din copii nu a acuzat
recidivarea durerilor, pe când printre copiii placebo-respondenþi,
un astfel de fenomen, deºi într-un singur caz, dar a fost înregistrat.
Din cele prezentate se poate conchide cã meteorismul este
mai puþin respondent la tratament atât în eºantionul copiilor care
au administrat Duspatalinã, cât ºi la copiii care au administrat
placebo (p=0,027). Pe lângã toate acestea, ºi în cazul meteorismului s-a observat fenomenul de reactivitate faþã de tratament
care nu se manifestã din prima zi la toþi copiii, însã se pãstreazã
posibilitatea eficienþei cãtre ziua a 5-6-a de tratament. Tot în

Material ºi metodã
Cercetãrile s-au efectuat pe un eºantion de 35 de copii
(vârsta între 10-15 ani), care au fost repartizaþi în douã
subeºantioane: în primul eºantion s-au studiat 25 de copii cu
dereglãri funcþionale ale tractului digestiv, care au administrat
în protocolul curativ Duspatalin 20 mg de 2 ori în zi timp de 10
zile, iar în subeºantionul doi s-au studiat alþi 10 copii, cãrora li
s-a aplicat tratamentul placebo.
Principiul placebo a prevãzut administrarea vitaminei C
+ glucozã 0,5, câte 1 pastilã de 2 ori pe zi. Dacã dupã 3 zile de
administrãri placebo regulate copilul nu se înscria în placebo
respondenþi, el era tratat în funcþie de tulburarea funcþionalã pe
care o manifesta.
Cazuri care au rãspuns la tratament s-au considerat copiii
care pe parcursul zilei au semnalat ameliorarea sau dispariþia
durerilor comparativ zilei precedente.
Criteriile de includere în cercetare

Prezenþa durerilor abdominale de caracter funcþional.

Investigaþii ºi explorãri care sã excludã prezenþa schimbãrilor organice.

Administrarea a câteva cure de tratament cu eficacitate
parþialã, indicate pentru abdominalgii funcþionale.
Criteriile de excludere din cercetare

Copiii, pãrinþii cãrora nu au dat acordul pentru includerea
preparatului în protocolul curativ sau pentru administrarea
unui medicament inofensiv dupã principiul placebo.

Hipersensibilitate la unul din ingredientele preparatului.
Procesarea statisticã a fost efectuatã în programul CDC
Atlanta, în EpiInfo, versiunea Windows 3.01. Având în vedere
volumul mic al eºantionului, s-a operat cu metoda ANOVA.

Fig. 4. Evoluþia comparatã a durerilor abdominale în
administrarea Duspatalinei ºi în tratamentul placebo.

Fig. 5. Evoluþia comparativã a meteorismului în administrarea
Mebeverinei ºi în tratamentul placebo.

Fig. 3. Mebeverina în formã de microsfere incapsulate.
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imaginea prezentatã se poate urmãri instabilitatea placeborespondenþilor pentru ameliorarea meteorismului, astfel cã, deºi
prezentã din prima zi, dupã o sãptãmânã de tratament efectul
placebo (autosugestia) echivalându-se cu zero, nu mai este
efectivã (p=0,054).
Din cele prezentate rezidã: eficienþa Duspatalinei la copii
în precipitarea durerilor abdominale este incomparabilã acesteia
pentru ameliorarea meteorismului intestinal (p<0,001). Deci, la
copii, Duspatalina este preferenþialã cazurilor în care durerea
abdominalã nu este însoþitã de meteorism, cu toate cã în cazul
prezenþei unui astfel de deranjament, în regim intermitent,
situaþia poate fi supusã ameliorãrii (p=0,0519).
Trebuie de menþionat cã, administratã în forma microsferelor
incapsulate, Mebeverina (Duspatalina), nu provoacã reacþii
adverse de tipul celor alergice sau de tipul supradozãrilor.
•
•

•

Fig. 6. Evoluþia comparativã a durerilor abdominale ºi
meteorismului în administrarea Mebeverinei.

Concluzii ºi recomandãri
Administrarea microsferelor cu Duspatalinã (Mebeverinã
20 mg) este net efectivã tratamentului placebo în ameliorarea abdominalgiilor de origine funcþionalã.
La copii, Duspatalina este preferenþialã cazurilor în care
durerea abdominalã nu este însoþitã de meteorism, cu toate
cã în cazul prezenþei unui astfel de deranjament, în regim
intermitent, situaþia poate fi supusã ameliorãrii.
Administrarea Duspatalinei (20 mg) în dozã diurnã de 40
mg în douã prize, la copiii de peste 10 ani, este toleratã
fãrã manifestarea reacþiilor adverse ºi este recomandatã
pentru administrare în combaterea disconfortului ºi
abdominalgiilor de origine funcþionalã.
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Fracturi de mandibulã ºi indicii biochimici în funcþie de tratament
N. Chele
Catedra Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, USMF,,Nicolae Testemiþanu
Biomechanical Data Depending on Treatment in Patients with Mandible Fractures
The work is based on clinical supervision of 79 patients with mandible fractures who were treated in the National Center of Emergency
Medicine. All patients were administered intravenous perfusions of one liter of Alvezine solution for a period of one week. The analysis detects
concentration of proteins and alkaline phosphates in blood serum on the first day of hospitalization, at the 7th day, and at the end of the treatment. The
study also showed that in patients given complex treatment the enumerated biochemical indexes were not changed during the course of treatment.
Key words: mandible fractures
Äèíàìèêà íåêîòîðûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè íèæíåé ÷åëþñòè, êîòîðûå ïðèíèìàëè
òðàäèöèîííîå è êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå
Ðàáîòà îñíîâàíà íà êëèíè÷åñêîì íàáëþäåíèè 79 áîëüíûõ, ïåðåíåñøèõ òðàâìû íèæíåé ÷åëþñòè è ïîëó÷èâøèõ ëå÷åíèå â Íàöèîíàëüíîì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîì öåíòðå óðãåíòíîé ìåäèöèíû ìóíèöèïèÿ Êèøèíýó. Ñìåñü àìèíîêèñëîò (Àëüâåçèí), íàçíà÷åííàÿ áîëü-
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íûì ñ ïåðåëîìàìè íèæíåé ÷åëþñòè, îáåñïå÷èâàåò êîñòíûå òêàíè ïëàñòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì äëÿ áèîñèíòåçà áåëêîâ è êîìïåíñèðóåò
÷àñòè÷íî íåäîñòàòîê ïèùè èç-çà äëèòåëüíîé èììîáèëèçàöèè íèæíåé ÷åëþñòè. Ó áîëüíûõ, êîòîðûì áûëî íàçíà÷åíî êîìïëåêñíîå
ëå÷åíèå, êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè áåëêîâûõ ôðàêöèè èçìåíåíû ìåíüøå, ÷åì ó áîëüíûõ, êîòîðûì ïðîâîäèëîñü
îáû÷íîå ëå÷åíèå. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ðåêîìåíäîâàòü Àëüâåçèí êàê äîïîëíèòåëüíîå ìåäèêàìåíòîçíîå ñðåäñòâî ïðè
ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè íèæíåé ÷åëþñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîìû íèæíåé ÷åëþñòè

Introducere
Interesul pentru problematica traumatismelor maxilofaciale, în deosebi ale fracturilor de mandibulã, este în ascensiune
continuã atât pentru incidenþa lor considerabilã de 67,8%, cât ºi
pentru problemele majore care le genereazã aceste traumatisme,
ºi care necesitã soluþionare urgentã (1,4).
Chirurgia oralã ºi maxilo-facialã modernã cunoaºte
numeroase metode ºi remedii de corecþie a tulburãrilor
metabolice caracteristice traumatismelor maxilo-faciale, multe
din formulele terapeutice fiind cunoscute ºi aplicate cu rezultate
eficiente. Sunt, însã, numeroase probleme care necesitã
soluþionare. De multe ori, posibilitãþile terapeutice sunt limitate,
fiind aplicate tardiv, incomplet ºi insuficient pe fondul unei
reactivitãþi scãzute a organismului.
Factorul cel mai vulnerabil, implicat în traumatismele
mecanice de maxilar, îl constituie dificultãþile procesului de
alimentaþie cauzate de imobilizarea îndelungatã a mandibulei.
Subalimentaþia nu numai cã reduce pãtrunderea substanþelor
nutritive în organism, dar duce la diferite dereglãri funcþionale
ºi metabolice. În acest context, alimentaþia în traumatismele
faciale trebuie sã fie orientatã spre fortificarea rezistenþei
nespecifice a organismului ºi sã conþinã cantitatea optimã de
substanþe nutritive: vitamine, lipide, proteine ºi glucide pentru
formarea calusului osos.
Þinând cont de multiplele funcþii pe care le îndeplinesc în
organism proteinele, o atenþie deosebitã trebuie acordatã aportului
alimentar adecvat cantitativ ºi calitativ de proteine. O modalitate
de suplinire a necesitãþilor organismului, în primele zile dupã
accidentare, poate fi administrarea parenteralã a amestecului de
aminoacizi. Aceºtia, dupã cum se ºtie, constituie sursa principalã
de formare a proteinelor, a substanþelor biologic active, a unor
hormoni ºi enzime. Însã în literatura de specialitate nu existã studii
complexe referitoare la oportunitatea folosirii lor.
Având în vedere cele spuse mai sus, scopul studiului constã
în a determina modificãrile unor indici biochimici (proteinei
totale, fracþiunilor proteice ºi nivelul de enzimoactivitate) la
bolnavii cu fracturi de mandibulã în dinamicã, în funcþie de
tratamentul aplicat.



eºantionul martor  20 de pacienþi care au administrat
tratament obiºnuit: anestezie troncularã, repoziþia ºi
imobilizarea fragmentelor osoase, extracþia dintelui (dupã
indicaþii) din linia de fracturã, asanarea cavitãþii bucale,
antibioticoterapia intramuscularã, analgezice, hiposensibilizante, igiena cavitãþii bucale, exerciþii kinetoterapeutice
ºi proceduri fizioterapeutice.

eºantionul de studiu  59 de bolnavi la care, în afarã de
tratamentul tradiþional sus-menþionat, tracþia elasticã a fost
înlocuitã cu tracþie rigidã. Începând cu ziua a doua de la
internare, s-a administrat intravenos complexul de
aminoacizi Alvezin care conþine un amestec de aminoacizi
esenþiali ºi neesenþiali, ionii de Na, K, Ca, Mg, Cl, un litru
în zi pe parcursul a ºapte zile, pentru stimularea proceselor
de hematopoiezã ºi osteogenezã (certificate de inovator
Nr. 3207 din 03.07.1997 ºi Nr. 3845 din 15. 03. 2002).
La 20 de pacienþi din acest eºantion, metoda atelele
bimaxilare a fost înlocuitã cu ºuruburi bicorticale pentru fixaþie
rigidã, propuse ºi confecþionate de noi.
Materialele studiului au fost supuse prelucrãrii statistice
dupã criteriile Student ºi Wilcocson-Mann-Wytney. Intensitatea
proceselor reparatorii, la pacienþii incluºi în studiu, a fost apreciatã
dupã urmãtorii indici biochimici: conþinutul de proteine totale ºi
creatininã în serul sangvin, redistribuirea fracþiilor proteice,
activitatea fosfatazei alcaline ºi a transaminazelor ALAT ºi ASAT.
Determinarea proteinelor totale în serul sangvin s-a
efectuat dupã metoda biureticã conform procedeului descris de
Â. Ã. Êîëá ºi Â. Ñ. Êàìûøíèêîâ (1982) (3).
Concentraþia creatininei în serul sangvin a fost determinatã
prin metoda Popper (3).
Distribuþia fracþiilor proteice în serul sangvin a fost estimatã
prin metoda de electroforezã pe membrane de acetatcelulozã.
Determinarea activitãþii fosfatazei alcaline s-a efectuat cu
ajutorul seturilor de reactive (firma Lahema, Cehia) conform
instrucþiunii anexate.
Enzimoactivitatea aminotransferazelor ALAt ºi ASAT a
fost apreciatã prin metoda colorimetricã Raitman ºi Frenkell,
1957(3).
Rezultate ºi discuþii
Rezultatele de evaluare a modificãrilor fracþiilor proteice
la bolnavii cu fracturi de mandibulã sunt reflectate în tabelul 1
ºi fig. 1, din care rezultã cã, pe fondul tratamentului obiºnuit (7
zile), la bolnavi se instaleazã o disproteinemie caracterizatã
printr-o hiperproteinemie moderatã, însoþitã de o scãdere a
conþinutului albuminelor, o creºtere uºoarã a alfa-1 ºi una mai
marcatã a alfa-2 globulinelor cu o creºtere moderatã a fracþiunilor
gama-globulinelor.
Disproteinemia persistã, devenind mai puþin accentuatã
la momentul externãrii bolnavilor (la sfârºitul tratamentului).

Material ºi metode
Pentru determinarea eficacitãþii tratamentului complex
administrat bolnavilor cu fracturi de mandibulã, s-a efectuat
analiza clinico-biochimicã la 79 de pacienþi, cu vârstã cuprinsã
între 20 ºi 45 de ani, cu fracturi unilaterale, fãrã deplasare, care
au fost internaþi în Centrul Naþional Practico - ªtiinþific de
Medicinã de Urgenþã, din municipiul Chiºinãu, în perioada aa.
2000-2005.
Pentru studierea rezultatelor traumatismului complex
bolnavii au fost repartizaþi în 2 eºantioane:
!$
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Fig. 1. Modificãrile fracþiunilor proteice în serul sangvin
la pacienþii cu fracturi de mandibulã care au administrat
un tratament obiºnuit.

Fig. 2. Modificãrile fracþiunilor proteice în serul sangvin
la pacienþii cu fracturi de mandibulã care au administrat
un tratament complex.

Asemenea modificãri în conþinutul proteinelor plasmatice ºi al
fracþiunilor lor corespund disproteinemiilor tipului inflamaþiilor
acute.
La bolnavii care au fost supuºi curei de tratament complex,
modificãrile calitative ºi cantitative înregistrate ale proteinelor
plasmatice sunt mai puþin pronunþate în comparaþie cu bolnavii
care au fãcut tratament tradiþional.
Conþinutul albuminelor scade în serul sangvin la toþi
pacienþii, însã mai semnificativ la bolnavii supuºi tratamentului
tradiþional (tab. 1) în comparaþie cu pacienþii supuºi tratamentului
complex.
Albuminele îndeplinesc douã funcþii importante; pe de o
parte, asigurã presiunea coloido-osmoticã a plasmei (80%) ºi,
pe de altã parte, transportã o varietate de substanþe: hormoni,
vitamine, lipide etc. Ele se sintetizeazã în ficat ºi prezintã o
sursã mobilã de aminoacizi care pot fi utilizaþi la sinteza
proteinelor tisulare (2).

Hipoalbuminemia care se instaleazã la pacienþii cu fracturi
de mandibulã se datoreazã, probabil, unui dezechilibru între
procesele de sintezã ºi cele de degradare, cauzat de subnutriþie.
Luând în consideraþie faptul cã aprovizionarea þesutului
osos cu calciu în mare mãsurã depinde de conþinutul de albumine
care fixeazã ºi transportã acest element spre þesutul mineralizat,
hipoalbuminemia înregistratã de noi la pacienþii cu fracturi de
mandibulã, în viziunea noastrã, ar putea contribui la micºorarea
aportului de calciu la locul afectat. Pe de altã parte, în
hipoalbuminemii calciul este mobilizat din þesutul osos, fapt
care se reflectã negativ asupra procesului de mineralizare în
locurile afectate ale osului. De aceea aportul adecvat de proteine
ºi de sãruri de calciu este absolut necesar pentru completarea
necesitãþilor organismului în aceºti compuºi, la pacienþii cu
fracturi de mandibulã.
Analiza datelor obþinute au demonstrat cã la pacienþii cu
fracturi de mandibulã nivelul alfa-1 ºi alfa-2 al globulinelor în

Tabelul 1
Modificãrile fracþiunilor proteice în dinamicã, la bolnavii cu fracturi de mandibula care au administrat
un tratament obiºnuit ºi complex

Notã: I - internare; II - dupã 7 zile; III - externare.
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Fig. 3. Modificãrile indicilor biochimici, la bolnavii cu fracturi
de mandibulã care au administrat tratament obiºnuit.

Fig. 4. Modificãrile indicilor biochimici, la bolnavii cu fracturi
de mandibula care au administrat un tratament complex.

serul sangvin este crescut, totodatã, la bolnavii care au
administrat un tratament complex, aceste modificãri au fost mai
puþin exprimate (tabelul 1, fig. 2).
Creºterea nivelului alfa-globulinelor în acest caz indicã
prezenþa unui proces inflamator acut la bolnavii cu fracturi de
mandibulã.
Se ºtie cã hiper-alfa-1 ºi alfa-2 globulinemia se instaleazã
întotdeauna în caz de inflamaþii acute, afecþiuni ale þesutului
conjunctiv (osos), deoarece în componenþa acestor fracþiuni intrã
aºa-numitele proteine ale fazei acute (proteina C- reactantã,
alfa-1- antitripsina, ceruloplasmina, haptoglobina etc.).
Majoritatea proteinelor fazei acute participã la procesele
imunologice ale organismului însoþite de reacþii destructive ºi
inflamatorii care se desfãºoarã paralel cu proliferarea tisularã.
De aceea unii autori considerã cã testele privind modificarea
conþinutului acestor proteine în anumitã mãsurã reflectã nu numai
gradul de exprimare a procesului destructiv ºi inflamator, dar ºi
intensitatea regenerãrii reparative.
Conþinutul beta-globulinelor în serul sangvin, la pacienþii
investigaþi, nu suportã modificãri considerabile. Se constatã doar
o tendinþã spre majorarea concentraþiei acestora (tabelul 1).
Conform cercetãrilor noastre, la pacienþii cu fracturi de
mandibulã se stabileºte o majorare moderatã a conþinutului de

gama-globuline în serul sangvin, fapt care persistã pe parcursul
tratamentului ºi care indicã amplificarea sintezei imunoglobulinelor la aceºti pacienþi.
Gama-globulinele sunt reprezentate în cea mai mare parte
de anticorpii care se produc ca rãspuns la stimularea antigenicã
din partea celulelor imunocompetente. Pe de altã parte, intensitatea
osteogenezei reparative în mare mãsurã este determinatã de
condiþiile de alimentare, pe când subnutriþia diminueazã nu numai
procesul de regenerare a osului, dar are drept consecinþe multiple
dereglãri ale metabolismului, care pot genera apariþia ºi
dezvoltarea osteopatiilor alimentare. De aceea aportul adecvat al
produselor alimentare care conþin proteine de valoare deplinã
contribuie evident la intensificarea proceselor de regenerare ale
elementelor structurale, îndreptate spre restabilirea funcþiilor lezate
ale osului fracturat. La bolnavii cu fracturi de mandibulã se
constatã o tendinþã de creºtere a activitãþii fosfatazei alcaline totale,
în ambele grupuri de pacienþi (tabelul 2 ºi fig. 3, 4).
Fosfataza alcalinã este enzima care hidrolizeazã esterii
acidului fosforic în mediul bazic. Enzima este prezentã în þesutul
osos, ficat, intestin etc. Fosfataza alcalinã osoasã este produsã
de osteoblaºti ºi are un rol important în formarea þesutului osos.
Din osteoblaºti enzima pãtrunde în lichidul extracelular, apoi
nimereºte în plasma sangvinã.

Tabelul 2
Modificãrile indicilor biochimici, la bolnavii cu fracturi de mandibula care au administrat un tratament obiºnuit ºi complex

Notã: I - internare; II - dupã 7 zile; III - externare.
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Activitatea enzimei în ser creºte în toate afecþiunile
scheletului care evolueazã cu reacþie osteoblasticã când are loc
intensificarea formãrii osului (2). Nivelul de creºtere a activitãþii
enzimei în serul sangvin este determinat de extinderea ºi
severitatea leziunii osului (cu cât mai mare e leziunea ºi procesul
distructiv este mai acut, cu atât mai crescutã va fi valoarea
enzimei în ser).
Tendinþa de creºtere a activitãþii fosfatazei alcaline totale,
dupã pãrerea noastrã, este rezultatul creºterii numãrului ºi
activitãþii celulelor care produc aceastã enzimã în procesul
osteogenezei reparative.
Luând în consideraþie faptul cã creºterea activitãþii
fosfatazei alcaline totale în serul sangvin se constatã ºi în
afecþiuni hepatobiliare, de exemplu în colestazã, ºi pentru
excluderea acestor afecþiuni, la toþi pacienþii a fost determinatã
activitatea sericã a alaninaminotransferazei (ALAT) ºi
asparataminotransferazei (ASAT), principalii indicatori ai stãrii
funcþionale a ficatului. Rezultatele obþinute sunt expuse în tabelul
2 ºi fig. 3, 4 din care reiese cã tratamentul aplicat practic nu
influenþeazã asupra activitãþii ALAT ºi ASAT în serul sangvin
ºi deci nu produce perturbãri ale stãrii funcþionale a ficatului la
pacienþii cu traumatisme ale maxilarului inferior.
Deci creºterea activitãþii fosfatazei alcaline, dupã pãrerea
noastrã, este rezultatul majorãrii numãrului ºi activitãþii celulelor
care produc aceastã enzimã în procesul osteogenezei reparative.
1.

2.

3.

de o moderatã creºtere a gama-globulinelor. Disproteinemia
persistã devenind mai puþin accentuatã la momentul
externãrii bolnavului (sau la sfârºitul tratamentului).
Disproteinemia care apare la momentul internãrii este o
consecinþã a traumei cauzatã ºi de subnutriþie.
Amestecul de aminoacizi (preparatul Alvezin) administrat
bolnavilor asigurã þesuturile cu material plastic pentru
biosinteza proteinelor, astfel compensând parþial
subnutriþia. Drept urmare, la pacienþii la care a fost aplicat
un tratament complex, modificãrile calitative ºi cantitative
ale proteinelor plasmatice sunt mai puþin pronunþate decât
la cei supuºi tratamentului tradiþional.
Rezultatele obþinute ne permit recomandarea Alvezin-ului
ca remediu medicamentos suplimentar în tratarea
pacienþilor cu fracturi de mandibulã.
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Concluzii
La pacienþii cu fracturi de mandibulã se instaleazã o
disproteinemie caracterizatã printr-o creºtere moderatã a
proteinei totale în ser, o scãdere a albuminelor, o creºtere
uºoarã a alfa-1 ºi una marcatã a alfa-2 globulinelor însoþitã
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Particularitãþile evoluþiei clinice a fibrilaþiei atriale izolate paroxistice
în supravegherea de duratã
V. Cazacu
Institutul de Cardiologie
Lone Atrial Fibrillation under a Long-Term Follow-up Observation
The aim of the study was to analyze the features of the clinical evolution of lone paroxysmal atrial fibrillation under a long-term follow-up
observation. 45 patients, 27 men and 18 women, were included in the study and were followed-up observed for a mean time of 9.8 ±0.67 years.
At the end of the observation period 29 were still in sinus rhythm, 6 had developed persistent atrial fibrillation, and 5 - chronic atrial fibrillation.
5 patients of the study group underwent cardiac pacemaker implantation. The lone atrial fibrillation in patients under 60 years old is associated
with the low risk of complications. The enlargement of the left atrium is a risk factor for the development of chronic atrial fibrillation. Frequent
recurrences of paroxysmal atrial fibrillation predispose the patient to the development of chronic condition of atrial fibrillation.
Key words: lone atrial fibrillation
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Îñîáåííîñòè êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ èäèîïàòè÷åñêîé ïàðîêñèçìàëüíîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè ïðè äëèòåëüíîì
íàáëþäåíèè
Áûëî îáñëåäîâàíî 45 áîëüíûõ (27 ìóæ÷èí è 18 æåíùèí) ñ ïàðîêñèçìàëüíîé ôîðìîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèè (ÌÀ), êîòîðûå íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì â òå÷åíèå 9,8 ±0,67 ëåò. Ê êîíöó ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ ó 29 áîëüíûõ ñîõðàíèëñÿ ñèíóñîâûé ðèòì, ïåðñèñòèðóþùàÿ ôîðìà ÌÀ îòìå÷åíà ó 6 áîëüíûõ, ó 5 áîëüíûõ ðàçâèëàñü õðîíè÷åñêàÿ ôîðìà ÌÀ. Îòäåëüíóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 5 áîëüíûõ,
êîòîðûì èìïëàíòèðîâàëñÿ ÝÊÑ. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïàðîêñèçìàëüíàÿ ÌÀ ó áîëüíûõ ìîëîæå 60 ëåò àññîöèèðóåòñÿ ñ íèçêèì ðèñêîì
îñëîæíåíèé; óâåëè÷åíèå ïàðàìåòðîâ ËÏ ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ õðîíè÷åñêîé ÌÀ; ÷àñòûå ðåöèäèâû ïàðîêñèçìàëüíîé ÌÀ ñïîñîáñòâóþò ïåðåõîäó â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó ÌÀ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ

Introducere
Fibrilaþia atrialã evolueazã în varianta paroxisticã la circa
30% - 60% din bolnavi în funcþie de populaþia studiatã (1-3).
Mai multe studii au arãtat cã la 25  45% dintre pacienþi
absenteazã patologia cardiacã evidentã sau alte boli sistemice;
prin urmare, fibrilaþia atrialã (FA) poate fi consideratã izolatã
(idiopaticã, lone atrial fibrillation) (6,7).
În baza studiilor clinice, s-a constatat cã, cu timpul,
aproximativ în 5%  18% din cazuri fibrilaþia atrialã paroxisticã
(FAP) se transformã în varianta cronicã, fiind în strânsã relaþie
cu durata disritmiei (1,8,9). În unele comunicãri, rata de evoluþie
în forma cronicã pe parcursul unui an a fost de 8%, la doi ani 12% ºi la 4 ani de supraveghere - 18% (9,10). Instalarea FA
cronice depinde ºi de etiologia aritmiei. La pacienþii cu patologie
organicã cardiacã, evoluþia FA paroxistice în forma cronicã a
fost înregistratã în 66% la pacienþii cu stenozã mitralã
reumatismalã, la 40% - cu hipertensiune arterialã, la 27% - cu
cardiopatie ischemicã ºi doar 5% - la persoanele cu FA izolatã
într-o perioadã de ºase ani de supraveghere (11,12).
Scopul: studierea particularitãþilor de evoluþie clinicã a
fibrilaþiei atriale izolate paroxistice la supravegherea de lungã
duratã.

bãrbaþi ºi 18 femei). La prezentare s-a concretizat istoricul bolii,
durata aritmiei, frecvenþa recurenþelor, manifestãrile clinice ale
disritmiei (palpitaþii, fatigabilitate, dispnee etc.), regularitatea
ºi durata administrãrii tratamentului prescris, complicaþiile
determinate de tahiaritmie. La examenul fizic s-a stabilit starea
generalã a pacientului, s-a apreciat frecvenþa ritmului, valorile
tensiunii arteriale (manometrie tradiþionalã la nivelul arterei
brahiale). A fost studiatã fiºa de ambulatoriu a fiecãrui pacient.
Explorãrile paraclinice au inclus ECG de repaus în 12 derivaþii
standard la aparatul Bioset-6000 (Germania) cu viteza miºcãrii
hârtiei 50 mm/sec. Înregistrarea ECG a confirmat sau infirmat
prezenþa FA. A fost evaluatã durata ºi amplitudinea undei P (în
ritm sinuzal), durata complexului QRS, intervalul QT. Examenul
EcoCG, modul M ºi 2D, a fost efectuat la aparatul Ultramarc-8
(firma ATL, SUA) cu folosirea transductoarelor de 2,5  3,5
MHz. EcoCG transtoracicã a permis evaluarea dimensiunilor
cavitãþilor cordului, gradul insuficienþei valvulare. EcoCG
bidimensionalã a fost înregistratã din incidenþele parasternalã
axa lungã ºi scurtã apicalã 4 camere. Dimensiunile telesistolice
ºi telediastolice ale VS ºi VD, volumele telesistolice ºi
telediastolice ale VS, fracþia de ejecþie au fost determinate din
incidenþa parasternalã axa lungã, modul-M. Dimensiunile
transversale ºi superoinferioare ale AS ºi AD au fost determinate
din incidenþa parasternalã axa lungã ºi apicalã 4 camere.
Valorile medii pentru fiecare indice în cazul aritmiei au
fost calculate în 5 cicluri cardiace consecutive.
Rezultatele obþinute au fost introduse în ancheta personalã
standardizatã a fiecãrui pacient. Datele înregistrate au fost
prelucrate prin aplicarea diferitelor metode de evaluare statisticã:
criteriul Student, T-criteriul pentru selecþii coerente, criteriul
Chi-Square.

Material ºi metode
Din arhiva Institutului de Cardiologie au fost selectate 114
fiºe de observaþie ale pacienþilor trataþi în perioada aa. 1995 
1999 cu diagnosticul de fibrilaþie atrialã paroxisticã. Conform
clasificãrii clinice recente, FA paroxisticã a fost definitã ca episod
care dureazã mai puþin de 48 de ore, rar pânã la 7 zile ºi se
terminã spontan (21). Pacienþii au fost selectaþi în baza
urmãtoarelor criterii:
•
anamnesticul  fãrã date sugestive pentru boli cardiace;
•
fibrilaþie atrialã paroxisticã documentatã electrocardiografic;
•
pacienþii fãrã semne clinice de afectare cardiacã;
•
cavitãþile cordului cu dimensiuni normale ºi funcþie
ventricularã normalã, confirmatã ecocardiografic (EcoCG);
•
jugularea spontanã a disritmiei;
•
fãrã patologii asociate (diabet zaharat, tireotoxicozã,
bronhopneumopatii, hipertensiune arterialã, cancer etc.).
Informaþia primarã a fiecãrui pacient a fost stocatã într-o
anchetã standardizatã care a inclus: datele clinice, durata aritmiei
ºi frecvenþa recurenþelor, datele ECG ºi EcoCG, modul de
restabilire a ritmului sinuzal (RS), complicaþiile documentate.
Pacienþii selectaþi au fost contactaþi telefonic ºi prin intermediul
invitaþiilor scrise pentru prezentare la control periodic. La
examinarea clinicã repetatã s-au prezentat 45 de bolnavi (27 de

Rezultatele studiului
Aºadar, în studiu au fost incluºi 45 de bolnavi (27 de bãrbaþi
ºi 18 femei) cu vârsta medie de 45 ± 1,5 ani. Durata medie de
supraveghere a constituit 9,8 ± 0,67 ani. La 7 (15,5%) bolnavi
din lotul de studiu, paroxismul s-a dezvoltat pentru prima datã.
La internare 30 (66,7%) de pacienþi erau în ritm sinuzal. În funcþie
de durata aritmiei, 11 (24,4%) bolnavi au fost internaþi în primele
12 ore de la apariþia disritmiei, 2 (4,4%) pacienþi - la 24 de ore, 1
(2,2%) pacient - la 48 de ore ºi 1 (2,2%) pacient  pânã la 72 de
ore. La internare pacienþii prezentau urmãtoarele acuze:
•
palpitaþii - 28 (62,2%);
•
fatigabilitate  6 (13,3%);
•
vertije, stare presincopalã  4 (8,9%);
•
dispnee, disconfort toracic  4 (8,9%).
"
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Trei (6,7%) pacienþi erau asimptomatici. Din anamnezã
s-a determinat cã, pânã la includerea în studiu, 14 (31,1%)
bolnavi aveau paroxisme de tahiaritmie sãptãmânal, 19 (42,2%)
bolnavi  lunar ºi la 9 (20%) pacienþi  aproximativ o datã în
an. Durata disritmiei a constituit minute la 18 (42,8%) pacienþi,
ore - la 22 (52,4%) pacienþi ºi zile - la 2 (4,8%) pacienþi. Factorii
declanºatori au fost: stresurile psihoemoþionale  17,8%, efortul
fizic  6,7%, abuz de alcool  6,7%, electrocutare  2,2%,
postprandial  2,2% pacienþi.
Important este cã în 64,4% din cazuri pacienþii nu au fost
în stare sã precizeze cauza apariþiei FA. La 4 (8,9%) pacienþi,
din numãrul total, la membrii familiei a fost constatatã FA.
În timpul spitalizãrii, la 35 pacienþi s-a aplicat testul cu
efort fizic dozat, care a declanºat tulburãri de ritm la 2 (5,7%)
bolnavi. Stimularea electricã transesofagianã (SETE) a fost
efectuatã la 20 de pacienþi; în 19 (95%) cazuri s-a declanºat
disritmia. La 9 (39%) bolnavi din 23, în timpul înregistrãrii
Holter-ecg, s-au depistat paroxisme de fibrilaþie atrialã (durata
paroxismului >30 secunde). La 8 (88,9%) pacienþi paroxismele
au fost asimptomatice.
La sfârºitul perioadei de supraveghere, pacienþii au fost
divizaþi în trei loturi (în funcþie de tipul fibrilaþiei atriale
dezvoltate):

lotul I  29 (64,4%) de bolnavi care au rãmas în ritm sinuzal
pentru toatã perioada de supraveghere;

lotul II  6 (13,3%) pacienþi care au trecut în forma
persistentã, în medie peste 5,7 ani de la selectare;

lotul III - 5 (11,1%) pacienþi la care s-a dezvoltat forma
cronicã, în medie peste 13,1 ani de la selectare.
Un grup aparte au format 5 (11,1%) bolnavi care au
necesitat implantare de pacemaker, în medie peste 6,5 ani de la
includere în studiu. Indicaþia pentru implantarea stimulatorului
cardiac a fost disfuncþia progresivã a nodului sinuzal cu
bradicardie sinuzalã, episoade de bloc SA gr. II ºi pauze atriale.
Pacemaker-ele implantate au fost bicamerale, cu stimulare
preponderent atrialã, alternând cu ritm sinuzal propriu. Trei
pacienþii din acest lot administrau Amiodaronã 200 mg/zi în
scop de prevenire a FA paroxistice ºi doi pacienþi administrau
Metoprolol 50  75 mg/zi. Examenul EcoCG iniþial nu a depistat

tulburãri importante la pacienþii supravegheaþi. Pe toatã perioada
de urmãrire s-a observat o dinamicã mai evidentã a dimensiunii
AS. La pacienþii din lotul I s-a observat o majorare a
dimensiunilor AS de la 35,9 mm la 38,8 (p<0,0001). (fig. 1)
În lotul II s-a observat o majorare a dimensiunilor AS de
la 37 mm la 40,9 mm (p<0,0005) (fig.2).
O creºtere semnificativã a dimensiunii AS s-a observat la
pacienþii din lotul III. Pe parcursul perioadei de urmãrire, AS
s-a dilatat de la 37,8 mm la 44,9 mm (p<0,005) (fig.3).
La ultima vizitã s-a depistat cã 12 (26,7%) pacienþi au
dezvoltat hipertensiune arterialã, 4 (8,9%) pacienþi - cardiopatie
ischemicã. În ritm sinuzal au rãmas 29 (64,4%) de pacienþi, 17
(58,6%) dintre ei având paroxisme scurte (secunde) care nu
necesitau corecþie medicamentoasã.
În perioada de urmãrire, 22 (48,9%) de pacienþi au administrat tratament continuu cu unul din urmãtoarele medicamente
administrate pe cale oralã: Amiodaronã 200 mg/zi, Metoprolol
50-150 mg/zi, Digoxinã 0,25 mg/zi. 5 (11,1%) bolnavi fãceau
tratament sporadic cu aceleaºi medicamente. 6 (13,3%) pacienþi

Fig. 1. Parametrii EcoCG la pacienþii din lotul I (cu ritm
sinuzal (RS). AS (atriul stâng), VD (ventriculul drept), VSd
(ventriculul stâng/diastolic), FE (fracþia de ejecþie).

Fig. 3. Parametrii EcoCG la pacienþii din lotul III (cu
fibrilaþie atrialã cronicã). AS (atriul stâng), VD (ventriculul
drept), VSd (ventriculul stâng/diastolic), FE (fracþia de ejecþie).

Fig. 2. Parametrii EcoCG la pacienþii din lotul II (cu fibrilaþie
atrialã persistentã). AS (atriul stâng), VD (ventriculul drept),
VSd (ventriculul stâng/diastolic), FE (fracþia de ejecþie).
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administrau tratament numai la accese, medicamentul cel mai
des folosit fiind Verapamilul, 80 mg, administrat într-o prizã
per os. Din numãrul total de bolnavi tratament antiagregant cu
aspirinã 325 mg/zi au urmat 19 (42,2%) pacienþi. Este necesar
de menþionat cã, pe parcursul studiului, 12 (26,7%) pacienþi nu
au administrat nici un tratament.
Agravarea semnelor clinice de insuficienþã cardiacã s-a
observat la 6 bolnavi. Toþi pacienþii fãceau parte din lotul cu FA
cronicã.

de urmãrire de 6 ani, dezvoltã FA cronicã, numai în 5% (12). În
studiul prezent 5 (11%) pacienþi au dezvoltat forma cronicã, în
medie peste 13,1 ani de la punerea în evidenþã a afecþiunii. Ca
factor favorizant de trecere în forma permanentã a fost
dimensiunea AS, care în dinamicã a crescut de la 37,8 mm la
44,9 mm (p<0,005). O moderatã dilatare a AS (40  45 mm)
poate creºte riscul instalãrii FA cronice (16). Studiul Framingham
a arãtat un risc de 42% din cazurile de dezvoltare a FA, la fiecare
5 mm de majorare a AS. În studiul efectuat s-a observat cã
instalarea FA permanente s-a instalat la un numãr mai mare de
pacienþi care aveau istoric familial de FA. Alt factor favorabil
dezvoltãrii FA cronice a fost frecvenþa paroxismelor de FA.
Evoluþia FAP izolate are un prognostic favorabil în apariþia
complicaþiilor embolice sistemice (17). Accidentele tromboembolice la subiecþii cu FAP izolatã au o ratã joasã. Într-un studiu
asupra pacienþilor cu FAP izolatã, rata evenimentelor embolice
a constituit doar 8,2% (0,55 la 100 de pacienþi/ani) (8).
E. Davidson ºi al.(1989) au comunicat despre o ratã a
accidentelor tromboembolice de 0,64 la 100 de pacienþi/ani,
S. Scardi ºi al.(1999)  3,1% (0,36 la 100 de pacienþi/ani ).
Pacienþii cu FA cronicã izolatã prezintã un risc crescut
pentru complicaþii tromboembolice. În studiul efectuat de [18]un
pacient a avut tromboembolism pulmonar ºi 7 pacienþi au avut
8 evenimente embolice (16,3%), cu un procent cumulativ de
18,3% (1,3 în 100 pacienþi/ani). Vârsta medie în timpul
evenimentului embolic a constituit în medie 57 de ani ºi peste 6
ani de la depistarea FA cronice izolate (18).
Riscul embolic sistemic a fost estimat ºi într-o metaanalizã
a cinci trialuri randomizate cu anticoagularea în FA, rezultatele
cãrora au fost similare (19).
Prin urmare, conform studiilor prezentate, pacienþii cu FA
izolatã au un risc scãzut pentru complicaþii tromboembolice.
Dar acest risc creºte odatã cu vârsta. Studiul Framigham a arãtat
o ratã mai mare a ictusului în perioada de urmãrire la bolnavii
cu FA cronicã izolatã (28,2%), decât în lotul de control (6,8%)
(20). Dar în acest studiu numai 11,8% dintre pacienþi cu FA
izolatã erau mai tineri de 50 de ani, iar mai mult de 50% dintre
bolnavi  de 70 de ani ºi mai mult. Pacienþii cu HTA, diabet
zaharat nu au fost excluºi din studiu, iar la 40% s-au depistat
alte patologii cardiovasculare dupã ce a fost diagnosticatã FA
izolatã.
Pentru a micºora importanþa factorului de vârstã, în studiul
efectuat de noi au fost incluºi pacienþii mai tineri de 60 de ani.
Nici un pacient din acest grup nu a suportat accidente
tromboembolice. Aceasta poate fi explicatã prin faptul, cã
majoritatea pacienþilor, în deosebi cei care au trecut în forma
permanentã, respectau recomandãrile prescrise. Progresarea
insuficienþei cardiace s-a observat la pacienþii din lotul FA
cronice.

Discuþii
În studiul efectuat, la 29 (64%) de pacienþi nu s-a putut
determina o cauzã a apariþia FAP. Ca factori declanºatori au
fost menþionaþi: stresurile psihoemoþionale (17,8%), efortul fizic
(6,7%), electrocutarea (2,2%), alcoolul (2,2%).
Datele studiilor anterioare au pus în evidenþã pacienþi
simptomatici, care prezentau acuze la palpitaþii, fatigabilitate,
vertije, dispnee. Este necesar de menþionat cã prezenþa acestor
simptome nu este o indicaþie certã pentru documentarea FA (6).
C. W. Israiel ºi al. (2004) au demonstrat cã 40% dintre pacienþii
studiaþi acuzau palpitaþii, dar la înregistrarea Holter prezenþa
FA nu s-a confirmat (4). În studiul realizat, 93,3% dintre pacienþi
erau simptomatici, fapt care a determinat ºi spitalizarea lor. La
aceºti pacienþi simptomatologia corela cu înregistrarea
electrocardiograficã a paroxismului.
La pacienþii cu FA simptomaticã primar apãrutã, durata
aritmiei poate exprima probabilitatea conversiei spontane.
Aceasta a fost ilustrat într-un studiu unde 1822 de pacienþi au
fost internaþi în staþionar din cauza FA; 356 (20%) pacienþi au
avut o duratã a disritmiei mai puþin de 72 de ore (13). Din aceºti
356 de pacienþi, douã treimi s-au reîntors spontan la RS.
Dimensiunile AS au fost în limitele normei atât în grupul care
s-a reîntors spontan la RS, cât ºi în grupul care au rãmas în FA.
În studiul prezent toþi pacienþii, cu durata aritmiei mai puþin de
12 ore, s-au reîntors spontan la RS.
Recurenþele în FAP sunt destul de frecvente. Incidenþa lor
în diferite studii este de 70% în an (fãrã terapie antiaritmicã),
pânã la 90% - în patru ani ºi 60% - în ºase ani (14, 15).
În studiul SPAF au fost evaluaþi 341 de pacienþi cu FA
persistentã, care au fost urmãriþi timp de 26 de luni (9). În acest
timp, la 49% dintre pacienþi a fost documentatã FA curentã. La
104 pacienþi, care au suportat cardioversie electricã sau
farmacologicã, rata recurenþelor a fost de 54%. Ca un factor
prevestitor al recurenþelor în acest studiu a fost mãrirea AS (9).
În studiul realizat 29 (64%) de pacienþi pe toatã perioada de
urmãrire nu au avut recurenþe ale FA. Aceasta s-ar explica prin
spitalizarea în clinicã specializatã dupã anumite cazuri acute
(electrocutare, stresuri, efort fizic, abuz de alcool) ºi respectarea
dupã externare a recomandãrilor medicului. 6 (13,33%) pacienþi
au dezvoltat forma persistentã, în medie peste 5,7 ani de la
selectare, paroxismele fiind mai des jugulate de cãtre pacient
sau de asistenþa medicalã de urgenþã. Medicamentele mai des
utilizate au fost Novocainamida, 1000 mg administratã i/v ºi
Verapamilul atât în formã de tabletã, cât ºi injectabilã.
Circa 5  18% dintre pacienþii cu FAP izolatã trec în forma
permanentã, dar progresarea, în diferite studii a depins de durata
disritmiei (1, 8, 9). Prezenþa afecþiunilor cardiace predispune la
instalarea FA cronicã (11). Pacienþii cu FAP izolatã, într-o perioadã

1.
2.
3.
"

Concluzii
Prezenþa FAP izolatã la pacienþii mai tineri de 60 de ani
este asociatã cu un risc scãzut de complicaþii.
Majorarea în dinamicã a dimensiunilor atriului stâng este
un factor care predispune la dezvoltarea fibrilaþiei atriale
cronice.
Recurenþele frecvente în FA paroxisticã predispun la
dezvoltarea fibrilaþiei atriale cronice.
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Tratamentul conservator al maladiilor hiperplastice benigne
ale glandei tiroide
O. Dubinin
Catedra Chirurgie 2, Clinica 1, USMFNicolae Testemiþeanu
Conservative Treatment of Benign Hyperplastical Pathology of Thyroid Gland
Nowadays the conservative management of benign hyperplastical pathology of thyroid gland does not necessary lead to the patients recovery
and the pathology involution. In case of diffuse toxic goiter during the 1 st year recovery can be observed in 25-50% patients. Still, disease relapse
is met in up to 90%of cases. Nodular forms of thyrohyperplasty dont fall for conservative treatment. Due to this, in cases of inefficiency of the
conservative treatment the latter should be interrupted in 3-6 months and surgical treatment should be suggested.
Key words: thyroid gland, benign thyrohyperplasty
Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå äîáðîêà÷åñòâåííûõ ãèïåðïëàñòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé æåëåçû
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå äîáðîêà÷åñòâåííûõ ãèïåðïëàñòè÷åñêèõ òèðåîïàòèé íå âñåãäà ïðèâîäèò ê âûçäîðîâëåíèþ èëè èíâîëþöèè çàáîëåâàíèÿ. Ïðè äèôôóçíîì òîêñè÷åñêîì çîáå èçëå÷åíèå â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà íàáëþäàåòñÿ ó 25-50% ïàöèåíòîâ. Îäíàêî ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ â òå÷åíèå ïåðâûõ 5-òè ëåò äîñòèãàþò 90% ñëó÷àåâ. Óçëîâûå ôîðìû òèðåîïàòèé íå ïîääàþòñÿ
êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ. Òàêèì îáðàçîì, ïðè íåýôôåêòèâíîñòè ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ â òå÷åíèå 3-6 ìåñÿöåâ ïàöèåíòàì ïîêàçàíî îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ùèòîâèäíàÿ æåëåçà, äîáðîêà÷åñòâåííàÿ òèðåîãèïåðïëàçèÿ

Actualitatea
Conform datelor OMS, 7% din populaþia globului
pãmântesc este afectatã de guºã endemicã, iar sporirea
afecþiunilor radioactive în ultimul deceniu a adus la creºterea
morbiditãþii maladiilor glandei tiroide cu 2% anual.

La moment, tiroidita autoimunã (TA) este cea mai rãspânditã
afecþiune între maladiile glandei tiroide ºi se depisteazã la populaþia
diferitelor þãri de la 0,1-1,2%, la copii, la 6-11% - la femei dupã 60
de ani. Dupã A. Weetman, frecvenþa TA în populaþie (formele clinic
evidente) constituie 1% ºi 5-7% din populaþia adultã.
"!
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Morbiditatea guºii difuze toxice (GDT) în populaþie este
relativ înaltã ºi prezintã 1-2% la femei, corelaþia între bãrbaþi ºi
femei cu GDT este 1:7. Guºa difuzã toxicã poate sã se dezvolte la
orice vârsta, însã mai frecvent se depisteazã între 30 ºi 40 de ani,
ºi prezintã 12% din numãrul total al maladiilor glandei tiroide.
Leziunile nodulare ale glandei tiroide, depistate în cadrul
unui control profilactic, constituie 5-10 % din numãrul total al
maladiilor GT ºi încã 25% din noduli în tiroidã se depisteazã
prin examenul sonografic (noduli nepalpabili) la persoanele
practic sãnãtoase [4].

actualmente sunt preferate tioamidele (mercazolil, carbimazol,
propiltiouracil, neomercazol) care reprimã biosinteza ºi secreþia
hormonilor tiroidieni, blocheazã iodinarea tironinelor ºi trecerea
de la monoiodtironinã la diiodtironinã ºi, ulterior, a acesteia din
urmã în tiroxinã. În plus, derivaþii de tiouracil inhibã conversia
perifericã a T4 în T3. Ca rezultat al reducerii hormonemiei tiroidiene,
apare o hipersecreþie de tirostimulinã al cãrei efecte secretorii ºi
morfogenice asupra tiroidei sunt disociate, cãci, datoritã ATS,
activitatea de stimulare endocrinã este redusã, în timp ce debitul
hormonal nu este influenþat. În acelaºi timp activitatea celularã este
stimulatã, dezvoltându-se o hiperplazie parenchimatoasã ºi o
exagerare a volumului guºii ºi a vascularizãrii acesteia. Indiferent
de mecanismul de acþiune, substanþele ATS nu frâneazã decât
incomplet secreþia hormonalã, utilizarea acestor preparate duce la
o reducere a tirotoxicozei doar în condiþiile unei administrãri
prelungite ºi în doze adecvate. Posologia ATS variazã în funcþie de
produsul utilizat, faza de evoluþie a bolii, vârsta bolnavului ºi forma
anatomo-clinicã a tirotoxicozei. Preparatele tirostatice pot fi utilizate
ca monoterapie a tratament al hipertiroidismului, în asociere cu
iodul radioactiv sau ca medicaþie pregãtitoare pentru tratamentul
chirurgical. Numeroase statistici menþioneazã o reducere
considerabilã a morbiditãþii postoperatorii la bolnavii trataþi cu ATS
faþã de cei care au administrat doar iod, iar riscul crizei tirotoxice
este diminuat, practic exclus [4].
Eficienþa tratamentului cu substanþe ATS este apreciatã
diferit de domeniu, frecvenþa remisiunilor stabile fiind între 25
 50%, din ce reiese cã cel puþin un bolnav din doi pãstreazã un
risc de recidivã dupã o curã de 6  12 luni cu ATS. Revenirea
simptomatologiei se produce la 50% din bolnavii cu funcþie
tiroidianã supresibilã ºi la 78% - din cei cu funcþie nesupresibilã,
necesitând o nouã curã de ATS. La pasivul metodei trebuie notate
necesitatea unei perioade îndelungate de tratament, reacþiile
toxice (febrã, erupþii eritematoase), complicaþiile sangvine
(deprimarea hematopoiezei cu neutropenie ºi agranulocitozã,
anemia aplasticã etc.).
Constatarea efectelor simptomatice ale antagoniºtilor
adrenergici cu acþiune perifericã, în special a medicaþiei β
blocante asupra sindromului hipermetabolic din tirotoxicozã
(componentele cardiovasculare), diverse preparate din aceastã
grupã sunt tot mai insistent ºi constant folosite în tratamentul
GDT. Propranololul, anaprilina, atenololul sunt larg utilizate în
pregãtirea preoperatorie a bolnavilor tirotoxici ºi în terapia
antitiroidianã perifericã, datoritã influenþei favorabile asupra
semnelor cardiovasculare ºi obstacolãrii conversiei T4 în T3.
Majoritatea autorilor aplicã la începutul tratamentului
mercazolila (20  40 mg/24 ore) sau propiltiouracila (200  400
mg/24 ore) în asociere cu β -blocantele ºi substanþe sedative ºi
neurotrope. Dupã micºorarea dozei substanþelor ATS pânã la doza
de susþinere, se indicã L -tiroxina (25  50 mg/24 ore). Este
cunoscut faptul, cã administrarea dozelor cât mari atât ºi mici de
mercazolilã, în mãsurã egalã micºoreazã nivelul anticorpilor la
receptorul TSH, frecvenþa recidivelor tirotoxicozei, dupã 12 luni
de tratament, este practic aceiaºi. Dozele mari de mercazolilã
provoacã des complicaþii sangvine  deprimarea hematopoiezei
cu neutropenie ºi agranulocitozã [2, 7].
Frecvenþa recidivelor depinde de durata curei tratamentului
conservativ  dupã o curã de 3  6 luni o remisiune îndelungatã
a fost obþinutã în 25% din observaþii, dupã 24 de luni de tratament

Posibilitãþi ºi limite terapeutice
Principiile tratamentului conservator al maladiilor glandei
tiroide sunt bine reflectate în literatura de profil pe exemplul
tratamentului a douã maladii ale tiroidei, cu schimbãri structurale
ºi funcþionale pronunþate  guºa difuzã toxicã ºi tiroidita autoimunã.
Tratamentul conservativ al GDT, în majoritatea cazurilor
este determinat de ataºamentul clinicianului faþa de una sau altã
metodã de tratament ºi de experienþa lui în aplicarea metodei de
tratament, de particularitãþile ºcolilor naþionale de endocrinologie ºi chirurgicale, de posibilitãþile instituþiilor medicale, cât
ºi de vârsta, sexul bolnavului ºi de formele evoluþiei clinice a
maladiei etc. În Europa aproximativ 95% din clinicieni, în
calitate de tratament curativ iniþial la pacienþii în vârstã pânã la
50 ani cu tirotoxicoza de gravitate medie, preferã aplicarea
substanþelor tirostatice. În SUA, în unele þãri din Europa de Apus
69% din endocriologi, în tratamentul pacienþilor vârstnici cu
GDT, aplicã izotopii radioactivi ai iodului, iar 27% preferã
aplicarea izotopilor radioactivi ai iodului în calitate de tratament
iniþial la pacienþi tineri. În cazul tratamentului cu iod radioctiv,
practic la toþi pacienþi cu timpul survine hipotiroidia care, în
situaþia datã, este tratatã de un ºir de autori ca un sfârºit al bolii
dar nu ca o complicaþie a tratamentului radioizotopic [1, 2, 3].
O problemã primordialã este aprecierea cantitãþii de radioiod
necesarã unui bolnav, o dozã excesivã putând sã producã o distrugere
brutalã ºi intensã a þesutului glandular, în timp ce o dozã redusã
riscã sã controleze incomplet tirotoxicoza. Conform datelor
centrelor clinice care dispun de experienþã largã în administrarea
iodului radioactiv, aceste doze variazã între 80  120 µCi/per gram
þesut glandular, în cazul când 131I constituie tratamentul iniþial, ºi
pot fi majorate pânã la 150  200 µCi/per gram la bolnavii cu
tirotoxicoze difuze severe, cardiotireoze asociate, volum important
al hipertrofiei glandulare (peste 100 g) sau tratament anterior cu
substanþe antitiroidiene de sintezã. Administrarea unor doze mai
mici (≈ 50  80 µCi/per gram) reduce incidenþa hipotiroidismului,
dar menþine posibilitatea persistenþei hipertiroidismului.
În pasivul metodei, în afara posibilitãþii survenirii hipotiroidiei precoce sau tardive dupã iradiere, trebuie înscrise ºi un
ºir de contraindicaþii sau complicaþii: riscul carcinogenetic al
administrãrii iodului radioactiv la copii ºi adolescenþi, riscul
distrugerii glandei tiroide fetale  în gestaþie, agravarea
oftalmopatiei dupã administrarea radioiodului, întârzierea
apariþiei efectului clinic, persistenþa sau recidiva tirotoxicozei,
cancerizarea, tulburãri dismenoree  amenoree etc [3, 5, 6].
În Europa, inclusiv în Rusia, majoritatea clinicienilor încep
tratamentul GDT prin aplicarea substanþelor antitiroidiene de sintezã
(ATS), care au fost introduse în terapeutica tirotoxicozei de cãtre
T. Astwood, în 1943. Din numãrul mare de preparate folosite ulterior,
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cu substanþe ATS acest indice creºte, conform datelor diverselor
statistici, pânã la 30  50%. Trebuie menþionat faptul cã lipsa
remisiunilor stabile, dupã medicaþia cu substanþe antitirodiene,
nu satisface speþialiºtii endocrinologi. Conform datelor multor
autori, frecvenþa remisiunilor timp de 5 ani este cifratã între 50
 60%, însã unii autori prezintã observaþii asupra 90% cazuri
de recidive ale GDT în aceeaºi perioadã de timp.
Tratamentul conservativ al tiroiditei autoimune depinde
de faza maladiei ºi, deoarece etiologia TA este puþin cunoscutã,
este îndreptat asupra unor componente ale patogenezei.
La pacienþii în faza hipertiroidianã a tiroiditei autoimune
tratamentul curativ poate fi redus la administrarea substanþelor
simptomatice (α  blocante, neurotrope, sedative). În acelaºi
timp, diagnosticul diferenþial al TA cu hipertiroidismul ºi al GDT
este dificil, de aceea tratamentul TA frecvent începe cu
administrarea substanþelor ATS (mercazolil).
Tiroidita autoimunã este cea mai frecventã cauzã a
hipotiroidiei spontane, care necesitã un tratament substituitiv. Mulþi
autori acceptã concepþia intensificãrii fluxului de tiroglobulinã în
sânge pe baza stimulãrii tirotrope intense care determinã reacþia
sistemului imun. Metodele esenþiale ale tratamentului TA sunt bazate
pe administrarea permanentã a hormonilor tiroidieni în cazul
hipotiroidiei clinic evidente ºi hipotiroidiei subclinice. Doza
tiroxinei, necesarã pentru terapia substituitivã, în medie constituie
1,6 mg/k corp, deci la pacienþii cu un surplus al masei corporale, ce
este tipic pentru hipotiroidie, doza medie este 100 150 mg/24 ore.
Stabilirea dozei individuale se începe de la 12,5  25 mg/24 ore ºi
se mãreºte treptat pânã la stabilirea eutiroidiei. Acest regim al
tratamentului hormonal este indicat pacienþilor cu schimbãri
cardiovasculare ºi vârstnici. În cazul intoleranþei la hormonii
tiroidieni, cu scopul micºorãrii sensibilitãþii miocardului la tiroxinã,
este raþionalã administrarea β  blocantelor (10  20 mg/24 ore).
La pacienþii vârstnici cu schimbãri cardiovasculare severe,
stabilirea tratamentului substituitiv poate dura pânã la 6 luni.
Luarea în consideraþie a faptului cã tiroidita autoimunã este
o afecþiune autoimunã organospecificã, în cadrul cãreia se
evidenþiazã o hiperactivitate severã a umunitãþii umorale ºi celulare,
poate argumenta aplicarea substanþelor imunodepresive, în special
a glucocorticosteroizilor. Pânã în prezent nu existã unanimitate
despre raþionalitatea aplicãrii lor ºi a dozelor propuse. Majoritatea
autorilor au confirmat ineficacitatea unor doze moderate (20  30
mg/24 ore) de glucocorticosteroizi, iar administrarea îndelungatã a
unor doze mai mari (40  80 mg/24 ore) provoacã diverse reacþii
nespecifice pronunþate, deoarece glucocorticosteroizii sunt substanþe
cu acþiune limfoidã puternicã: inhibã aparatul genetic al celulelor
limfocitare, sinteza metaboliþilor necesari pentru funcþionarea
normalã ºi diviziunea celulelor. Dupa întreruperea tratamentului
cu glucocorticosteroizi, se remarcã creºterea progresivã în volum
a guºii pe fondul TA. Toate acestea au servit argumente pentru a
renunþa la traramentul TA cu glucocorticosteroizi [10, 11].
În cazurile guºii nodulare sau polinodulare, posibilitãþile
tratamentului sunt limitate de alternativa  tratamentul conservativ ºi observaþia în dinamicã.
Scopul tratamentului conservativ, la bolnavii cu guºã
nodularã, este preîntâmpinarea mãririi ulterioare în dimensiuni
a formaþiunii nodulare.
O problemã mai grea este tentativa de a micºora nodulii
în dimensiuni cu ajutorul hormonilor tiroidieni.

Alegerea metodei conservative de tratament este justificatã
în cazul depistãrii nodului coloidal ºi a nodului în divers grad
de proliferare de dimensiuni mici (~1 cm).
În tratamentul conservator al guºilor nodulare se aplicã
preparate combinate ce conþin tiroxinã ºi o cantitate fiziologicã
de iod. Nivelul TSH în acest caz trebuie sã fie în limitele 0,1 
0,5 UI/l. Aceastã metodã de tratament poartã un caracter
supresiv. Drept indicaþie pentru continuarea tratamentului
conservativ ºi observaþiei dinamice serveºte lipsa creºterii în
dimensiuni a nodului în perioada de observaþie (creºterea nodului
în dimensiuni se socoate mãrirea diametrului lui cu 0,5 cm timp
de 6 luni). Dupã stabilizarea dimensiunilor nodului sau involuþia
lui, administrarea tiroxinei se întrerupe pentru 6 luni. Conform
datelor unor autori, asemenea rezultate sunt obþinute în 6  12%
din cazuri. În creºterea nodului în dimensiuni tratamentul
hormonal se întrerupe ºi este recomandat tratamentul chirurgical.
I. Sisson et al. au obþinut rezultate bune, cu diminuarea nodulilor
în dimensiuni pânã la 50% în 10% din observaþii, iar conform
datelor lui T. Morite, rezultate satisfãcãtoare au fost evidenþiate
în 28% din cazuri. A. Beangic afirmã cã aplicarea tiroxinei, în
tratamentul formelor nodulare ale guºii, poate doar preîntâmpina
dezvoltarea lor ulterioarã, dar nu poate micºora dimensiunile
formaþiunilor nodulare [8, 9].
Putem menþiona cã în prezent tratamentul medicamentos al
tiropatiilor hiperplastice benigne nu totdeauna duce la vindecarea
pacienþilor ºi la involuþia maladiei. În legãturã cu aceasta, în cazul
ineficacitãþii tratamentului curativ, el trebuie sã fie întrerupt dupã
3-6 luni, pentru a se recurge la intervenþie chirurgicalã.
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Particularitãþile clinico-evolutive ale osteoartrozei nodulare
L. ªincari
Catedra Medicinã Internã, Facultatea Rezidenþiat, USMF Nicolae Testemiþanu
Clinical and Evolutive Pecularities of Nodal Osteoarthrotis
In our analysis of 90 patients with nodal osteoarthrotis (NOA) we found that NOA is a multifactor chronic joint condition, and that the
associated pain and physical disability profoundly affect activities of daily life. The most commonly involved joints were: distal interphalangeal
joints, proximal interphalangial joints, and the first carpo-metacarpal joint. In the study we found the radiological degree II and III in 68 patients
(75.55%), the radiological degree I in 16 patients (17.78%), and the radiological degree IV in 6 patients (6.67%). Disability assessment has
shown that 22.2% of the patients were in functional class I, 60% in class II, and 17.8% in class III. Early diagnosis and treatment of NOA is vital.
Key words: nodal osteoarthrotis, interphalangial joints
Êëèíè÷åñêèå îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ óçåëêîâîãî îñòåîàðòðîçà
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 90 áîëüíûõ ñ óçåëêîâûì îñòåîàðòðîçîì (ÓÎÀ) ðóêè ïîêàçàëè, ÷òî ÓÎÀ ÿâëÿåòñÿ õðîíè÷åñêèì, ïîëèôàêòîðèàëüíûì çàáîëåâàíèåì, ãäå áîëü è äèñêîìôîðò âëèÿþò íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü áîëüíûõ. ×àùå âñåãî áûëè âîâëå÷åíû â ïðîöåññ
ñëåäóþùèå ìåëêèå ñóñòàâû ðóê: äèñòàëüíûå ìåæôàëàíãîâûå ñóñòàâû, ïðîêñèìàëüíûå ìåæôàëàíãîâûå ñóñòàâû, ïåðâûé ïÿñòíî-ôàëàíãîâûé ñóñòàâ. Ó áîëüíûõ ïðåâàëèðîâàëè II, III ðåíãåíîëîãè÷åñêèå ñòàäèè, âûÿâëåíûå ó 68 áîëüíûõ (75,55%), I ðåíãåíîëîãè÷åñêàÿ
ñòàäèÿ  ó 16 áîëüíûõ (17,78%), IV ðåíãåíîëîãè÷åñêàÿ ñòàäèÿ - ó 6 áîëüíûõ (6,67%). Áûëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå
êëàññû èíâàëèäíîñòè (ÔÊ): I ÔÊ  â 22,2%, II ÔÊ  â 60%, III ÔÊ  â 17,8% ñëó÷àåâ. Ðàííÿÿ ïîñòàíîâêà äèàãíîçà îñòåîàðòðîçà è
ïîñëåäóþùåå åãî ëå÷åíèå íà ñåãîäíÿùèé äåíü îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óçåëêîâûé îñòåîàðòðîç, ìåæôàëàíãîâûå ñóñòàâû

Introducere
Mâna este locul frecvent al artrozei articulaþiilor periferice.
Artroza mâinii poate afecta pronunþat calitatea vieþii prin
dificultatea realizãrii activitãþilor cotidiene, cum ar fi îmbrãcatul
ºi alimentarea [4].
Artroza digitalã poate fi un marcher important pentru o
tendinþã de afectare sistemicã a articulaþiilor, în special, a articulaþiilor genunchilor ºi ºoldurilor [4,5].
Definiþia artrozei mâinii, în particular pentru studiile
epidemiologice, a fost obiectivul reevaluãrii ºi revizuirii pe
parcursul ultimilor ani.
Artroza cu manifestãrile sale clinice (durere, redoare ºi
deformare articularã) ºi manifestãrile sale radiologice (îngustarea
spaþului articular, sclerozã subcondralã ºi osteofitozã) este
consideratã drept semn final de degradare a cartilajului articular.
Factorii, care contribuie la deteriorarea cartilajului atrticular,
sunt numeroºi ºi foarte frecvent vorbesc despre un caracter
multifactorial al maladiei.
Rolul traumatismelor, factorilor ereditari ºi ai celor
hormonali, vârsta, hipermobilitatea articularã, fumatul în
declanºarea ºi, ulterior, în evoluþia osteoartrozei digitale a fost
analizat pe parcursul ultimilor ani, însã rãmâne o temã de
dezbateri ºi în continuare [4].
Tabloul clinic al osteoartrozei digitale, cu regret, nu este
studiat detaliat  ca gonartroza ºi coxartroza. Posibil aceasta
este condiþionatã de faptul, cã osteoartroza mâinii (OA) decurge
mai benign în raport cu alte localizãri [6,8]. Articulaþiile
interfalangiene distale (IFD) sunt mai des afectate decât
articulaþiile interfalangiene proximale (IFP). Predominanþa
femininã este clasicã. Analiza biomecanicã a forþelor exercitate
asupra articulaþiilor a evidenþiat cã articulaþiile IFD suportã o

presiune mai mare [8], explicând predominarea femininã în
artroza digitalã din cauza activitãþilor manuale.
Nodozitãþile Heberden se depisteazã de la 11 % [9] la
20% [2] din toate cazurile de artrozã ºi atacã mai frecvent femeile
în vârstã, cu anamnezã heredocolateralã agravatã ºi, de
asemenea, femeile în perioada menopauzalã. Artroza mâinii
frecvent este atribuitã unei variante speciale de OA primarã din
cauza caracterului ereditar ºi lipsa oricãrei cauze aparente, dar
se poate dezvolta ºi secundar, pe fondul unei artrite cronice
(artrita reumatoidã (AR), gutã) sau posttraumatice [2,9].
Dupã pãrerea unor autori, debutul maladiei e asimptomatic
[2], alþii [3,6] susþin un asemenea debut: la început apare o
tumefiere a þesuturilor moi periarticulare, localizatã mai frecvent
pe suprafaþa dorsolateralã a degetelor, mono- sau bilateral,
însoþitã de durere, prurit ºi senzaþie de arsurã la nivelul acestora,
iar peste câteva luni (3-6 luni), sau chiar ani, tumefierea devine
osoasã  apar nodulii Heberden, care constituie cartea de vizitã
a OA IFD, iar nodulii Bouchard  pentru OA IFP. Nodulii
reprezintã tumefieri osoase, fiind situaþi, de obicei, pe suprafaþa
dorso-lateralã a falangei afectate. Ei sunt dureroºi, frecvent se
complicã cu sinovitã reactivã, manifestatã prin tumefierea
þesuturilor periarticulare, temperaturã localã ridicatã, uneori
hiperemia pielii periarticulare. Bolnavii cu OA interfalangianã,
mai frecvent decât alþi bolnavi cu alte localizãri ale OA, prezintã
redoare articularã cu o duratã de pânã la 30 minute (în medie 510 minute) dimineaþa ori/ºi dupã o perioadã oarecare de repaus
 semn distinctiv de redoarea articularã în alte maladii
inflamatorii articulare, mai cu seamã în AR [3,6].
În stadiile precoce ale OA digitale periarticular se pot
dezvolta chisturi mici, care uneori se pot erupe spontan, cu
eliberarea unui conþinut vâscos, incolor, care conþine o cantitate
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de acid hialuronic [1,3,6]. Chisturile sunt însoþite de o durere
puternicã în regiunea articulaþiei afectate care de cele mai deseori
e pulsatilã, de senzaþie de frigere ºi prurit în regiunea datã. Dupã
eliminarea conþinutului chisturilor, fenomenele subiective se pot
atenua sau dispar definitiv.
Nodulii Heberden pot fi solitari sau multipli, uneori
înconjurând articulaþia IFD sub formã de inel. De cele mai dese
ori nodulii Heberden se pot situa la nivelul articulaþiei IFD a
degetelor I  III [3,6]. În stadiile avansate ale OA mâinii, tabloul
clinic poate fi completat de instabilitatea articularã, micºorarea
volumului miºcãrilor în articulaþii (flexia ºi extensia), de asemenea,
de micºorarea capacitãþii funcþionale, care se manifestã prin
îngreunarea ori imposibilitatea de a efectua unele activitãþi fizice
cum ar fi: apucatul, croºetatul, tãiatul, cusutul [7].
Osteoartroza articulaþiilor IFP se întâlneºte la 1/2 dintre
bolnavii cu noduli Heberden, ei se pot dezvolta izolat în una sau
câteva articulaþii [2]. De cele mai deseori decurge asimptomatic,
fãrã sindrom dureros, dar deformarea articularã este evidentã ºi
contribuie la mãrirea în volum a articulaþiilor. În rezultatul
deformãrii, degetele capãtã o formã fuziformã, miºcãrile în articulaþii
sunt reduse, iar în caz de sinovitã reactivã tabloul clinic aminteºte
artrita reumatoidã, creând dificultãþi de diagnostic diferenþial.
Bolnavii cu OA a policelui acuzã dureri la baza policelui.
Rareori bolnavul poate prezenta durere undeva în regiunea
articulaþiei radiocarpiene. Palparea policelui este dureroasã, uneori
palpator se poate desluºi crepitaþie articularã la miºcarea degetului.
Sinovita reactivã este însoþitã de tumefierea þesuturilor periarticulare,
de majorarea temperaturii locale respectiv articulaþiei. În stadiile
tardive ale OA policelui poate avea loc atrofia muºchilor adiacenþi,
ce duce la dezvoltarea mâinii pãtrate [3].
Etiologia OA erozive pânã în prezent nu este elucidatã.
Unii autori o trateazã ca o formã de tranziþie între OA ºi AR, dar
de cele mai dese ori  ca o formã mai gravã a OA deformante a
mâinii [10].
Perioada evolutivã a OA în regiunea mâinii, de obicei, dureazã
câþiva ani. Maladia începe cu prezenþa unui disconfort, durere, prurit
la nivelul articulaþiilor afectate. În decurs de câþiva ani (uneori luni),
manifestãrile periodic se acutizeazã, apoi diminueazã, deseori apar
fenomene de sinovitã reactivã. Dupã o perioadã de câteva sãptãmîni,
procesul se stabilizeazã, durerea ºi alte fenomene subiective dispar,
apar nodulii Heberden ºi/sau Bouchard, volumul miºcãrilor în
articulaþii se micºoreazã, apare instabilitatea articularã, diformitãþi,
luxaþii sau subluxaþii ale falangelor.
Pentru OA mâinii este caracteristic afectarea articularã pe
rând, adicã la o anumitã etapã în unele articulaþii predominã
fenomenele de sinovitã reactivã, pe când în altele  procesul
deja s-a stabilizat [3,6].
OA mâinii rareori poate fi însoþitã de complicaþii. Afectarea
articulaþiei policelui sau/ºi radiocarpiene se poate complica cu
sindromul de tunel [3].

Tabelul 1
Caracteristica generalã a bolnavilor cu OA nodularã (n=90)

Diagnosticul de OA a fost stabilit în baza criteriilor ARA
(Asociaþia Reumatologicã Americanã), revizia anului 1987. Toþi
subiecþii loturilor experimental ºi martor au fost cercetaþi
complex, în condiþii de staþionar ºi ambulatoriu, conform unei
fiºe de observaþie clinicã, elaboratã conform scopului ºi
obiectivelor lucrãrii. Caracteristica generalã a bolnavilor cu OA
nodularã, în momentul examinãrii ºi la debutul maladiei, durata
maladiei sunt prezentate în tabelul 1.
Dupã cum se aratã în tabel, în studiu au fost incluse femei
cu vârsta medie de 61, 09 ± 1,04, iar durata medie a maladiei a
fost 15,93 ± 1,14 ani. Vârsta medie, la debutul maladiei în acest
grup a constituit 45,46±0,83. Anume aceastã vârstã se considerã
nefavorabilã în declanºarea maladiei [2,3].
Rezultate obþinute
La pacienþii cercetaþi au predominat stadiile II ºi III
radiologice, constatate în 68 (75, 55%) din cazuri, stadiul
radiologic I fiind stabilit în 16 (17,78 %) cazuri. Stadiul IV, cel
mai avansat, care determinã alterãri structurale grave, a fost prezent
la 6 (6,67 %) bolnavi cu osteoartrozã digitalã. Diagnosticul stadial
s-a efectuat în baza criteriilor Kellgren ºi Laurence, 1957.
Analizând clasele funcþionale de handicap articular, la
bolnavii din studiu s-a stabilit: clasa funcþionalã (CF) I  la 20
(22,2 %) bolnavi, CF II  la 54 (60 %) bolnavi. Handicap
articular grav  CF III  s-a stabilit la 16 (17,8 %) bolnavi.
Analizând simptomele la debutul maladiei s-a constatat
cã artralgii în articulaþiile IFD au fost prezente în 93,33 % cazuri,
iar dureri în articulaþiile IFP în 12,22 % cazuri (tab. 2). Dureri
în regiunea articulaþiei IFD a degetului II au prezentat 68 (75,
6%) bolnavi, având un caracter simetric, ºi 9 (10 %) bolnavi 
cu caracter asimetric. Artralgii, la nivelul articulaþiei IFD a
degetului III, au semnalat 32 (35,5 %) bolnavi  cu caracter
simetric ºi 15 (16,7 %) bolnavi  cu caracter asimetric, dureri la
nivelul articulaþiei interfalangiene a policelui  în 28,9% din
cazuri. Dureri în prima articulaþie carpometacarpianã, la debut,
au prezentat 9 (10 %) bolnavi, dureri în regiunea articulaþiei
IFD a degetului IV  7 (7,8 %) bolnavi ºi în regiunea degetului
V  11 (12,2%) bolnavi.

Material ºi metode
Studiul nostru a cuprins 120 de bolnavi cu OA deformantã,
dintre care 90 de bolnavi cu OA nodularã ºi 30  cu gonartrozã,
examinaþi ºi observaþi în SCM Sf. Treime (catedra de Medicinã
Internã Nr. 1, Facultatea Rezidenþiat), pe parcursul anilor 2001-2004.
Lotul martor l-a constituit 30 de femei sãnãtoase, de aceeaºi
vârstã.
"%
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%) ºi toracicã  la 1,1 % din bolnavi, gonalgii (la 25,6 % din
bolnavi), artralgii la nivelul articulaþiilor halucelui (la 50 % din
bolnavi), acroparestezii (la 98,9 % din bolnavi). În acelaºi timp,
aºa semne de afectare generalã ca frisoane, fatigabilitate, pierdere
în pondere, afectare tegumentarã ºi alterarea stãrii generale nu
s-au depistat.

Tabelul 2
Frecvenþa alterãrii articulaþiilor la debut

1)
Din cele expuse mai sus conchidem: durerea este
simptomul principal în OA mâinii la debut ºi persistã cel mai
frecvent la nivelul degetului II ºi III, date comparabile cu cele
din literaturã [6].
Artralgii la nivelul articulaþiilor IFP mai des au fost
constatate la nivelul degetului III  la 10 (11,1 %) bolnavi ºi la
nivelul degetului IV  la 6 (6,7 %) bolnavi.
Tumefierea articularã la debutul maladiei s-a evidenþiat
în 92,22 % din cazuri la nivelul articulaþiilor IFD ºi în 12,22 %
din cazuri la nivelul articulaþiilor IFP; la nivelul articulaþiei
interfalangiene a policelui în  30 % din cazuri.
De rând cu simptomele de durere ºi tumefiere articularã,
bolnavii la debutul maladiei au prezentat fenomene subiective:
prurit, jenã ºi senzaþie de frigere la nivelul articulaþiilor afectate,
constatate în 88,9 % din cazuri la nivelul articulaþiilor IFD ºi în
15,6 % din cazuri  la nivel articulaþiilor IFP.
Intensitatea durerilor articulare a fost apreciatã de cãtre
10 (11,1 %) bolnavi ca severã ºi de cãtre 80 (89,9 %) bolnavi 
ca moderatã.
Caracteristica durerilor articulare în depedenþã de variaþiile
diurne a fost descrisã ca durere matinalã  de cãtre 2 (2,2 %)
bolnavi ºi permanentã  de cãtre 88 (97, 8 %) bolnavi.
Conform mecanismului de instalare, durere articularã la
suprasolicitare fizicã au semnalat 47 (52,2 %) de bolnavi, dureri
pulsatile  43 (47,8 %) de pacienþi.
Redoare articularã la debut a fost depistatã în 100 % din
cazuri (la toþi bolnavii din lotul cu OA nodularã), ea fiind
matinalã ºi de inactivitate, cu o duratã medie de 1,02±0, 01 ore.
Crepitaþia articularã a fost semnalatã de cãtre 60 (66,7 %)
bolnavi în lotul cu OA nodularã. Din cadrul altor manifestãri
clinice, la debutul OA mâinii au fost înregistrate: dureri la nivelul
regiunii cervicale a coloanei vertebrale (la 10 % din bolnavi),
dureri la nivelul regiunilor lombarã a coloanei vertebrale (31, 1

2)
3)
4)

Concluzii
OA nodularã este o maladie degenerativã articularã, care
afecteazã doar structurile cartilaginoase ºi osoase ale
articulaþiei ºi nu manifestã afectãri extraarticulare.
Printre semnele de debut ale OA nodulare putem evidenþia
durerea, tumefierea, senzaþii subiective ca pruritul, jena
articularã, acroparestezii.
Cel mai frecvent au fost afectate articulaþiile IFD a
degetelor II  III ºi I articulaþie carpo-metacarpianã.
Deci, OA nodularã reprezintã o componentã minorã în cadrul
handicapului global, însã poate afecta esenþial calitatea vieþii
(predominanþa CF-II-III de handicap articular); în legãturã
cu aceasta depistarea precoce ºi tratamentul adecvat al OA
nodulare prezintã o problemã actualã.
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îôòàëüìîïëåãè÷åñêîé - ìèãðåíîçíûå àòàêè ñ ïðåõîäÿùèìè ãëàçîäâèãàòåëüíûìè (îäíîñòîðîííèé ïòîç, äèïëîïèÿ,
ìèäðèàç) ðàññòðîéñòâàìè; äëÿ ðåòèíàëüíîé - ñëåïîòà íà
îäèí ãëàç èëè ìîíîíóêëåàðíàÿ ñêîòîìà. Îñëîæíåííàÿ ìèãðåíü ïðîÿâëÿåòñÿ ìèãðåíîçíûì èíñóëüòîì [6], êîòîðûé âîçíèêàåò òîëüêî ó áîëüíûõ, ó êîòîðûõ ïðèñòóï ïðîòåêàåò ñ
àóðîé. Ïðè ýòîì î÷àãîâàÿ ñèìïòîìàòèêà àíàëîãè÷íà òàêîâîé ïðè àóðå ó äàííîãî áîëüíîãî è ñîõðàíÿåòñÿ äî 7 äíåé.
Ïî òå÷åíèþ âûäåëÿþò ëåãêèå, óìåðåííûå è òÿæåëûå ôîðìû, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ ÷àñòîòîé è èíòåíñèâíîñòüþ
ìèãðåíîçíûõ ïðîÿâëåíèé.
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÈ
ÌÈÃÐÅÍÎÇÍÎÉ ÃÎËÎÂÍÎÉ ÁÎËÈ
•
Îäíîñòîðîííÿÿ ëîêàëèçàöèÿ.
•
Ïóëüñèðóþùèé õàðàêòåð áîëè.
•
Èíòåíñèâíîñòü, óñóãóáëÿþùàÿñÿ ïðè ìîíîòîííîé ðàáîòå è õîäüáå.
•
Òîøíîòà, ðâîòà, ñâåòîáîÿçíü, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê çâóêàì.
•
Äëèòåëüíîñòü ìèãðåíîçíîé àòàêè îò 4 äî 72 ÷àñîâ.
•
Â àíàìíåçå íå ìåíåå 5 àòàê.
•
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëþáîãî ñèìïòîìà àóðû íå áîëåå
60 ìèíóò.
•
Ïîëíàÿ îáðàòèìîñòü ñèìïòîìîâ àóðû.
•
Äëèòåëüíîñòü ìåæäó àóðîé è ãîëîâíîé áîëüþ 60 ìèíóò.
Ïðè ïðàâèëüíî è ñâîåâðåìåííî ïðîâåäåííîì ëå÷åíèè
â óñëîâèÿõ îïòèìàëüíîãî ðåæèìà òðóäà è îòäûõà ìèãðåíü íå
ïðèâîäèò ê óòðàòå òðóäîñïîñîáíîñòè. Ïðè ëå÷åíèè èñïîëüçóþò: 1 ) àíàëüãåòèêè-àíòèïèðåòèêè; 2) ïðåïàðàòû ñïîðûíüè; 3) àãîíèñòû ñåðîòîíèíà; 4) áëîêàòîðû b-àäðåíî-ðåöåïòîðîâ; 5) áëîêàòîðû êàëüöèåâûõ êàíàëîâ. Ìîùíûì ïðîòèâîìèãðåíîçíûì äåéñòâèåì îáëàäàþò àãîíèñòû ñåðîòîíèíà. Íàèëó÷øèì ïðîòèâîìèãðåíîçíûì äåéñòâèåì îáëàäàåò ïðåïàðàò Èìèãðàí (Imigran) êîìïàíèè GlaxoSmithKline
(Âåëèêîáðèòàíèÿ).
Èìèãðàí (ñóìàòðèïòàí) - ñïåöèôè÷åñêèé ñåëåêòèâíûé àãîíèñò ñåðîòîíèíîâûõ 5HT1-ðåöåïòîðîâ (5-ãèäðîêñèòðèïòàìèí-1-ïîäîáíûõ), ðàñïîëîæåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî
â ÷åðåïíî-ìîçãîâûõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäàõ. Íå äåéñòâóåò íà
äðóãèå ïîäòèïû ñåðîòîíèíîâûõ 5HT-ðåöåïòîðîâ (5HT25HT7). Âûïóñêàåòñÿ â òàáëåòêàõ, ïîêðûòûõ îáîëî÷êîé, ñîäåðæàùèõ 50 èëè 100 ìã ñóìàòðèïòàíà (â âèäå ñóêöèíàòà);
â øïðèöàõ ïðåäâàðèòåëüíîãî çàïîëíåíèÿ ïî 0,5 ìë â êîìïëåêòå ñ àâòîèíæåêòîðîì: âî ôëàêîíàõ ñ äîçèðóþùèì óñòðîéñòâîì â âèäå íàçàëüíîãî ñïðåÿ (1 äîçà - 10 èëè 20 ìã).

Ìèãðåíü - ýòî ðàññòðîéñòâî, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ãîëîâíîé áîëüþ, ÷àùå îäíîñòîðîííåé, ïðîòåêàþùåé â ôîðìå ïðèñòóïîâ. Èíîãäà ïðèñòóïû ãîëîâíîé áîëè ñî÷åòàþòñÿ
ñ àóðîé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé êîìïëåêñ ïðåõîäÿùèõ î÷àãîâûõ íåâðîëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Ìèãðåíü, ÿâëÿÿñü èäèîïàòè÷åñêîé ôîðìîé ãîëîâíîé áîëè, êàê ïðàâèëî, íå ïðèâîäèò ê íåîáðàòèìîìó ïîðàæåíèþ ãîëîâíîãî ìîçãà, îäíàêî
îíà òÿæåëî ïåðåíîñèòñÿ è ñóùåñòâåííî óõóäøàåò êà÷åñòâî
æèçíè. Åþ ñòðàäàåò îò 3 äî 30% íàñåëåíèÿ, ïðåèìóùåñòâåííî ëèöà â âîçðàñòå äî 35 ëåò.
Ìåæäóíàðîäíàÿ êëàññèôèêàöèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ôîðìû ìèãðåíè [1]:
1) áåç àóðû,
2) ñ àóðîé (àóðà áåç ãîëîâíîé áîëè; áàçèëÿðíàÿ; ýêâèâàëåíòû; ñåìåéíàÿ ãåìèïëåãè÷åñêàÿ; ãåìèïëåãè÷åñêàÿ);
3) ìèãðåíîçíûé ñòàòóñ;
4) îñëîæíåííàÿ ìèãðåíü;
5) äðóãàÿ ìèãðåíü (îôòàëüìîïëåãè÷åñêàÿ; ðåòèíàëüíàÿ);
6) ìèãðåíü íåóòî÷íåííàÿ.
Âàæíåéøèìè ýòèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè çàáîëåâàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ íàñëåäñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, ýíäîêðèííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, íàðóøåíèÿ ñíà, ìåòåîôàêòîðû (êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà, àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ è ò.ä.), êóðåíèå, ñòðåññ. Ïàòîãåíåç ìèãðåíè ñëîæåí è
äî êîíöà íå âûÿñíåí. Íàèáîëåå èçâåñòíû ñîñóäèñòàÿ, íåéðîãåííàÿ è áèîõèìè÷åñêàÿ òåîðèè [2]. Êëèíè÷åñêè òèïè÷íûé ïðèñòóï ïðîñòîé ìèãðåíè ñîñòîèò èç äâóõ ôàç. Â ïåðâîé (ôàçà ïðåäâåñòíèêîâ, êîòîðàÿ âîçíèêàåò çà äåíü äî íà÷àëà ãîëîâíîé áîëè) - îòìå÷àþòñÿ óòîìëÿåìîñòü, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ñíèæåíèå íàñòðîåíèÿ èëè, ðåæå, ýéôîðèÿ. Âî
âòîðîé - ïîÿâëÿåòñÿ îäíîñòîðîííÿÿ ïóëüñèðóþùàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ëîêàëèçóþùàÿñÿ, êàê ïðàâèëî, â ëîáíî-âèñî÷íîé
îáëàñòè. Äëèòåëüíîñòü ïðèñòóïà íå ïðåâûøàåò 1-3 ñóòîê,
åìó íåðåäêî ñîïóòñòâóþò òîøíîòà, ðâîòà, ñâåòîáîÿçíü. Íàðóøåíèÿ ñîñóäèñòîãî òîíóñà ïðîÿâëÿþòñÿ ïîêðàñíåíèåì
êîíúþíêòèâû, íàáóõàíèåì ïîâåðõíîñòíîé âèñî÷íîé àðòåðèè, ïîáëåäíåíèåì êîæè ëèöà, ïîõîëîäàíèåì êèñòåé è ñòîï.
Â òèïè÷íûõ ñëó÷àÿõ àóðà ïðîÿâëÿåòñÿ ïàðàñòåçèÿìè, íà÷èíàþùèìèñÿ â êèñòè è ðàñïðîñòðàíÿþùèìèñÿ íà ëèöî è
ÿçûê. Ïðè ìèãðåíè ñ àóðîé áåç ãîëîâíîé áîëè îòìå÷àþòñÿ
òîëüêî çðèòåëüíûå íàðóøåíèÿ. Äëÿ áàçèëÿðíîé ìèãðåíè õàðàêòåðíû àòàêñèÿ, äèçàðòðèÿ â ñî÷åòàíèè ñî çðèòåëüíûìè
íàðóøåíèÿìè è ðàññòðîéñòâàìè ÷óâñòâèòåëüíîñòè; äëÿ ãåìèïëåãè÷åñêîé - îäíîñòîðîííÿÿ ñëàáîñòü êîíå÷íîñòåé; äëÿ
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Â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ ïîêàçàíî, ÷òî ñóìàòðèïòàí âûçûâàåò èçáèðàòåëüíîå ñóæåíèå ñîííûõ àðòåðèé,
íå îêàçûâàÿ ïðè ýòîì ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà öåðåáðàëüíûé êðîâîòîê. Ñîííûå àðòåðèè ñíàáæàþò êðîâüþ ýêñòðàêðàíèàëüíûå è èíòðàêðàíèàëüíûå òêàíè, â ò.÷. ìîçãîâûå
îáîëî÷êè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàñøèðåíèå ýòèõ ñîñóäîâ è/èëè
èõ îòåê ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåõàíèçìîì ðàçâèòèÿ ìèãðåíè
ó ÷åëîâåêà. Êðîìå òîãî, ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ñóìàòðèïòàí èíãèáèðóåò àêòèâíîñòü òðîéíè÷íîãî íåðâà.
Ïîëàãàþò, ÷òî óêàçàííûå ýôôåêòû ëåæàò â îñíîâå ïðîòèâîìèãðåíîçíîé àêòèâíîñòè ñóìàòðèïòàíà.Êëèíè÷åñêèé
ýôôåêò îòìå÷àåòñÿ ÷åðåç 10-15 ìèí ïîñëå ï/ê ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà â äîçå 6 ìã, ÷åðåç 15 ìèí ïîñëå èíòðàíàçàëüíîãî
ââåäåíèÿ 20 ìã è ÷åðåç 30 ìèí ïîñëå ïðèåìà âíóòðü èëè
ðåêòàëüíîãî ââåäåíèÿ 100 ìã ïðåïàðàòà.
Ïîêàçàíèÿ:
1) êóïèðîâàíèå îñòðûõ ïðèñòóïîâ ìèãðåíè, ñ àóðîé èëè
áåç íåå;
2) êóïèðîâàíèå îñòðûõ ïðèñòóïîâ ìèãðåíè, ñ àóðîé èëè
áåç íåå, îñîáåííî ó ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ ïðèñòóï ïðîòåêàåò ñ òîøíîòîé è ðâîòîé, à òàêæå ó ïàöèåíòîâ, íóæäàþùèõñÿ â áûñòðîì êóïèðîâàíèè ïðèñòóïà (äëÿ
ñïðåÿ íàçàëüíîãî).
Ðåæèì äîçèðîâàíèÿ: Èìèãðàí íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
ïðèìåíåíèÿ ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè. Èìèãðàí ðåêîìåíäóþò ïðèìåíÿòü êàê ìîæíî ðàíüøå ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ïðèñòóïà ìèãðåíè, íî îí îäèíàêîâî ýôôåêòèâåí íà ëþáîé ñòàäèè ïðèñòóïà.Âíóòðü äëÿ êóïèðîâàíèÿ îñòðûõ ïðèñòóïîâ
ìèãðåíè âçðîñëûì íàçíà÷àþò Èìèãðàí â ðåêîìåíäóåìîé
äîçå 50 ìã, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ - 100 ìã. Åñëè ñèìïòîìû
ìèãðåíè íå èñ÷åçàþò è íå óìåíüøàþòñÿ ïîñëå ââåäåíèÿ
ïåðâîé äîçû Èìèãðàíà, òî ïðåïàðàò íå ñëåäóåò íàçíà÷àòü
ïîâòîðíî äëÿ êóïèðîâàíèÿ ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïðèñòóïà.
Îäíàêî Èìèãðàí ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ êóïèðîâàíèÿ ïîñëåäóþùèõ ïðèñòóïîâ ìèãðåíè.Åñëè ñèìïòîìû óìåíüøèëèñü èëè ïðîøëè, à çàòåì âîçîáíîâèëèñü, ìîæíî ïðèíÿòü
âòîðóþ äîçó â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 24 ÷ ïðè óñëîâèè, ÷òî
èíòåðâàë ìåæäó äîçàìè ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 2 ÷. Â òå÷åíèå

ëþáîãî 24-÷àñîâîãî ïåðèîäà ìàêñèìàëüíàÿ äîçà Èìèãðàíà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 300 ìã.Òàáëåòêè ñëåäóåò ïðîãëàòûâàòü öåëèêîì, çàïèâàÿ âîäîé.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: ÈÁÑ èëè ïîäîçðåíèå íà åå íàëè÷èå;ñòåíîêàðäèÿ Ïðèíöìåòàëà;èíôàðêò ìèîêàðäà â àíàìíåçå;íåêîíòðîëèðóåìàÿ àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ;çàáîëåâàíèÿ ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîâ;èíñóëüò èëè ïðåõîäÿùåå íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ â àíàìíåçå;òÿæåëûå
íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïå÷åíè;îäíîâðåìåííûé ïðèåì ïðåïàðàòîâ, ñîäåðæàùèõ ýðãîòàìèí èëè åãî ïðîèçâîäíûå (â ò.÷.
ìåòèñåðãèä); îäíîâðåìåííûé ïðèåì èíãèáèòîðîâ ÌÀÎ è
ïåðèîä äî 14 äíåé ïîñëå èõ îòìåíû; ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïðåïàðàòó.
Áåðåìåííîñòü è ëàêòàöèÿ: Êëèíè÷åñêèé îïûò ïðèìåíåíèÿ Èìèãðàíà ïðè áåðåìåííîñòè îãðàíè÷åí. Ïðåïàðàò ìîæíî íàçíà÷àòü òîëüêî â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðåäïîëàãàåìàÿ ïîëüçà äëÿ ìàòåðè ïðåâîñõîäèò ïîòåíöèàëüíûé ðèñê
äëÿ ïëîäà. Òàêèì îáðàçîì, Èìèãðàí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
÷ðåçâû÷àéíî öåííóþ íîâóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ àëüòåðíàòèâó â ëå÷åíèè ìèãðåíè.
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Ïñèõîòåðàïèÿ â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ
Ò. Ëÿøîê
Êàôåäðà ïñèõèàòðèè, íàðêîëîãèè è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Psychotherapy in Complex Treatment Psychosomatic Disorders in Childhood and Adolescents
The article reports the results of a study of two types of treatment for psychosomatic disorders in forty-one children between 5 and 18 years
old. Twenty-one patients underwent a complex treatment of psychotherapy: individual and, in some cases, family psychoanalysis and medication.
Twenty patients received only medication. The group which received the complex treatment displayed the greater success. The results were seen
in 16.8 + 4.3 months.
Key words: clinical study, psychotherapy, psychosomatic disorders in childhood
Psihoterapia în tratamentul complex al tulburãrilor somatoforme la copii ºi adolescenþi
Scopul lucrãrii îl reprezintã optimizarea psihoterapiei în tratamentul complex al tulburãrilor somatoforme la copii ºi adolescenþi. Au fost
studiaþi ºi trataþi 41 de copii ºi adolescenþi, cu vârsta cuprinsã între 5-15 ani. Pacienþii au fost divizaþi în douã grupuri de tratament: 21 de pacienþi
au administrat tratament complex: psihoterapie (de autocontrol biofeedback, psihanaliticã individualã, familialã) ºi farmacoterapie; 20 de pacienþi
- doar tratament medicamentos. Mai des, rezultate veridice pozitive s-au înregistrat în administrarea tratamentului complex în combinaþie cu
psihoterapia individualã ºi familialã (datele din catamneza 16,8 ± 4,3 luni).
Cuvinte-cheie: studiu clinic, psihoterapia, tulburãri somatoforme la copii

Ââåäåíèå
Ñîìàòîòôîðìíûå ðàññòðîéñòâà ñîñòàâëÿþò îäèí èç àñïåêòîâ ïñèõîñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè. Ïñèõîñîìàòèêà ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêîé êîíöåïöèåé, êîòîðàÿ òåîðåòèçèðóåò ìîäåëü áîëåçíåé, â ðàìêàõ êîòîðîé áîëåçíåííûå ðàññòðîéñòâà
îáúÿñíÿþòñÿ êàê ñîìàòè÷åñêèé îòçâóê ýìîöèîíàëüíûõ äèñôóíêöèé, ïðîÿâëÿþùèõñÿ êëèíè÷åñêè èëè íåò, îáðàçóþùèõñÿ âñëåäñòâèå èíòðàïñèõè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ èëè âíåøíèõ
ñòðåññîâûõ ïðè÷èí [1]. Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ñîìàòîôîðìíûå ðàññòðîéñòâà ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðåäñòàâëÿþò
èíòåðåñ è äëÿ ñåìåéíûõ âðà÷åé, ïåäèàòðîâ, õèðóðãîâ, ýíäîêðèíîëîãîâ, óðîëîãîâ, íî îñîáåííî äëÿ ïñèõèàòðîâ. Ýòè
áîëüíûå ÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûìè, ìíîãîêðàòíî îáñëåäóåìûìè, õðîíè÷åñêèìè ïîñåòèòåëÿìè âðà÷åé. Â äåòñêîì
êîíòèíãåíòå ÷èñëî áîëüíûõ ñ ñîìàòîôîðìíûìè ðàññòðîéñòâàìè ñîñòàâëÿåò îò 16 äî 68% [2]. Òàêîé ðàçáðîñ ïîêàçàòåëåé îáóñëîâëåí íåîäíîçíà÷íîé îöåíêîé äîëè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè ó äåòåé. Â ïðîáëåìàòèêå ðàññòðîéñòâ èçó÷åíèå ýìîöèé â íîðìå è ïàòîëîãèè óñòàíîâèëî è ýâîëþöèîííî-ïîçèòèâíóþ (ïðèñïîñîáèòåëüíóþ) ðîëü, è îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå àôôåêòà ó äåòåé,
ïðîÿâëÿþùååñÿ òîãäà, êîãäà áèîëîãè÷åñêè àäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà ñèòóàöèþ íåâîçìîæíà [3]. Íàèáîëåå ÷àñòî íåãàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå îòìå÷àåòñÿ â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè.
Ãëóáîêàÿ òðåâîãà, ñâÿçàííàÿ ñî ñïåöèôè÷åñêèìè ôèçèîëîãè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè, âåäóùàÿ ê äèñôóíêöèè, èìååò îñíîâó â ðàííåì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìàòåðüþ è ðåáåíêîì.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî èìåþùèé âåäóùåå çíà÷åíèå â ðàçâèòèè
ïñèõîñîìàòèêè äåôèöèò ñèìâîëèçàöèè ýìîöèîíàëüíîãî,
ñîìàòè÷åñêîãî è ìåíòàëüíîãî ñòàòóñà ôîðìèðóåòñÿ ó íåçàùèùåííûõ ïðèâÿçàííîñòüþ, äåçîðãàíèçîâàííûõ äåòåé
[3,4]. Îñîáåííîñòè ýìîöèé ó äåòåé, èõ êðàòêîâðåìåííîñòü,

ðàçíîîáðàçèå, èíòåíñèâíîñòü ïðè áîëüøîé óñòîé÷èâîñòè
îòðèöàòåëüíûõ, ñïîñîáñòâóåò ÷àñòîìó âîçíèêíîâåíèþ ïîíèæåííîãî íàñòðîåíèÿ, ïðè ýòîì ó ìàëü÷èêîâ îòìå÷àåòñÿ
áîëåå âûðàæåííàÿ ñèìïòîìàòèêà ýìîöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé. Ïî äàííûì Àíòðîïîâà Þ. Ô., Øåâ÷åíêî Þ. Ñ., ó áîëüíûõ ñ ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè íàáëþäàåòñÿ
äåïðåññèÿ íåâðîòè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ñðåäè îñîáåííîñòåé
äåòñêèõ äåïðåññèé îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå àâòîðû
óêàçûâàþò íà ìàñêèðîâàííûé õàðàêòåð àôôåêòèâíîé ñèìïòîìàòèêè (ëàðâèðîâàííàÿ äåòñêàÿ äåïðåññèÿ): ïðåîáëàäàíèå â êëèíèêå ðàííåãî è äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé - íàðóøåíèé ïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ (àíàêëèòè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ), ýíóðåçà, àóòîýðîòèçìà, ôîáèé, òðåâîãè, è òîëüêî ó ïîäðîñòêîâ ïðèñóòñòâèå àôôåêòèâíîé ñèìïòîìàòèêè âçðîñëûõ [5, 6]. Äîìèíèðîâàíèå ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â îäíîé èç ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì íàáëþäàåòñÿ ïðè ýíóðåçå, ýíêîïðåçå. Ýíóðåç íà ôîíå ñòåðòûõ
äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé îïèñàí â 33% ñëó÷àåâ, ýíêîïðåç â 7% ñëó÷àåâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýíóðåç ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðåäñòàâëÿåò ìåäèöèíñêóþ è ñîöèàëüíóþ ïðîáëåìó â
ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ: 20% 5-ëåòíèõ äåòåé, 2%
ìîëîäûõ ëþäåé Àíãëèè è 5-7 ìèëëèîíîâ äåòåé Àìåðèêè
ñòðàäàþò ýòèì ðàññòðîéñòâîì [7].
Â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ àêòóàëüíà ïðîáëåìà àäåêâàòíîñòè òåðàïèè, òàê êàê
÷àùå âñåãî ýòè áîëüíûå ïîëó÷àþò ñèìïòîìàòè÷åñêóþ ôàðìàêîòåðàïèþ. Èññëåäîâàíèÿ òåðàïåâòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ïðè
ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîñòè, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ïñèõîôàðìàêîòåðàïèþ è ïñèõîòåðàïèþ [8, 9]. Â òî æå âðåìÿ ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ñóããåñòèâíîé, ïîâåäåí÷åñêîé ïñèõîòåðàïèè òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàòè÷åñêèì ïîäõîäîì, òàê êàê íå
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ñîîòíîñèòñÿ ñ ïñèõîãåíåçîì ðàññòðîéñòâ. Ïñèõîàíàëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ áàçèðóåòñÿ íà ãëóáèííî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìàõ îáðàçîâàíèÿ ñèìïòîìîâ è ó÷èòûâàåò ïñèõîñîìàòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ëè÷íîñòè. Horn H., èñõîäÿ èç «îãðîìíîãî
âëèÿíèÿ îêðóæàþùèõ âçðîñëûõ íà ðàçâèòèå ðåáåíêà è ïîäðîñòêà», ïîä÷åðêèâàåò âàæíîñòü òî÷íîé êîíöåïòóàëèçàöèè
ðîäèòåëüñêîé âîâëå÷åííîñòè â ðàññòðîéñòâî ðåáåíêà äëÿ
óïîðÿäî÷èâàíèÿ ñåìåéíîé òåðàïèè äëÿ âîçðàñòàíèÿ ýôôåêòà ýòîãî ïîäõîäà [10]. Ñðàâíèâàÿ ïñèõîòåðàïèþ, ôàðìàêîòåðàïèþ è êîìáèíèðîâàííîå ëå÷åíèå ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ, íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ïåðâîèñòî÷íèêîâ, àâòîðû ÷àùå
èññëåäóþò ýôôåêòèâíîñòü ôàðìàêîòåðàïèè, ÷åì ïñèõîòåðàïèè. Èññëåäîâàíèÿ ïî êîìáèíèðîâàíèþ ïñèõîòåðàïèè ñ ïðèìåíåíèåì àíòèäåïðåññàíòîâ ñîäåðæàò ïðîòèâîðå÷èâûå äàííûå. Ïñèõîôàðìàêîëîãèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà âûðàæåííóþ
ýôôåêòèâíîñòü â ëå÷åíèè äåïðåññèé ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ,
íî çàêðûòûé ìîíèòîðèíã òðåáóåò îöåíêè îáðàòíûõ ýôôåêòîâ, âêëþ÷àÿ ñóèöèäàëüíîå ïîâåäåíèå è àæèòàöèþ [11].
Ó÷èòûâàÿ àêòóàëüíîñòü äàííîé òåìû, ïðåäñòàâëÿåò
òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ïñèõîòåðàïèè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  îïòèìèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü
ïñèõîòåðàïèè â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ ïîìîùüþ èññëåäîâàíèÿ
êëèíèêî-ïàòîïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è ïðèìåíåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ âàðèàíòîâ ïñèõîòåðàïèè - èíäèâèäóàëüíîé, ñåìåéíîé.

ìåéíûõ âçàèìîîòíîøåíèé»). Ïîâòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
áûëè ïðîâåäåíû â êàòàìíåçå (ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü 16,8 ±
4,3 ìåñ.). Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ
ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷ êðèòåðèÿ, ðàçëè÷èÿ ñ÷èòàëè äîñòîâåðíûìè ïðè ð<0,05.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Â ãåíåçå ïñèõîãåííûõ ðàññòðîéñòâ áîëüøîå çíà÷åíèå
èìååò êîíñòèòóöèîíàëüíî-ëè÷íîñòíàÿ íåïîëíîöåííîñòü. Ó
áîëåå ïîëîâèíû îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ (58,5%) óñòàíîâëåíû îòêëîíåíèÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, ðîäîâ, ñèíäðîì
íåâðîïàòèè, ó 34,2% áîëüíûõ  íàñëåäñòâåííàÿ îòÿãîùåííîñòü íåâðîòè÷åñêèìè ÷åðòàìè, à â 19,5% - íåïîëíûå ñåìüè,
17,1% áîëüíûõ âîñïèòûâàëèñü ðîäñòâåííèêàìè èç-çà îòúåçäà ðîäèòåëåé çà ãðàíèöó. Ðàííÿÿ äåïðèâàöèÿ  ýòèîëîãè÷åñêèé ôàêòîð äåïðåññèé â ìëàäøåì âîçðàñòå, âëèÿëà íå òîëüêî
íà àôôåêòèâíûå ñòîðîíû ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, íî ñïîñîáñòâîâàëà è çàäåðæêå ïñèõîìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ óæå íà ïåðâîì ãîäó æèçíè - ñòðàõ õîäüáû ïîñëå ïàäåíèÿ ñ çàäåðæêîé
ôîðìèðîâàíèÿ íàâûêà - 9,8% áîëüíûõ. Âçàèìîîòíîøåíèÿ
ðîäèòåëåé â áîëüøèíñòâå ñåìåé áûëè îòêðûòî êîíôëèêòíûå
èëè íàïðÿæåííûå, ñîçäàâàÿ ñðåäó äëÿ ïñèõîòðàâìàòèçàöèè
63,4% äåòåé â ñåìüå. Â îòíîøåíèÿõ ñ ñèáñàìè ïàöèåíòû ïðîÿâëÿëè íåóñòîé÷èâîñòü (36,6%) èçáèðàòåëüíî-ïîëîæèòåëüíîå (46,3%) îòíîøåíèå. Íåñìîòðÿ íà õîðîøèå ìàòåðèàëüíî-áûòîâûå óñëîâèÿ ïî÷òè ó âñåõ ñåìåé - 82,9%, îòäåëüíóþ
êîìíàòó èìåëè òîëüêî 29,3% áîëüíûõ, îòðàæàÿ äèñôóíêöèè
ñèñòåìû ðîäèòåëü-ðåáåíîê (ïðîáëåìû îòäåëåíèÿ, ñòðàõ ñåïàðàöèè). Íåâðîòè÷åñêîå ðåàãèðîâàíèå ó áîëüíûõ íàáëþäàëîñü ñ ìëàäøåãî âîçðàñòà è âûðàæàëîñü â áîÿçëèâîñòè, òðåâîæíîñòè, òðóäíîñòÿõ àäàïòàöèè. Âûðàæåííàÿ äåçàäàïòàöèÿ
â øêîëå (äåòñêîì ñàäó) íàáëþäàëàñü ïî÷òè ó âñåõ áîëüíûõ ñ
ñèìïòîìàòèêîé ôóíêöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà  ïîâûøåíèåì
òåìïåðàòóðû òåëà, ãîëîâíûìè áîëÿìè, áîëÿìè â æèâîòå, ñòðàõîì øêîëû (56,1%) è îòðàæàëàñü íà ïîâåäåíèè, ó÷åáå.
Â àíàìíåçå ó âñåõ ïàöèåíòîâ íàáëþäàëèñü ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ, íåêîòîðûå ëå÷èëèñü ïî ïîâîäó ãàñòðèòà,
äèñôóíêöèé êèøå÷íèêà (19,5%), ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, àëëåðãèè
(7,3%), ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé òðîôèêè ìèîêàðäà
(2,4%). Äî ïîÿâëåíèÿ ñèìïòîìàòèêè ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ áîëüíûå èìåëè ñëåäóþùèå ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè: âûñîêóþ òðåâîæíîñòü, ñåíñèòèâíîñòü, âíóøàåìîñòü
(97,6%), ñðåäíþþ óñòîé÷èâîñòü èíòåðåñîâ â èãðàõ, çàíÿòèÿõ (56,1%), âûñîêóþ àêòèâíîñòü (65,9%), âûñîêóþ èíòåíñèâíîñòü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýìîöèé (78,1%), íèçêóþ ôðóñòðàöèîííóþ òîëåðàíòíîñòü (85,4%). Âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ
áîëüíûå ïðîÿâëÿëè íåäîâåð÷èâîñòü, ñðåäíå - íèçêóþ îáùèòåëüíîñòü (60,9%), âûñîêóþ àãðåññèâíîñòü (75,6%). Ñðåäè
âîçìîæíûõ ýòèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ ó áîëüíûõ îïðåäåëÿëèñü äëèòåëüíîå ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå - 100% áîëüíûõ, êîíôëèêòû (íåçàñëóæåííîå íàêàçàíèå, îñêîðáëåíèÿ) 56,1% áîëüíûõ, ñòðåññû (èñïóã) - 34,2% áîëüíûõ, ñåïàðàöèÿ, òðàóð - 9,8% áîëüíûõ. Â
ïñèõîãåíåçå ðàññìàòðèâàëèñü ñëåäóþùèå èíòðàïñèõè÷åñêèå
êîíôëèêòû ïî Â. Í. Ìÿñèùåâó: èñòåðè÷åñêèé (46,3%), íåâðàñòåíè÷åñêèé (36,6%), îáñåññèâíî-ïñèõàñòåíè÷åñêèé
(17,1%). À òàêæå êîíôëèêòû: ìåæäó ïîòðåáíîñòüþ íåçàâèñèìîñòè è çàâèñèìîñòüþ (34,2%); ìåæäó ïîòðåáíîñòüþ äî-

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì
äèñïàíñåðå è äíåâíîì ñòàöèîíàðå äëÿ äåòåé çà ïåðèîä 20012004 ãã. Áûëè èññëåäîâàíû è ïîëó÷àëè ëå÷åíèå 41 áîëüíîé
ñ ñîìàòîôîðìíûìè ðàññòðîéñòâàìè. Âîçðàñò áîëüíûõ âàðüèðîâàë ìåæäó 5 è 18 ãîäàìè (äåòè  33 (80,5%), ïîäðîñòêè  8 (19,5%)), ñðåäíèé âîçðàñò 10,8 ëåò. Ïîë: ìóæñêîé 
29 (70,7%), æåíñêèé  12 (29,3%). Èññëåäîâàëèñü ñîìàòèçèðîâàííîå ðàññòðîéñòâî  2 áîëüíûõ (4,9%), íåâðàñòåíèÿ
 13 áîëüíûõ (31,7%), ýíóðåç  18 áîëüíûõ (43,9%), ýíêîïðåç  8 áîëüíûõ (19,5%). Â çàâèñèìîñòè îò ïðîâîäèìîé òåðàïèè áîëüíûå áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû: îñíîâíóþ è
êîíòðîëüíóþ. Â îñíîâíîé ãðóïïå 21 ïàöèåíò ïîëó÷àëè êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå: ïñèõîòåðàïèþ  èíäèâèäóàëüíóþ, ñåìåéíóþ ñîîòâåòñòâåííî êëèíè÷åñêèì ïðîÿâëåíèÿì è ôàðìàêîòåðàïèþ, â êîíòðîëüíîé ãðóïïå 20 ïàöèåíòîâ  òîëüêî
ôàðìàêîòåðàïèþ. Áîëüíûå îáåèõ ãðóïï ïîëó÷àëè àíêñèîëèòèêè, ñåäàòèâíûå ïðåïàðàòû. Íàáëþäàåìûå ãðóïïû áûëè
îäíîðîäíûìè ïî ïîëó, âîçðàñòó è âûðàæåííîñòè ðàññòðîéñòâ (ð>0,05). Èíäèâèäóàëüíóþ ïñèõîòåðàïèþ ïîëó÷àëè 76,2% áîëüíûõ, ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé è ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè - 23,8% áîëüíûõ. Ñåàíñû ïñèõîòåðàïèè
(biofeedback, ïñèõîàíàëèç) ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 1-1,5 ÷àñà
ïðîâîäèëèñü 1-2 ðàçà â íåäåëþ â òå÷åíèå 3-6 ìåñÿöåâ.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ áîëüíûõ ïðèìåíÿëèñü ìåòîäû: êëèíè÷åñêèé, ïàðàêëèíè÷åñêèé (ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ, ýõîýíöåôàëîãðàôèÿ, ðåîýíöåôàëîãðàôèÿ) è êëèíèêî-ïàòîïñèõîëîãè÷åñêèé (ðèñóíî÷íûå òåñòû «Äîì, äåðåâî, ÷åëîâåê»,
«Ìîÿ ñåìüÿ», îïðîñíèêè Àéçåíêà - âçðîñëûé è ïîäðîñòêîâûé âàðèàíòû, è Ý. Ã. Ýéäåìèëëåðà - «Àíàëèç âíóòðèñå#

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
ñòèæåíèÿ è ñòðàõîì íåóäà÷è (36,6%); ìåæäó íîðìàìè è òåíäåíöèåé ê àãðåññèâíîìó ïîâåäåíèþ (39%); ìåæäó áîëüøîé
ïîòðåáíîñòüþ ïðîÿâèòü ñåáÿ è îòñóòñòâèåì ïðèçíàíèÿ äîñòèæåíèé (36,6%). Â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè âûÿâëåíû ïñèõîëîãè÷åñêèå âûèãðûøè îò áîëåçíè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ:
óõîä îò ðåøåíèÿ òðóäíûõ ïðîáëåì (90,2%), ïîèñê îïåêè, ñî÷óâñòâèÿ, çàáîòû (73,2%), ïîèñê ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ïðèçíàíèÿ (53,7%), îòñòðàíåíèå îò íåêîòîðûõ íàãðóçîê â øêîëå (äåòñêîì ñàäó), äîìà (31,7%), îïðàâäàíèå íåóäà÷, íåñîñòîÿòåëüíîñòè (29,3%).
Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ
îòëè÷àëàñü ïîëèìîðôèçìîì: ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ áàçîâûé ñèíäðîì ñî÷åòàëñÿ ñ äðóãèìè íåâðîòè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè ìåíåå âûðàæåííûìè, íî äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííûìè (62,9%). Òàêèì îáðàçîì, â êëèíèêå ðàññòðîéñòâ íàáëþäàëàñü: äåïðåññèâíàÿ ñèìïòîìàòèêà (92,7%), â òîì ÷èñëå
ñ ïðîÿâëåíèÿìè íåãàòèâèçìà, àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ
(12,2%), îáñåññèâíûì âëå÷åíèåì êóñàòü íîãòè (24,4%); àñòåíè÷åñêèé ñèíäðîì (73,2%); òðåâîæíî-ôîáè÷åñêèé ñèíäðîì (48,8%)  â ñïåêòðå ïðîÿâëåíèé ïðåîáëàäàëè ñòðàõ
øêîëû (52,1%) è êîøìàðû (68,3%); ýíóðåç (43,9%), ýíêîïðåç (19,5%), à òàêæå òèêè (9,7%); çàèêàíèå (7,3%).
Ïàðàêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ïî äàííûì ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèè ïî÷òè ó âñåõ áîëüíûõ îïðåäåëÿëèñü óìåðåííûå äèôôóçíûå èçìåíåíèÿ áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè
ãîëîâíîãî ìîçãà, óìåíüøåíèå àìïëèòóäû êîëåáàíèé, ãèïåðñèíõðîíèçàöèÿ ñ îòñóòñòâèåì ôîêàëüíûõ íàðóøåíèé ðèòìèêè, ÷òî, ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ, ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè è àêòèâàöèè ëèìáèêî-ðåòèêóëÿðíûõ
ñòðóêòóð [17]. Íîðìàëèçàöèÿ ÝÝÃ ñî÷åòàëàñü ñ ðåäóêöèåé
íåâðîòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, îòðàæàÿ ôóíêöèîíàëüíûé õàðàêòåð ýòèõ íàðóøåíèé. Ïî äàííûì ýõîýíöåôàëîãðàôèè, ó áîëüíûõ íàáëþäàëîñü óìåðåííîå ðàñøèðåíèå áîêîâûõ æåëóäî÷êîâ ìîçãà - 80,5% áîëüíûõ, ðåîýíöåôàëîãðàôèè - óìåðåííàÿ
äèñòîíèÿ ñîñóäîâ ìîçãà  72,9% áîëüíûõ.
Ýêñïåðèìåíòàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ñëóæèëè íå òîëüêî ìàòåðèàëîì äëÿ àíàëèçà, íî è èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëÿëà
íàïðàâëåíèå â ïñèõîòåðàïèè. Ïðîåêòèâíûå ðèñóíî÷íûå
òåñòû ïîçâîëèëè ïîëó÷èòü ðàçíîîáðàçíóþ èíôîðìàöèþ î
ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ áîëüíûõ, êîòîðûå äîïîëíÿëè
êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ.
Èíòåðïðåòàöèÿ ðèñóíêà äîì, äåðåâî, ÷åëîâåê. Àíàëèç ðèñóíêà äåðåâà âûÿâèë ó áîëüíûõ: äåïðåññèâíîñòü èççà ÷óâñòâà íåçàùèùåííîñòè, ñêîâàííîñòü ðåàëüíîñòüþ
(56,2%), íàïðÿæåíèå â ñòðåìëåíèè ê àâòîíîìíîñòè ñ èçîëÿöèåé àôôåêòà îò èíòåëëåêòà (51,2%), èãíîðèðîâàíèå ðåàëüíîñòè, ñòðàõ ïåðåä îòêðûòûì âûðàæåíèåì ñèëüíûõ ýìîöèé (24,4%). Òðóäíîñòè àäàïòàöèè îáíàðóæèâàëèñü â ñâÿçè
ñ áåññîçíàòåëüíûì ñòðàõîì êàñòðàöèè, ìàçîõèñòñêèìè òåíäåíöèÿìè (46,3%), íåäîñòàòî÷íûì óäîâëåòâîðåíèåì ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, êîìïåíñàòîðíîé èíòåëëåêòóàëèçàöèåé (26,8%), òðóäíîñòÿìè óïðàâëåíèÿ âëå÷åíèÿìè, âðàæäåáíîñòüþ (26,8%).
Â ðèñóíêå äîìà äåïðåññèâíîñòü ó áîëüíûõ îáúÿñíÿëàñü ïîòðåáíîñòüþ â äîìàøíåì î÷àãå, ñêëîííîñòüþ îòâåðãàòü åãî (61,5%), áåçíàäåæíîñòüþ îòíîñèòåëüíî ñèòóàöèè
äîìà (30,7%). Òàêæå îïðåäåëÿëèñü âðàæäåáíîñòü, çàùèò-

íûå òåíäåíöèè, íåæåëàíèå âïóñêàòü â ñâîå «ß» (69,2%),
ïîòðåáíîñòü â ïðèâÿçàííîñòè, ëþáâè, êàê èñòî÷íèêå òåïëà
â äîìå, îðàëüíûé ýðîòèçì (51,3%).
Ðèñóíîê ÷åëîâåêà îòðàæàë íàðöèññèçì, ýêñïàíñèâíîñòü ó áîëüíûõ, âóàåðèñòè÷åñêèå òåíäåíöèè â ðåãðåññèè
(65,8%), âûáîðî÷íîå âîñïðèÿòèå èíôîðìàöèè èç-çà êîíôëèêòà (51,2%), íåàäåêâàòíîñòü è çàòðóäíåíèÿ âåðáàëüíîé
êîììóíèêàöèè (31,7%), ïîòðåáíîñòü â èíòåëëåêòóàëüíîì
êîíòðîëå àãðåññèè (70,7%), òðåâîãó è èíôàíòèëüíûå ñåêñóàëüíûå èìïóëüñû (53,7%). ×àñòü áîëüíûõ ïðîÿâëÿëè ýìîöèîíàëüíóþ çàâèñèìîñòü îò äîìèíèðóþùåé ìàòåðè ñ ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ íà ñîìàòè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ (34,2%),
êîìïåíñàòîðíóþ îçàáî÷åííîñòü ñèëîé, âëàñòüþ ïðè îòñóòñòâèè âíóòðåííåãî ðàâíîâåñèÿ èç-çà òðóäíîñòåé èäåíòèôèêàöèè (41,3%), îòðèöàíèå òåëåñíûõ âëå÷åíèé, ñêîâàííîñòü,
ïåðôåêöèîíèçì, ýêñãèáèöèîíèçì (24,4%). Ìåæëè÷íîñòíûå
îòíîøåíèÿ áîëüíûõ õàðàêòåðèçîâàëèñü çàìêíóòîñòüþ, çàâèñèìîñòüþ, ñóáòèëüíûì âîñïðèÿòèåì ðåàëüíîñòè (68,3%),
àìáèâàëåíòíîñòüþ (íåïîä÷èíåíèå è íåçàùèùåííîñòü) â
ñòðåìëåíèè ê íåçàâèñèìîñòè (58,5%), óâèëèâàíèåì, ôèêñàöèåé íà ýíåðãè÷íîé äåÿòåëüíîñòè (43,9%), ðèãèäíîñòüþ,
ñòðàõîì êàñòðàöèè (41,5%).
Òàêèì îáðàçîì, âåäóùèìè êëèíèêî-ïàòîïñèõîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè áîëüíûõ áûëè äåïðåññèâíîñòü,
ñòðåìëåíèå ê àâòîíîìíîñòè, áëîêèðîâàííîå ñåìüåé, ñòðàõ
îòêðûòîãî âûðàæåíèÿ ýìîöèé, íåàäåêâàòíîñòü âåðáàëüíîé
êîììóíèêàöèè, îðàëüíûé ýðîòèçì, ìàçîõèñòñêèå òåíäåíöèè,
ïðîáëåìû êîíòðîëèðîâàíèÿ àãðåññèè, ýìîöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü îò ìàòåðè ñ ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ íà ñîìàòèêå, òðóäíîñòè ñàìîâîñïðèÿòèÿ, íåñîîòâåòñòâèÿ òåëåñíûõ âëå÷åíèé
íåîáõîäèìîñòè èõ ÷ðåçìåðíîãî ðàçóìíîãî êîíòðîëÿ, èíôàíòèëèçì, ÷óâñòâî íåïîëíîöåííîñòè, òðåâîãà. Âñå ýòè ïðîáëåìû ìîãóò áûòü îñíîâîé ìíîæåñòâà èíòðàïñèõè÷åñêèõ
êîíôëèêòîâ ñ êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè.
Ó÷èòûâàÿ ðîëü ñåìüè â ôîðìèðîâàíèè ìîäåëè âçàèìîîòíîøåíèé ðåáåíêà, ðàçâèòèè íåâðîòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ èëè èõ íåéòðàëèçàöèè, íàìè èññëåäîâàëîñü ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåì âçàèìîîòíîøåíèé ðîäèòåëü-ðîäèòåëü,
ðîäèòåëü-ðåáåíîê.
Ðèñóíîê Ìîÿ ñåìüÿ. Áîëüøèíñòâî áîëüíûõ âîñïðèíèìàëè ñåìüþ êàê ñêîâûâàþùóþ ñðåäó ñî ñòðàõîì ïåðåä îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòüþ (69,2%). Ðîäèòåëè áûëè ïðåäñòàâëåíû äîìèíèðóþùèìè, àãðåññèâíûìè ôèãóðàìè (66,3%), ñ
ïðîÿâëåíèÿìè êîíôëèêòà ñ îòöîì (26,3%), ðåæå ñ ìàòåðüþ
(6,3%). Äîìèíèðóþùóþ ïîçèöèþ â ñåìüå ìîãëè çàíèìàòü
òàêæå áàáóøêè (25,3%), à ïîä÷èíÿåìóþ - äåäóøêè (8,4%). Ñ
ñèáñàìè áîëüíûå ïðîÿâëÿëè êîíêóðåíòíûå îòíîøåíèÿ
(62,1%). Óðîâåíü èíòåãðàöèè è ýìîöèîíàëüíûõ ñâÿçåé â áîëüøèíñòâå ñåìåé áûë íèçêèé (57,7%), ïðèñóòñòâîâàë ýãîöåíòðèçì, îçàáî÷åííîñòü ìàòåðèàëüíûìè êðèòåðèÿìè ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà (49,5%), ÷àñòü áîëüíûõ êîìïåíñèðîâàëè ïîòðåáíîñòü â ëþáâè è ñïîêîéñòâèè ÷åðåç çàáîòó î æèâîòíîì (20%).
Âûïîëíåíèå ðèñóíêà ïîçâîëèëî àêòóàëèçèðîâàòü, çàòåì ïðîðàáàòûâàòü íàïðÿæåíèÿ â ñåìüå â ïñèõîòåðàïèè.
Ïî äàííûì îïðîñíèêà Ý. Ã.Ýéäåìèëëåðà Àíàëèç ñåìåéíûõ âçàèìîîòíîøåíèé áîëüøàÿ ÷àñòü áîëüíûõ âîñïèòûâàëàñü â ñòèëå ïîòâîðñòâóþùåé (48,8%), äîìèíèðóþùåé
(26,8%) ãèïåðïðîòåêöèè, ìåíüøàÿ ÷àñòü  â ñòèëå ãèïîï#!
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ðîòåêöèè, ýìîöèîíàëüíîãî îòâåðæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé ìîðàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ (24,4%). Îòêëîíåíèÿ â âîñïèòàíèè îáúÿñíÿëèñü âîñïèòàòåëüíîé íåóâåðåííîñòüþ ðîäèòåëåé (48,8%), ôîáèåé óòðàòû ðåáåíêà (29,3%), ïðåäïî÷òåíèåì èíôàíòèëèçìà (17,1%). Ðàñøèðåíèå ðîäèòåëüñêèõ
÷óâñòâ êîìïåíñèðîâàëî ñ ïîìîùüþ ðåáåíêà íåäîñòàòî÷íóþ
ýìîöèîíàëüíóþ áëèçîñòü ñóïðóãîâ (43,9%). Ñôåðà âîñïèòàíèÿ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ âûíåñåíèÿ êîíôëèêòîâ ñóïðóãîâ,
ïðîåêöèè îòðèöàòåëüíûõ êà÷åñòâ íà ðåáåíêà (36,6%). Èçáèðàòåëüíîñòü îòíîøåíèé ðîäèòåëÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîëà
ðåáåíêà (31,7%), ïîâåðõíîñòíûé èíòåðåñ ê ðåáåíêó (12,2%)
îáúÿñíÿëè òðóäíîñòè èíòåãðàöèè ñåìüè, ïðîáëåìû èäåíòèôèêàöèè áîëüíûõ.
Òàêèì îáðàçîì, íåáëàãîïðèÿòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ðîäèòåëåé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ÿâëÿëèñü îòðàæåíèåì
ñåìåéíûõ ïðåäñòàâëåíèé â ðîäèòåëüñêèõ ñåìüÿõ, âëèÿÿ íà
ñòèëü âîñïèòàíèÿ äåòåé. Ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ íå îðèåíòèðîâàëñÿ íà äåòåé, à ñëóæèë ðåàëèçàöèè êîìïåíñàòîðíûõ
òåíäåíöèé ðîäèòåëåé. Òî åñòü èíòðàïñèõè÷åñêèå êîíôëèêòû ðîäèòåëåé ìîãëè ñïîñîáñòâîâàòü ãåíåðèðîâàíèþ ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ äåòåé.
Ïî äàííûì îïðîñíèêà Àéçåíêà, áîëüøàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé áûëè èíòðîâåðòàìè (67,5%), à ïîäðîñòêîâ (95%) ýêñòðàâåðòàìè. Ðîäèòåëè (52,5%) è ïîäðîñòêè (60%) îáíàðóæèâàëè ñðåäíèé íåéðîòèçì. Òî åñòü ðîäèòåëè ïðîÿâëÿëè
÷åðòû ìåëàíõîëè÷åñêîãî è ôëåãìàòè÷åñêîãî òåìïåðàìåíòà, à ïîäðîñòêè  õîëåðè÷åñêîãî è ñàíãâèíè÷åñêîãî òåìïåðàìåíòà. Äåéñòâèòåëüíî, áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé áûëè ëåãêî ðàññòðàèâàþùèìèñÿ, òðåâîæíûìè, ðèãèäíûìè ëè÷íîñòÿìè, à ïîäðîñòêè  àêòèâíûìè, âñïûëü÷èâûìè, íóæäàþùèìèñÿ â ýìîöèîíàëüíûõ ïðèâÿçàííîñòÿõ. Ëè÷íîñòíûå
íåñîîòâåòñòâèÿ ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ íåïîíèìàíèÿ ðîäèòåëÿìè ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ïîäðîñòêîâ.
Ýôôåêòèâíîñòü ëþáîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ èñ÷åçíîâåíèåì ñèìïòîìàòèêè, äîëãîâðåìåííîñòü ðåçóëüòàòà ó÷èòûâàëàñü â êàòàìíåçå. Ïîëîæèòåëüíîìó ýôôåêòó ëå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè: êëèíè÷åñêàÿ êîìïåíñàöèÿ (óìåíüøåíèå áàçîâîé, ñîïóòñòâóþùåé èëè âñåé
ñèìïòîìàòèêè), ðàçðåøåíèå âíóòðåííèõ êîíôëèêòîâ, àäåêâàòíîñòü âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ â ñåìüå è îáùåñòâå.
Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ëå÷åíèÿ äîñòîâåðíî ïðåîáëàäàë ó äåâî÷åê: 65,7% ñëó÷àåâ (χ2=4,61; ð<0,05). Íàáëþäàëîñü
óìåíüøåíèå êàê áàçîâîé  59,6%, òàê è ñîïóòñòâóþùåé - 50%
ñèìïòîìàòèêè (χ2=4,09; ð>0,05). Ó îòöîâ 26-56 ëåò äåòè ÷àùå
èìåëè ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ëå÷åíèÿ: 53,1% ñëó÷àåâ, ÷åì
ìîëîæå 26 ëåò - 16,6% ñëó÷àåâ, ÷òî îáúÿñíÿëîñü áîëüøåé
ñòàáèëüíîñòüþ â ñåìüå è çàáîòîé î äåòÿõ (χ2=5,83 ð<0,05).
Ïîëîæèòåëüíîìó ýôôåêòó ñïîñîáñòâîâàëè óäîâëåòâîðåííîñòü ó÷åáîé è òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ó ïîäðîñòêîâ  60%
ñëó÷àåâ (χ2=4,12 ð<0,05). Ïðåîáëàäàëî óìåíüøåíèå ôîáè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè: 67,7% (χ2=5,01 ð<0,05), ñîìàòè÷åñêèõ
æàëîá  75% (χ2=2,12 ð>0,05), äåïðåññèâíîé ñèìïòîìàòèêè
 48,9% (χ2=1,07 ð>0,05), àñòåíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé  58,3%
(χ2=0,8 ð>0,05), îáñåññèâíîé ñèìïòîìàòèêè  51,5% (χ2=0,04
ð>0,05), ýíóðåçà  34,8% (χ2=2,55 ð>0,05), ýíêîïðåçà  11,1%
(χ2=5,82 ð<0,05)
Â ðåçóëüòàòå ïñèõîòåðàïèè íàáëþäàëèñü ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòíîì àñïåêòå áîëüíûõ. Äàííûå ðè-

ñóíêà Äîì, äåðåâî, ÷åëîâåê â êàòàìíåçå çàôèêñèðîâàëè ãàðìîíèþ ìåæäó äóõîâíîé è ìàòåðèàëüíîé æèçíüþ ñóáúåêòà:
51,5% ñëó÷àåâ (χ2=0,12 ð>0,05), ñíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ è òåíäåíöèè áëîêèðîâàòü ýìîöèè  58,3% ñëó÷àåâ (χ2=3,53 ð>0,05),
óìåíüøåíèå ñòðàõà êàñòðàöèè è ìàçîõèñòñêèõ òåíäåíöèé 
56,1% ñëó÷àåâ (χ2=0,86 ð>0,05), óìåíüøåíèå àãðåññèâíûõ
òåíäåíöèé  53,1%, òðåâîãè  59,5% ñëó÷àåâ (χ2=3,18 ð>0,05),
îáëåã÷åíèå ìåæëè÷íîñòíûõ êîíòàêòîâ, çàìåùåíèå ïðèçíàêîâ îðàëüíîãî, àíàëüíîãî ýðîòèçìà ñîîòâåòñòâóþùèìè ðàçâèòèþ ôîðìàìè  55% ñëó÷àåâ (χ2=0,57 ð>0,05), à òàêæå ñíèæåíèå âåðáàëüíîé àãðåññèâíîñòè  52,7% ñëó÷àåâ (χ2=0,9
ð>0,05), êîíòðîëü òåëåñíûõ èìïóëüñîâ  65,7% ñëó÷àåâ
(χ2=5,16 ð>0,05), êîìïåíñàöèþ íàðöèññèçìà  59,5% ñëó÷àåâ (χ2=2,11 ð>0,05). Ïî äàííûì ðèñóíî÷íîãî òåñòà Ìîÿ ñåìüÿ â ðåçóëüòàòå ëå÷åíèÿ ó áîëüíûõ óñòàíîâëåíî ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå ñåìåéíîé àòìîñôåðû  65,4% ñëó÷àåâ
(χ2=2,73 ð>0,05). Ïî äàííûì îïðîñíèêà Àéçåíêà, 48,7% ïîäðîñòêîâ îáíàðóæèëè ñíèæåíèå íåéðîòèçìà (χ2=0,18 ð>0,05).
Ïðèìåíåíèå ôàðìàêîòåðàïèè ñîïðîâîæäàëîñü êðàòêîâðåìåííûì ýôôåêòîì  áîëüíûå âíîâü ïîñòóïàëè íà ëå÷åíèå, êîìïëåêñíîå ïðèìåíåíèå ïñèõîòåðàïèè è ôàðìàêîòåðàïèè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîïðîâîæäàëîñü ïîëîæèòåëüíûì ýôôåêòîì  68% (χ2=59,02 ð<0,001). Ïðè ïðèìåíåíèè èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò íàáëþäàëñÿ â 51,1% ñëó÷àåâ, ïðè ñî÷åòàíèè èíäèâèäóàëüíîé è ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè - 86,8% ñëó÷àåâ
(χ2=15,99, p<0,001). Ó÷èòûâàÿ ìíîãîôàêòîðíóþ ýòèîëîãèþ
ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ (ãåíåòè÷åñêèå, áèîëîãè÷åñêèå,
ñòðåññîâûå ôàêòîðû, ñâîéñòâà òåìïåðàìåíòà, ìîäåëè ðîäèòåëüñêîãî âëèÿíèÿ), òåðàïåâòè÷åñêèå ïðîãðàììû âêëþ÷àëè ñåìåéíûå êîíñóëüòàöèè, ïñèõîòåðàïèþ. Îäíàêî ïðèìåíåíèå ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè ÷àñòî áûëî çàòðóäíåíî èççà îòêàçà ðîäèòåëåé âêëþ÷èòüñÿ â òåðàïèþ, ðîäèòåëüñêîé
çàìåøàííîñòè èç-çà áåññîçíàòåëüíûõ êîíôëèêòîâ â ðàññòðîéñòâî ðåáåíêà.
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Âûâîäû
Â êëèíè÷åñêîé êàðòèíå ó áîëüíûõ îáåèõ ãðóïï ïðåîáëàäàëà äåïðåññèâíàÿ, àñòåíè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà,
òðåâîæíî-ôîáè÷åñêèé ñèíäðîì, ýíóðåç, êîòîðûå èìåëè ñâÿçü ñ êîíôëèêòàìè, ñòðåññàìè, ñåïàðàöèåé. Âîçíèêíîâåíèþ ðàññòðîéñòâ ïðåäøåñòâîâàëè: íåâðîïàòèÿ, ðàííèå íåâðîòè÷åñêèå ðåàêöèè, òðóäíîñòè àäàïòàöèè, ëè÷íîñòíûå îñîáåííîñòè áîëüíûõ  òðåâîæíîñòü, ñåíñèòèâíîñòü, âûñîêàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ýìîöèé, àãðåññèâíîñòü.
Ó áîëüíûõ óñòàíîâëåíû ïàòîïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ: äåïðåññèâíîñòü â ñâÿçè ñ áëîêèðîâàíèåì àâòîíîìíîñòè, ÷ðåçìåðíàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü îò
ìàòåðè ñ ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ íà ñîìàòèêå, ñòðàõ îòêðûòîãî âûðàæåíèÿ ýìîöèé, íåàäåêâàòíîñòü âåðáàëüíîé êîììóíèêàöèè, îðàëüíûé ýðîòèçì, ìàçîõèñòñêèå,
÷àñòè÷íî èíòåðèîðèçèðîâàííàÿ àãðåññèÿ, îòðèöàíèå
òåëåñíûõ âëå÷åíèé. Ýòè äàííûå ÿâëÿëèñü ïðåäìåòîì
ïñèõîòåðàïèè.
Áåññîçíàòåëüíûå êîíôëèêòû, ñòðóêòóðíàÿ íåçðåëîñòü
âîñïèòûâàþùèõ ëè÷íîñòåé, ðåçóëüòèðóþùèå â ðàññòðîéñòâà äåòåé óêàçûâàëè íà íåîáõîäèìîñòü ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè.
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Proprietãþi biomecanice ale ligamentelor uterului
O. Belic, M. ªtefaneþ
Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae Testemiþanu
Biomechanical Proprieties of the Uterine Ligaments
The study of the uterine ligamentary apparatus morphology showed the presence of bands of smooth muscular tissue, structural elastic fibers
which give the ligaments their elasto-mechanical properties. The analysis of biomechanical properties of round and wide ligaments showed the
limits of reliability to be 3.96±2.1 N/mm2 in patients 41- 48 years old and 2.65±0.14 N/mm2 in those over 49. The longitudinal limit of the wide
ligament is 9.18±3.55 N/mm2 and 6.43±0.06 N/mm2 , and the transverse 7.1±1.0 N/mm2 ; 7.55±0.27 N/mm2. The results of this research can be
used in preventative medicine, surgical gynecology and training.
Key words: biomechanical properties, uterin ligamentary apparatus
Áèîìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñâÿçîê ìàòêè
Èçó÷åíèå ìîðôîëîãèè ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà ìàòêè ïîêàçàëî íàëè÷èå â èõ ñòðóêòóðå ïó÷êîâ ãëàäêîé ìûøå÷íîé òêàíè, ýëàñòè÷åñêèõ
âîëîêîí, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ñâÿçêàì ýëàñòè÷íîñòü. Àíàëèç èçó÷åíèÿ áèîìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ êðóãëûõ è øèðîêèõ ñâÿçîê ïîêàçàë,
÷òî ïðåäåë ïðî÷íîñòè ðàâåí 3,96 ± 2,1 N/mm2 (41- 48 ëåò) è 2,65 ± 0,14 N/mm2 (ñòàðøå 49 ëåò), à äëÿ øèðîêîé ñâÿçêè - 9,18 ± 3,55 N/mm2
è 6,43 ± 0,06 N/mm2 (ïðè ïðîäîëüíîì íàãðóæåíèè ïðîá) è 7,1 ± 1,0 N/mm2; 7,55 ± 0,27 N/mm2 (ïðè ïîïåðå÷íîì íàãðóæåíèè). Ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå, õèðóðãè÷åñêîé ãèíåêîëîãèè è â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèîìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà, ñâÿçî÷íûé àïïàðàò ìàòêè

Introducere
Formaþiunile conjunctive, care stau la baza aparatului
ligamentar al diferitelor organe ºi sisteme, prezintã structuri
dinamice care reacþioneazã prompt la influenþa multiplilor factori
ai mediului intern ºi cel ambiant. Structura acestor ligamente ºi
proprietãþile lor biomecanice prezintã o reflectare a particularitãþilor morfofuncþionale ale viscerelor în diferite perioade de
vârstã, în normã ºi patologie.

În literatura de specialitate am întâlnit numai o singurã
lucrare (1) dedicatã studierii proprietãþilor biomecanice ale
ligamentului rotund al uterului. Tracþiunea lentã ºi continuã a
ligamentului rotund determinã o alungire mai accentuatã a
porþiunii inghinale (cu 1  3 cm), în timp ce tracþiunea porþiunii
pelviene (fãrã disecþie prealabilã) determinã o alungire de numai
1  2 cm. În opinia autorului citat, tracþiunea exercitatã asupra
ligamentului rotund în sectorul sãu inghinal nu duce la apariþia
##
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a lamelelor peritoneale, este egalã cu 6  7 kg. Extensia lor
oscileazã în limitele de 12  20% în raport cu lungimea iniþialã
a probelor supuse examinãrii.

unui fund de sac peritoneal la nivelul inelului inghinal profund,
fund de sac care sã ridice probleme de ordin tehnico-chirurgical.
Ruperea ligamentului rotund se obþine uºor la femeile tinere
prin tracþiunea bruscã a porþiunii intrapelviene deperitonizate.
Ruptura se produce la nivelul limitei dintre zona deperitonizatã
ºi cea încã peritonizatã sau în apropierea acestei frontiere, fapt
care ne sugereazã ideea despre rolul mecanic al peritoneului
mai important decât cel în general cunoscut. La femeile în vârstã,
rezistenþa la tracþiune a ligamentului rotund este mult crescutã,
ruperea obþinându-se uneori cu mare dificultate.
Dat fiind faptul cã informaþia privind problema de interes
e insuficient reflectatã în literatura de specialitate, noi am decis
sã efectuãm o analizã a datelor bibliografice referitor la
proprietãþile biomecanice ale þesuturilor conjunctive cu structurã
similarã aparatului ligamentar al uterului.
Gradul de extensie ºi forþa de rupere a peretelui aortei cu
vârsta se micºoreazã de 2  2,5 ori (3, 4, 5). Cele mai extensibile
sunt porþiunile ascendentã ºi abdominalã, mai puþin  crosa ºi
porþiunea toracicã descendentã a aortei.
Tunicile peritoneale, colectate de la cornute mari, se
caracterizeazã printr-o rezistenþã ºi o elasticitate înaltã (2). Forþa
medie de rupere, care revine unui mm2 în secþiune transversalã

Scopul cercetãrii
Determinarea proprietãþilor biomecanice ale ligamentelor
rotunde ºi late ale uterului uman.
Material ºi metode
Unii parametri biomecanici ai ligamentelor uterine late ºi
rotunde, în special rezistenþa maximã, au fost evaluaþi pe 21 de
cadavre. Cu acest scop am folosit maºina de încercãri mecanice
F- P 10 (Germania) cu mãrimea forþei minimã a diviziunilor
2 N în primul diapazon, în condiþiile laboratorului catedrei
Rezistenþa Materialelor a facultãþii Inginerie ºi Management în
Construcþia de Maºini, UTM, Chiºinãu, ºi un dispozitiv
confecþionat cu participarea noastrã ºi acceptat drept propunere
inovaþie (certificat de inovator nr. 3645 din 26.06.2000 ºi
modificarea acestuia - certificat de inovator nr. 4090 din
22.12.2003, eliberate de USMF Nicolae Testemiþanu). Metoda
de determinare a gradului de extindere a ligamentelor uterului a
fost acceptatã drept propunere-inovaþie  certificat de inovator
nr. 4074 din 16.12.03, eliberat de USMF Nicolae Testemiþanu.
Tabelul 1

Ligamentul rotund al uterului (segmentul ligamentar). Forþa de rupere a probelor orientate longitudinal

Tabelul 2
Forþa de tensiune la ruperea ligamentului rotund

Tabelul 3
Parametrii tensometrici principali (I  III) ai ligamentului rotund al uterului

Tabelul 4
Parametri biomecanici ai ligamentului rotund, în funcþie de vârstã

Observaþie: I  limita de duritate, N/mm2; II  extindere la rupere, %; III  coeficientul de rigiditate, N/mm2.
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Rezultate ºi discuþii
Rezultatele analizei datelor obþinute în actualul studiu
denotã, cã particularitãþile elasto-mecanice ale ligamentului
rotund al uterului diferã de la o perioadã de vârstã la alta, de la
caz la caz, ele, totodatã, corelând cu starea fiziologicã a
organismului. Informaþia tensometricã care se referã la segmentul
ligamentar al ligamentului teres uteri, în aspect de vârstã, este
prezentatã în tabelul 1.
În tabelul 1 sunt expuºi unii parametri tensometrici stabiliþi
prin examinarea probelor obþinute din segmentul ligamentar al
ligamentului teres uteri. Probele au fost supuse solicitãrilor
mecanice cu aplicarea forþei paralel axului mare al ligamentului
rotund, cu înregistrarea eforturilor care conduc la apariþia soluþiilor
de continuitate a materialului examinat. Aºadar, solicitare maximã
 29,4 ± 2,7 N suportau probele prelevate de la persoane în vârstã
de 41- 48 de ani. Rezistenþã minimã s-a înregistrat în grupul de
vârstã IV  persoane care au depãºit vârsta de 67 de ani, la care
parametrul în cauzã echivaleazã cu 8,04 ± 1,5 N. Referitor la
valoarea coeficientului de variaþie, putem constata cã în perioada

de vârstã 41-48 de ani variabilitatea medie a fenomenului studiat
este de 18,36%, iar în alte loturi acest parametru este mai înalt,
constituind respectiv 41,3, 55,5 ºi 41,0%.
În perioada reproductivã (pânã la 48 de ani) ºi în cea de
menopauzã (dupã 49 de ani) a fost stabilitã o diferenþã statistic
semnificativã: p < 0,01 (tabelul 2).
Conform rezultatelor obþinute, limita rezistenþei ligamentului rotund, în perioada de vârstã 41-48 de ani, este egalã 3,96
± 2,1 N/mm2, iar, în perioada de vârstã 56  66 de ani, este mai
înaltã ºi constituie 4,16 ± 0,5 N/mm2. Valorile limitei de duritate,
a extinderii la rupere ºi a coeficientului de rigiditate sunt
prezentate în tabelul 3.
Nu a fost stabilitã diferenþã statistic veridicã a limitei de
duritate în perioada reproductivã (grupul I, pânã la 48 de ani)
ºi în perioada menopauzei (grupul II, >49 de ani)  p > 0,05
(tabelul 4).
Proprietãþile biomecanice ale ligamentului lat sunt
dependente în anumitã mãsurã de prezenþa, orientarea spaþialã
a componentelor sale fibrilare. Noi am stabilit efortul depus
Tabelul 5

Forþa de rupere a ligamentului lat

Tabelul 6
Efort care cauzeazã ruperea totalã a ligamentului lat

Tabelul 7
Forþa de rupere a ligamentului lat

Tabelul 8
Parametrii biomecanici principali (I  III) ai ligamentului lat al uterului

#%
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Tabelul 9
Parametrii biomecanici principali (I  III) ai ligamentului lat al uterului

Tabelul 10
Particularitãþile biomecanice ale ligamentului lat, în funcþie de vârstã

Tabelul 11
Particularitãþile biomecanice ale ligamentului lat, în funcþie de vârstã

asupra ligamentului lat, care cauzeazã ruperea totalã a pieselor
examinate ºi gradul de extensie a lor, ele fiind extensionate în
sens longitudinal.
Conform datelor prezentate în tabelul 5, o solicitare
mecanicã maximã [(20,48 ± 3,65 N), (p < 0,01)] suportau probele
prelevate din ligamentele late ale uterului, care aparþineau
persoanelor cu vârsta cuprinsã între 41-48 de ani. În lotul
experimental constituit din piese anatomice respective, colectate
de la persoane vârsta cãrora depãºea 67 de ani, s-a înregistrat
cea mai scãzutã forþã de rupere a probelor  7,21 ± 1,74 N
(p<0,01). E necesar de evidenþiat gradul mediu de variabilitate
a parametrului în cauzã, în perioada de vârstã 56  66 de ani, în
care coeficientul de variaþie (Cv) este 20,79%. În celelalte
categorii de vârstã se observã un grad înalt al criteriului studiat
(Cv > 20,0%). În studierea forþei de tensiune, care provoacã
ruperea totalã a ligamentului lat pe axul transversal (tabelul 6),
s-a stabilit cã lotul I cu vârsta de 41  48 de ani posedã cel mai
înalt indice de efort necesar (13,72 ± 2,85 N); concomitent cu
înaintarea în vârstã, acest indice scade  în lotul cu vârsta de
peste 67 de ani, acesta este egal cu 7,06 ± 0,4 N (p < 0,001).
Putem enunþa un grad mediu de variaþie a lui în perioada de
vârstã de dupã 67 de ani (Cv = 11,3), pe când în celelalte perioade
de vârstã observãm un grad înalt al forþei necesare pentru ruperea
ligamentului vizat.
Compararea datelor statistice, referitor la douã grupuri de
vârstã (I  perioada reproductivã  pânã la 48 de ani ºi II 
perioada menopauzalã  dupã 49 de ani) indicã elocvent
diminuarea mãrimii acestui efort odatã cu înaintarea în vârstã
[41  48 de ani - 20,48 ± 3,65 N ºi 10,4 ± 0,3 N, în perioada de
vârsta de dupã 49 de ani (p < 0,05)]. Diferenþã statistic autenticã,

la piesele examinate în sens transversal [13,72 ± 2,85 N ºi 9,81
± 0,28 N (p > 0,05) respectiv], nu s-a stabilit (tabelul 7).
Noi am stabilit parametrii biometrici principali (I  limita
duritãþii, N/mm2; II  extinderea la rupere, %; III  coeficientul
de rigiditate, N/mm 2) a ligamentului lat (determinare în sens
longitudinal - tabelul 8 ºi transversal - tabelul 9).
Dupã cum denotã datele din tabelele 8 ºi 9, limita duritãþii
în direcþie longitudinalã cu vârsta scade (9,18 ± 3,55 N/mm2 în
I perioadã de vârstã (41  48 de ani) ºi 5,81 ± 1,85 N/mm2 , în a
IV-a perioadã de vârstã, la femeile de peste 67 de ani, iar în
extindere transversalã, în al II-lea grup de vârstã (49-55 de ani)
este cel mai înalt  10,34 ± 6,1 N/mm2.
Comparând datele din douã grupuri de vârstã: grupul I 
4148 de ani ºi al II-lea  dupã 49 de ani, s-a stabilit cã pentru
majoritatea indicilor tensometrici ele nu sunt statistic veridice
(p > 0,05) [tabelele 10, 11].
Reieºind din particularitãþile poziþionãrii distribuirii
ligamentelor uterine ºi luând în consideraþie prezenþa în structura
lor a fibrelor musculare netede ºi striate ºi a fasciculelor
colagene, reticuline, elastice, conform legilor biomecanicii, în
jurul uterului se formeazã un sistem de cupluri de forþã. Fireºte,
în unele din cupluri forþele acþioneazã în direcþii diametral opuse,
în alte cupluri direcþia forþelor de acþiune este amenajatã sub un
unghi. Aceste cupluri sunt multiple, bine pronunþate ºi, conform
specificului de acþiune, contribuie la menþinerea poziþiei normale
a uterului. Posibil cã la modificarea uneia din componentele
cuplului de forþã (traumã, intervenþie chirurgicalã, dereglarea
þinutei ºi a centrului de greutate al corpului) se creeazã premise
pentru dereglãri în celelalte forþe, secundate de apariþia ºi
dezvoltarea ulterior a prolapsului uterin.
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Supravegherea ºi controlul infecþiei HIV/SIDA
la etapa actualã în Republica Moldova
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Menþiune
Investigaþiile au fost efectuate în cadrul Proiectului - Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud  Est: Fortificarea supravegherii
ghidurilor politice ºi legislaþiei pentru a preveni ºi a controla bolile infecþioase, finanþat de Ministerul Sãnãtãþii ºi Solidaritãþii Sociale al
Greciei. Opiniile, rezultatele, concluziile ºi recomandãrile prezentate în acest studiu aparþin autorilor ºi nu reflectã poziþia Ministerului
Sãnãtãþii ºi a Solidaritãþii Sociale al Greciei.
HIV/AIDS Surveillance in the Republic of Moldova at the Present Stage of the Epidemic
The HIV/AID epidemic shows a continuous increase in the numbers of new cases in the years 2003-2005. In 2005 the highest index of the
increase of HIV/AIDS incidence was recorded  12.5 cases per 100,000 of the population. The HIV/AIDS infection rate is growing steadily. At
the end of 2005 there were 65.2 cases of HIV/AIDS per 100,000 in the Republic as a whole. In five administrative territories the prevalence
index was higher than that of the Republic. In 2005, more than half of the new cases of HIV/AIDS  55.5% - were through sexual contact. The
author proposes the immediate creation of an adequate system of HIV/AIDS surveillance in the Republic.
Key words: HIV/AIDS infection, behavioral risk
Íàäçîð è êîíòðîëü ÂÈ×/ÑÏÈÄ èíôåêöèè â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
Õàðàêòåðíûì äëÿ ýïèäåìè÷åñêîãî ïðîöåññà ÂÈ×/ÑÏÈÄ èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé ðîñò êîëè÷åñòâà íîâûõ ñëó÷àåâ íà ïðîòÿæåíèè 2003-2005 ãîäîâ. Â 2005 ãîäó áûë îïðåäåëåí ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü ÂÈ×-èíôèöèðîâàííîñòè  12,5 ñëó÷àåâ íà 100000
íàñåëåíèÿ, à ïîêàçàòåëü ïðåâàëåíòíîñòè íà êîíåö 2005 ãîäà ñîñòàâèë 65,20 0/0000. Â 5 àäìèíèñòðàòèâíûõ òåððèòîðèÿõ ïîêàçàòåëè
ïðåâàëåíòíîñòè âûøå ðåñïóáëèêàíñêîãî ïîêàçàòåëÿ. Â 2005 ãîäó îñíîâíîå çíà÷åíèå â ðàñïðîñòðàíåíèè ÂÈ×/ÑÏÈÄ èíôåêöèè èìåë
ïîëîâîé ïóòü ïåðåäà÷è, óäåëüíûé âåñ êîòîðîãî ñîñòàâèë 55,5% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âíîâü ðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ. Ïðåäëîæåíà
àäåêâàòíàÿ ñèñòåìà íàäçîðà è êîíòðîëÿ ÂÈ×/ÑÏÈÄ èíôåêöèè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÂÈ×/ÑÏÈÄ èíôåêöèÿ, íàäçîð, êîíòðîëü, ïîâåäåí÷åñêèé ðèñê

Introducere
Fiind o maladie emergentã (primele cazuri de boalã au fost
înregistrate în anul 1981), infecþia HIV /SIDA, într-un termen
relativ scurt, a afectat populaþia din peste 200 de þãri de pe globul
pãmântesc [6]. Pandemia de HIV/SIDA prezintã un pericol real

pentru securitatea statelor ºi întreaga omenire, aducând cele mai
mari prejudicii morale, sociale ºi economice din toate bolile
infecþioase, care s-au înregistrat în ultimele decenii.
Conform Programelor ONU SIDA (UNAIDS), numãrul
estimativ al persoanelor infectate de maladia HIV/SIDA este
#'
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de 40,3 milioane, inclusiv 38,0 mln. de adulþi, dintre care 17,5
mln. sunt femei ºi 2,3 mln.  copii. Numai pe parcursul anului
2005 au fost înregistrate 4,9 mln. de cazuri noi [7].
De la debutul epidemiei globale au decedat din cauza
maladiei SIDA 25 mln. de bolnavi, inclusiv 3,1 mln. în anul 2005.
O particularitate caracteristicã pentru pandemia de HIV/SIDA
din ultimii ani este creºterea cu un ritm vertiginos a numãrului de
persoane afectate în þãrile Europei de Est ºi Asiei Centrale. Un
teritoriu cu risc înalt de rãspândire a devenit Federaþia Rusã, unde
au fost depistate 70% din numãrul tuturor persoanelor infectate
în aceastã regiune. În Þãrile Baltice, pe parcursul ultimilor 2-3
ani, numãrul persoanelor HIV pozitive depistate s-a majorat de
5-6 ori [6].
În linii generale, pentru procesul epidemic al infecþiei HIV/
SIDA în þãrile Europei de Est, sunt caracteristice urmãtoarele
particularitãþi [6]:

în majoritatea þãrilor epidemia se aflã în faza iniþialã de
dezvoltare ºi intervenþiile oportune, eficace ºi operative
pot reduce rãspândirea ei în perspectivã;

peste 80% din numãrul persoanelor infectate sau bolnave
sunt la vârsta de pânã la 30 de ani (în þãrile Europei de
Vest cota acestui grup de vârstã constituie doar 30%);

creºterea rolului transmiterii pe cale sexualã ºi tendinþa
de extindere a infecþiei în rândurile populaþiei generale;

existenþa factorilor sociali ºi comportamentali (situaþia socioeconomicã nefavorabilã, migraþia intensivã a populaþiei,
utilizarea de cãtre tineret a drogurilor pe cale intravenoasã)
care favorizeazã rãspândirea infecþiei HIV/SIDA.

profilaxie a infecþiei. Au fost folosite metodele de analizã
epidemiologicã descriptivã ºi analiticã.
Diagramele au fost realizate cu ajutorul programului
Microsoft Excel.
Rezultate ºi discuþii
Pentru Republica Moldova infecþia HIV/SIDA este o
problemã prioritarã de sãnãtate publicã. Conform rezultatelor
seminarului naþional, la care au participat 131 de specialiºti, inclusiv:
epidemiologi, infecþioniºti, microbiologi, medici de familie etc.,
infecþia HIV/SIDA a fost plasatã pe primul loc în lista bolilor
infecþioase, prioritare pentru sistemul de supraveghere în republicã.
Rãspândirea epidemicã a infecþiei HIV/SIDA se înregistreazã din anul 1996 (fig.1), fiind transmisã preponderent pe
cale parenteralã (utilizarea intravenos a drogurilor)  83,4 %
din numãrul total de cazuri înregistrate (fig.3). Pe parcursul
ultimilor 10 ani dinamica incidenþei are un caracter neuniform
(fig.1) cu o creºtere în aa. 1996-1999, indicele maximal fiind
înregistrat în anul 1998 (9,40/0000). În aceastã perioadã rãspândirea infecþiei se înregistreazã în rândurile consumatorilor de
droguri intravenos ºi ponderea acestei cãi atinge în anul 1999
86,5 % (fig.3). Mãsurile realizate au permis de a reduce ºi de a
stabiliza nivelul incidenþei, în perioada aa. 1999-2002, la valori
de 3,55-4,66 0/0000. Începând, însã, cu anul 2003, se atestã o
creºtere a indicilor incidenþei de la 6,010/0000 pânã la 12,5 0/0000,
în anul 2005 . Pentru aceastã majorare, spre deosebire de
rãspândirea epidemicã din aa. 1996-1999, este caracteristicã
rãspândirea infecþiei pe cale sexualã, ponderea cãreia, în anul
2005, a atins 55,5% din numãrul total de cazuri înregistrare, în
comparaþie cu 16, 6%, în anul 1996 (fig.3).
În procesul analizei a fost evidenþiatã o interdependenþã
între cãile de transmitere ºi sexul persoanelor infectate. Astfel, în
perioada în care predominã calea parenteralã de rãspândire în
mediul persoanelor consumatoare de droguri intravenos, rata
persoanelor infectate de sex masculin varia între 66,7%, în anul
1996, ºi 63,0%, în anul 2000, iar rata persoanelor de sex feminin,
în aceeaºi perioadã, a fost între 16,7% ºi 13,2%. Odatã cu
intensificarea rãspândirii infecþiei pe cale sexualã, repartizarea
cazurilor înregistrate în funcþie de sexul persoanelor infectate se
caracterizeazã prin prevalarea persoanelor de sex feminin  26,8%
(bãrbaþi - 17,0%), în anul 2003, ºi 33,4% (22,1%), respectiv în
anul 2005. Tendinþa de rãspândire a infecþiei HIV/SIDA pe cãi
sexuale, care se manifestã în ultimii ani, este în corelaþie cu
infectarea unor grupuri ale populaþiei cu comportament de risc
(persoane care practicã sex comercial, sex neprotejat, migraþia
etc.). În aceste condiþii, existã riscul stabilirii unor punþi [2]
între aceste grupuri vulnerabile ºi populaþia generalã cu afectarea
diferitelor grupuri ºi implicarea altor cãi de transmitere  de la
mama seropozitivã la fãt ºi cea intraspitaliceascã.
Caracterul cronic al infecþiei HIV/SIDA, chiar ºi în
condiþiile unei incidenþe relativ reduse, duce la creºterea
numãrului de persoane infectate ºi, respectiv, la majorarea
indicilor de prevalenþã (fig.1). La sfârºitul anului 2005, indicele
infecþiei HIV/SIDA a atins 65 0/0000 ºi creºterea în continuare a
numãrului de persoane infectate va condiþiona, în mod progresiv
creºterea impactului social ºi economic al acestei infecþii.
Infecþia HIV/SIDA se înregistreazã în toate teritoriile
administrative ale republicii, având însã o rãspândire teritorialã

Scopul lucrãrii
Analiza manifestãrii procesului epidemic, actelor
legislative ºi normative existente ºi propunerea unui sistem
adecvat de supraveghere ºi de control al infecþiei HIV/SIDA în
Republica Moldova, la etapa actualã.
Material ºi metode
Pentru efectuarea studiului au fost utilizate materialele
rapoartelor statistice ºi investigaþiilor epidemiologice ale
cazurilor de infecþie HIV/SIDA, înregistrate în Republica
Moldova, în anii 1987-2005, cât ºi actele legislative ºi normative
în vigoare, care reglementeazã activitatea de combatere ºi de

Fig.1. Dinamica incidenþei ºi prevalenþei, în aa. 1996-2005
(cazuri la 100.000 de populaþie).
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neuniformã (fig. 4). Din primii ani ai rãspândirii epidemice,
nivelul prevalenþei stabil se menþine cu indici mai înalþi în
populaþia oraºelor Bender, Chiºinãu, Tiraspol ºi Bãlþi. Cel mai
activ focar este mun. Bãlþi, indicele prevalenþei, la sfârºitul anului
2005, a fost de 8,6 ori mai mare decât indicele mediu pe
republicã. De asemenea, ºi populaþia raioanelor de Nord (Soroca,
Edineþ, Râºcani, Rezina, Râbniþa, Sângerei, Donduºeni, Floreºti,
Glodeni) este mai afectatã decât populaþia din raioanele zonelor
Centru ºi Sud (fig.4).
Caracteristic pentru rãspândirea infecþiei, în anumite
grupuri de vârstã, este infectarea populaþiei tinere, active (grupuri
de vârstã 20-34 de ani) (fig.2). Indicele incidenþei, în grupurile
de vârstã menþionate, în anul 2004 a depãºit de 3,2 ori indicele
republican, iar nivelul incidenþei în mediul populaþiei, din grupul
de vârstã 35-39 de ani, a fost de 1,7 ori mai înalt decât indicele
republican. În general, din numãrul total de cazuri de infectare
înregistrate în anul 2004, grupurilor de populaþie cu vârsta
cuprinsã între 15-44 de ani le revin 92,7% din cazuri. În acelaºi
timp, urmãtoarele particularitãþi ale manifestãrii procesului
epidemic stabilite la infecþia HIV/SIDA, în anii 1996-2005:

majorarea continuã ºi progresivã a indicilor de prevalenþã;

modificãrile structurale ale cãilor de transmitere;

sporirea cotei persoanelor infectate de sex feminin, vor
condiþiona extinderea infectãrii populaþiei atât în grupurile
de vârstã de 45 de ani ºi mai mult, cât ºi în grupurile de
vârstã de sub 15 ani.
Rãspândirea pandemicã a infecþiei HIV/SIDA, prezenþa
în societate a unui ºir de condiþii ºi factori, care favorizeazã
rãspândirea maladiei, necesitã dezvoltarea unui cadru legislativ
ºi normativ internaþional ºi naþional pentru supravegherea ºi
controlul infecþiei, elaborarea unor mãsuri eficace de reducere
a impactului ei asupra sãnãtãþii populaþiei.
În conformitate cu recomandãrile organizaþiilor internaþionale
ONUSIDA, OMS ºi, reieºind din particularitãþile manifestãrii
procesului epidemic la infecþia HIV/SIDA în diferite perioade de
timp, în Republica Moldova au fost elaborate ºi adoptate de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale, Guvern ºi Parlament acte
legislative ºi normative necesare pentru funcþionarea unui sistem
de supraveghere ºi control al infecþiei HIV/SIDA.
În anul 1987 a fost creat primul laborator, iar în octombrie
1989  Centrul Republican de Profilaxie ºi Combatere a Infecþiei
HIV/SIDA responsabil de organizarea supravegherii ºi controlului
acestei maladii în republicã. Actualmente, în republicã
funcþioneazã 15 laboratoare pentru investigaþiile infecþiei HIV/
SIDA, dotate cu echipament modern, inclusiv laboratorul de
referinþã a Centrului SIDA ºi laboratorul Instituþiei MedicoSanitare Publice, Dispensarul Dermatovenerologic Republican,

dotat cu echipament pentru investigaþii molecularo-genetice
(PCR). Concomitent, a fost asiguratã pregãtirea specialiºtilor:
medicilor-laboranþi, epidemiologilor, infecþioniºtilor, personalului
instituþiilor medicale în domeniul investigaþiilor de laborator,
supravegherii epidemiologice, organizãrii ºi realizãrii mãsurilor
antiepidemice ºi profilactice.
În anul 1993, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
Legea Cu privire la profilaxia infecþiei HIV/SIDA nr. 1460-XII
din 25 mai 1993.
Primul Program Naþional de Profilaxie ºi Combatere a
Maladiei SIDA ºi a bolilor sexual transmisibile a fost aprobat
prin Hotãrârea Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din
09.10.1995 pentru aa.1995-2000.
Acest program a fost elaborat în condiþiile unei situaþii
epidemice relativ favorabile  înregistrarea cazurilor sporadice
în rezultatul infectãrii pe cale sexualã. La elaborarea programului
nu s-a þinut cont de particularitãþile rãspândirii globale ºi de
pericolul rãspândirii infecþiei în rândurile consumatorilor de
droguri intravenos  comportament puþin studiat în republicã în
anii 90. Finanþarea activitãþilor era prevãzutã numai de bugetul
de stat ºi acoperea un volum limitat de resurse necesare unui
studiu complex. Activitãþile de informare a populaþiei ºi
colaborarea intersectorialã în realizarea mãsurilor de profilaxie
au fost insuficiente; n-a fost prevãzutã participarea activã a
organizaþiilor nonguvernamentale (ONG) în planificarea ºi
realizarea activitãþilor de combatere ºi profilaxie a infecþiei HIV/
SIDA.
Agravarea situaþiei epidemice, în aa. 1996-1997, a pus în
faþa sistemului sãnãtãþii ºi societãþii noi probleme în ceea ce
priveºte analiza complexã a situaþiei ºi elaborarea rãspunsului
naþional bazat pe o nouã strategie de combatere ºi de profilaxie
a infecþiei HIV/SIDA. Soluþionarea acestor probleme a fost
posibilã în cadrul Proiectului de Asistenþã Tehnicã ºi Financiarã
MOL/99/001. Acordarea asistenþei în planificarea strategicã
în domeniul HIV/SIDA ºi implementarea activitãþilor de
prevenire ºi informare (1), acordat Guvernului Republicii
Moldova de cãtre programul ONUSIDA (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS - UNAIDS).

Fig.2. Nivelul incidenþei în grupurile de vârstã ale populaþiei,
în anul 2004 (cazuri la 100000 de populaþie).

Fig.3. Structura cãilor de transmitere a infecþiei HIV/SIDA, în
aa. 1996 (a), 1999 (b) ºi 2005 (c), în Republica Moldova.
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În rezultatul realizãrii proiectului menþionat, a fost
efectuatã analiza situaþiei la infecþia HIV/SIDA ºi a fost elaborat
Programul Naþional pentru Prevenirea ºi Controlul Infecþiei
HIV/SIDA ºi ITS, aa.2001-2005, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 482 din 18 iunie 2001. Bazat
pe strategii bine determinate, acest program a avut un caracter
realizabil ºi rezultatele lui au contribuit la mobilizarea
potenþialului sistemului sãnãtãþii, altor ministere, departamente
ºi ONG-uri, în implementarea unor activitãþi complexe de
supraveghere ºi de control al infecþiei HIV/SIDA ºi ITS,
desfãºurarea pe scarã largã a activitãþilor de informare ºi educare,
intensificarea lucrului în grupurile cu risc sporit de infectare,
iniþierea asistenþei medicale ºi suportului social destinat
persoanelor HIV pozitive ºi bolnave de SIDA. Pentru realizarea
complexã ºi eficace a prevederilor programului au fost elaborate
ºi au fost adresate propuneri argumentate de suport din partea
organismelor internaþionale  Fondului Global SIDA/TB/
Malaria ºi a Bãncii Mondiale. Începând cu 14 mai 2003, odatã
cu susþinerea tehnicã ºi financiarã a acestor donatori, în republicã
a început realizarea Proiectului Suportul Programului Naþional
de Profilaxie ºi Combatere a Infecþiei HIV/SIDA ºi al
Programului Naþional de Control al Tuberculozei.
În cadrul acestui proiect se acordã suport financiar în
dezvoltarea ºi fortificarea reþelei de laboratoare pentru
diagnosticarea infecþiei HIV/SIDA  procurarea echipamentului
modern ºi test-sistemelor; testarea gravidelor ºi persoanelor din
grupurile cu risc sporit de infectare, asigurarea inofensivitãþii
hemotransfuziilor, procurarea medicamentelor pentru
tratamentul specific antiretroviral, tratamentul maladiilor
oportuniste ºi concomitente la persoanele cu HIV/SIDA. Un
suport esenþial este acordat în dezvoltarea ºi elaborarea unor
noi strategii de comunicare, activitãþilor educaþionale în rândurile
tinerilor în vederea promovãrii unui mod sãnãtos de viaþã.
Întru realizarea programelor naþionale de combatere ºi
profilaxie a infecþiei HIV/SIDA, prin ordinul Ministerului

Sãnãtãþii al Republicii Moldova nr.123 din 09.08.2002, a fost
aprobat standardul supravegherii epidemiologice a infecþiei HIV/
SIDA. La elaborarea standardului s-a þinut cont, de asemenea,
de recomandãrile OMS ºi ONUSIDA [8,9].
În legãturã cu expirarea termenului de activitate a
programului naþional, adoptat în anul 2001, la 5 septembrie 2005
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Naþional de
Profilaxie ºi Control al Infecþiei HIV/SIDA ºi Infecþiilor cu
Transmitere Sexualã (ITS), pentru aa. 2006-2010. Programul dat
este rezultatul unei cooperãri intersectoriale ºi a fost elaborat de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Protecþiei Sociale cu participarea
Ministerelor Educaþiei, Tineretului ºi Sportului, Afacerilor Interne,
Justiþiei, Finanþelor, ONG-urilor, organizaþiilor internaþionale,
acreditate în Republica Moldova ºi donatorilor externi în baza
unei analize detaliate a situaþiei epidemice, tendinþelor procesului
epidemic al infecþiei HIV/SIDA ºi rãspunsului naþional.
Programul naþional pentru aa. 2006-2010 este axat pe 9
strategii [2], realizarea cãrora va contribui la reducerea intensitãþii
rãspândirii infecþiilor HIV/SIDA/ITS ºi impactului negativ al
acestor maladii asupra sãnãtãþii la nivel de individ ºi societate:

dezvoltarea, consolidarea ºi asigurarea funcþionãrii unui
sistem unic naþional interdepartamental, multisectorial de
coordonare a activitãþilor structurilor statale ºi
nonguvernamentale în problemele care þin de controlul ºi
profilaxia infecþiilor HIV/SIDA ºi ITS;

dezvoltarea capacitãþilor ºi extinderea acþiunilor de educare,
informare ºi comunicare pentru publicul larg, tineret ºi
grupurile vulnerabile în profilaxia HIV/SIDA/ITS;

dezvoltarea ºi consolidarea sistemului de supraveghere
epidemiologicã a infecþiilor HIV/SIDA/ITS cu elemente
de generaþia a II-a (supraveghere comportamentalã);

extinderea acþiunilor de profilaxie a HIV/SIDA/ITS, în
grupurile vulnerabile, în baza consolidãrii eforturilor
statului ºi ONG-urilor;

dezvoltarea infrastructurii ºi capacitãþii de acordare a
asistenþei medicale, sociale ºi de îngrijire paliativã

Fig.4. Indicii de prevalenþã a infecþiei HIV/SIDA în teritoriile administrative, la sfârºitul anului 2005
(cazuri la 100.000 de populaþie).
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Tabelul 1
Schema supravegherii infecþiei HIV/SIDA

persoanelor cu HIV/SIDA, membrilor familiilor lor,
precum ºi copiilor afectaþi de HIV/SIDA;
extinderea activitãþilor de asigurare cu servicii de consiliere
ºi testare voluntarã confidenþialã în instituþiile medicale
publice ºi în cadrul serviciilor de sãnãtate pentru tineri;

consolidarea bazei ºi extinderea capacitãþii de prevenire a
transmiterii infecþiei HIV/SIDA ºi ITS de la mamã la fãt;

asigurarea securitãþii hemotransfuziilor, intervenþiilor
medicale ºi prevenirea rãspândirii nozocomiale a infecþiei
HIV/SIDA ºi a sifilisului;

suplimentarea ºi extinderea acþiunilor de prevenire,
diagnostic, tratament ºi de îngrijire a persoanelor cu
infecþia mixtã HIV/TB, inclusiv în instituþiile penitenciare.
În rezultatul realizãrii strategiilor ºi activitãþilor incluse
în program cãtre anul 2010 vor fi atinºi urmãtorii indicatori:

asigurarea accesului populaþiei la programe educaþionale
ºi informaþionale;

realizarea programelor educaþionale ºi activitãþilor
profilactice, bazate pe strategia de reducere a noxelor în
grupurile populaþiei cu risc sporit de infectare;

acordarea solicitanþilor în 100% din cazuri a serviciilor
gratuite de consiliere ºi de testare benevolã ºi confidenþialã
la HIV ºi ITS, în special femeilor gravide ºi grupurilor de
populaþie cu vârsta cuprinsã între 15-24 de ani;

accesul la tratamentul specific antiretroviral ºi al maladiilor
oportuniste în 100% din cazuri, conform recomandãrilor
OMS/ONUSIDA;

asigurarea cu tratament profilactic a femeilor gravide HIV
pozitive ºi nou-nãscuþilor în 100% din cazuri; asigurarea
cu produse pentru alimentarea artificialã a copiilor nãscuþi
din mame HIV pozitive;

consolidarea capacitãþilor ºi asigurarea accesului la îngrijiri
paliative ºi tratament a persoanelor cu HIV/SIDA.
Implementarea strategiilor propuse ºi atingerea
indicatorilor menþionaþi va asigura realizarea scopului principal
(obiectivului global) al programului  reducerea cãtre anul 2010
a nivelului incidenþei generale prin infecþia HIV/SIDA pânã la
3,5 din cazuri la 100 mii de populaþie, iar în grupurile populaþiei
cu vârsta între 15-24 de ani  pânã la 4,2.
Pe fondul dezvoltãrii ºi perfecþionãrii active a programelor
naþionale de combatere ºi profilaxie a infecþiei HIV/SIDA, s-a
redus actualitatea ºi importanþa actului principal, care asigurã
baza legalã a tuturor activitãþilor anti HIV/SIDA în republicã, a
Legii Cu privire la profilaxia maladiei SIDA, adoptatã de
Parlamentul Republici Moldova în anul 1993.

Pe parcursul anului 2005, inclusiv cu suportul proiectului
Pactului de Stabilitate în Europa de Sud - Est Fortificarea
supravegherii ºi rãspunsului la bolile transmisibile în Europa
de Sud - Est. Componenþa doi  fortificarea supravegherii,
ghidurilor politice ºi legislaþiei pentru a preveni ºi controla
bolile infecþioase, a fost elaborat un nou proiect de Lege al
Republicii Moldova Cu privire la profilaxia infecþiei HIV/SIDA
care, în prezent, trece procedura de coordonare cu ministerele
ºi departamentele cointeresate.
Odatã cu aprobarea acestei legi, în republicã va fi creat un
spaþiu legislativ ºi normativ, armonizat la cerinþele ºi
recomandãrile ONUSIDA, OMS ºi ale Planului de Acþiuni
Uniunea Europeanã  Republica Moldova, necesar pentru
supravegherea ºi controlul eficient al infecþiei HIV/SIDA.



Concluzii ºi propuneri
Activizarea transmiterii infecþiei HIV/SIDA pe cale
sexualã, care se manifestã în ultimii ani, sporeºte riscul
rãspândirii maladiei în pãturile largi ale populaþiei în toate
teritoriile administrative ale republicii cu intensificarea ºi
altor cãi de transmitere: de la mamã la fãt ºi nozocomialã.
2.
Rãspândirea epidemicã a infecþiei HIV/SIDA în rândurile
consumatorilor de droguri intravenos la sfârºitul anilor 90
dicteazã necesitatea elaborãrii în viitorul apropiat a unui plan
special de asistenþã complexã pentru tratamentul specific
antiretroviral intensiv al bolnavilor, diagnosticarea ºi
tratamentul infecþiilor (infecþii micobacteriale atipice, infecþia
cu citomegalovirus, forme multirezistente de tuberculozã,
toxoplasmozã etc.) ºi tumorilor maligne HIV-asociate.
3.
În rãspândirea infecþiei HIV/SIDA, la etapa actualã un rol
important îl are comportamentul sexual cu risc sporit de
infectare a unor grupuri de populaþie.
4.
Reieºind din rezultatele analizei situaþiei epidemiologice,
din recomandãrile organizaþiilor internaþionale referitor la
implementarea generaþiei a doua de supraveghere a infecþiei
HIV/SIDA, din conþinutul actelor legislative ºi normative
adoptate în Republica Moldova, se propune de a fi
implementat în republicã sistemului de supraveghere a
infecþiei HIV/SIDA, care include 3 pãrþi componente (tab.1).
Supravegherea comportamentalã este un proces continuu
ºi sistematic de colectare, analizã ºi de interpretare a datelor
comportamentale relevante pentru a înþelege tendinþele ºi
mecanismele de rãspândire ºi pentru a stabili grupurile de
populaþie, comportamentele cãrora le fac mai vulnerabile în
infecþia HIV/SIDA.
1.
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Aceastã formã de supraveghere funcþioneazã ca un sistem
de alertã timpurie, fiind un instrument eficace în depistarea ºi
evaluarea unor noi comportamente sau a modificãrilor
comportamentale existente cu risc epidemiologic sporit ºi în
elaborarea programelor de prevenire a infecþiei HIV/SIDA [3,4,5].
Rezultatele supravegherii comportamentale sunt utile ºi
pentru modificarea sau adoptarea unor noi acte legislative în
domeniul sãnãtãþii publice.
Compartimentul Supravegherea infecþiei HIV include
activitãþi de stabilire a riscului ºi tendinþelor de rãspândire a
infecþiei HIV/SIDA în mediul diferitelor grupuri de populaþie.
Toate activitãþile, care au loc în cadrul compartimentului
de supraveghere epidemiologicã a infecþiei HIV/SIDA, se bazeazã
pe rezultatele sero-supravegherii  depistarea anticorpilor specifici
viruºilor HIV 1 ºi HIV 2 în sângele (serul sangvin) testat.
Grupurile de populaþie, în mediul cãrora se realizeazã serosupravegherea, sunt selectate, în conformitate cu prevederile
actelor legislative ºi normative internaþionale ºi naþionale în
vigoare, rezultatele supravegherii comportamentale.
În prezent, activitãþile de depistare a persoanelor HIV
pozitive în cadrul sero-supravegherii infecþiei HIV includ:

testarea obligatorie a donatorilor de sânge, plasmã, organe
ºi a cetãþenilor Republicii Moldova, care se deplaseazã în
alte þãri, în conformitate cu actele legislative ale þãrilor
respective  supravegherea de rutinã a infecþiei HIV;

testarea selectivã a gravidelor, femeilor, care practicã sex
comercial, deþinuþilor în instituþiile penitenciare - supravegherea de santinelã;

testarea benevolã ºi confidenþialã, inclusiv anonimã 
asigurarea în 100% din solicitãri;

testarea în grupurile de populaþie cu risc comportamental
sporit de infectare ºi de rãspândire a infecþiei HIV, stabilite
în rezultatul supravegherii comportamentale  supraveghere comportamentalã;

testarea, conform indicaþiilor epidemiologice, a persoanelor care s-au aflat în condiþii similare cu persoanele HIV
pozitive sau a persoanelor din focarele epidemice 
supraveghere activã.
În baza rezultatelor supravegherii infecþiei HIV se stabilesc
ºi se elaboreazã prognoze a particularitãþilor manifestãrii
procesului epidemic în timp, spaþiu (teritoriile administrative
ale republicii) ºi în rândul diferitelor grupuri de populaþie, se
propun mãsuri de reducere a riscului de rãspândire a infecþiei în
rândurile populaþiei sãnãtoase ºi mãsuri de asistenþã medicalã
ºi suport social acordat persoanelor infectate (acoperirea cu
servicii esenþiale ºi intermediare).

Compartimentul Supravegherea maladiei SIDA este axat
pe colectarea informaþiei despre manifestarea timpurie a maladiei
SIDA, infecþiilor oportuniste ºi tumorilor maligne HIV-asociate:

în rândurile persoanelor infectate  supravegherea activã;

în rândurile bolnavilor care se adreseazã dupã asistenþã
medicalã  supravegherea pasivã (de rutinã)
Raportul dintre numãrul bolnavilor cu maladia SIDA
depistaþi în rândurile persoanelor infectate cu HIV, aflate la
evidenþã [nSIDA (HIV)] ºi numãrul total al bolnavilor cu maladia
SIDA (nSIDA), depistaþi din numãrul persoanelor infectate cu
HIV, care se aflau la evidenþã, cât ºi din rândul persoanelor HIVinfectate, care nu se aflau la evidenþã, ne permite sã stabilim
gradul de sensibilitate ºi de eficacitate (S) a întregului sistem de
supraveghere a infecþiei HIV/SIDA.

S=

nSIDA(HIV)
⋅100
nSIDA

Sistemul de supraveghere a infecþiei HIV/SIDA, propus
spre implementare, va contribui la colectarea ºi evaluarea
informaþiei despre componentele principale care determinã riscul
apariþiei unor factori sociali favorabili (comportamente)
rãspândirii infecþiei HIV/SIDA, stabilirea particularitãþilor de
manifestare a procesului epidemic ºi elaborarea mãsurilor
eficiente de control al infecþiei.
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Chirurgia funcþionalã endoscopicã în sinuzitele paranazale recidivante ºi
cronice la copii
M. Maniuc
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Functional Endoscopic Sinus Surgery in Children with Recurrent and Chronic Sinusitis
Recurrent and chronic sinusitis is common in children. Data demonstrates frequency of the sinusitis in 18% to 40% of the population. In the
late 70s the concept of the ostiomeatal complex and the altered management of chronic sinusitis were developed. Functional endoscopic sinus
surgery was elaborated to address the ostiomeatal complex by removing diseased tissues and restoring the normal physiology. This method,
along with great advantages, has accompanying disadvantages. As a result, a new concept - minimally invasive sinus surgery - was elaborated.
This form of concept has been applied in functional surgery for adults. Relatively little comparative data regarding endoscopic minimally
invasive sinus surgery in children has been accumulated, however.
Key words: sinusitis, endoscopic surgery
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ýíäîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ïðè ðåöèäèâèðóþùèõ è õðîíè÷åñêèõ ñèíóñèòàõ ó äåòåé
Ðåöèäèâèðóþùèå è õðîíè÷åñêèå ñèíóñèòû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòûì çàáîëåâàíèåì ó äåòåé. Ñîãëàñíî äàííûì ëèòåðàòóðû, èõ ÷àñòîòà
ñîñòàâëÿåò îò 18% äî 40% ñðåäè âñåãî íàñåëåíèÿ. Â 70-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïîëó÷èëà ðàçâèòèå êîíöåïöèÿ îá îñòèîìåàòàëüíîì
êîìïëåêñå, êîòîðàÿ èçìåíèëà ïðåäñòàâëåíèÿ î ëå÷åíèè õðîíè÷åñêèõ ñèíóñèòîâ. Áûëè ðàçðàáîòàíû ïðèíöèïû ôóíêöèîíàëüíîé ýíäîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè, íàïðàâëåííûå íà óäàëåíèå ïàòîëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ òêàíåé îñòèîìåàòàëüíîãî êîìïëåêñà è âîññòàíîâëåíèå
íîðìàëüíûõ ôóíêöèé äàííîãî îáëàñòè. Ýòè ìåòîäû íàðÿäó ñ áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì èìåþò è îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè. Â ýòîé
ñâÿçè â ïîñëåäíèå ãîäû ïîÿâèëèñü ðàáîòû îòíîñèòåëüíî íîâîãî íàïðàâëåíèÿ - ìèíèìàëüíî èíâàçèâíîé õèðóðãèè îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ.
Ýòîò íîâûé ïîäõîä, óñïåøíî áûë âíåäðåí â êëèíèêó äëÿ âçðîñëûõ. Â äåòñêîé ïðàêòèêå äàííûé ìåòîä ïðèìåíÿåòñÿ ïîêà ðåäêî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèíóñèò, ýíäîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ

Sinuzitele recidivante ºi cronice prezintã, la ora actualã,
una din cele mai rãspândite patologii ale organelor ORL cu
implicaþii clinice ºi sociale importante. În ultimii ani, patologia
inflamatorie rinosinuzalã are o tendinþã clarã de creºtere [1, 2].
Raportul bine cunoscut, când în structura afecþiunilor nasului,
gâtului ºi urechii predominã patologia aparatului limfatic
faringian, în ultimii ani se schimbã. Incidenþa rinosinuzitelor
recidivante ºi cronice se majoreazã ºi se plaseazã în ierarhia
maladiilor organelor ORL pe primul loc [3, 4]. În legãturã cu
aplicarea largã a noilor metode de investigaþie, s-a constatat cã
18% - 40% din populaþia globului pãmântesc suferã de afecþiuni
inflamatorii ale sinusurilor paranazale [5]. Iar cercetãrile
craniului, efectuate prin rezonanþã magneticã nuclearã, denotã
cã la 24,7% - 39% din pacienþii investigaþi s-au depistat
modificãri patologice ale sinusurilor paranazale [6].
Un rol aparte în problema complexã ºi incomplet elucidatã
a afecþiunilor rinosinuzale revine etiopatogeniei patologiei date.
În literatura contemporanã patogenia sinuzitelor recidivante ºi
cronice se descifreazã ca o cooperare dintre infecþie ºi factorii
predispozanþi.
Printre mecanismele fiziopatologice importante, care
favorizeazã dezvoltarea patologiei inflamatorii recidivante ºi
cronice a sinusurilor paranazale, se atestã alergia, imunodeficienþele, impuritãþile ºi noxele mediului ambiant, unele
maladii sistemice.
De o importanþã deosebitã se considerã variantele anatomice
ºi anomaliile structurilor meatului nazal mijlociu. Graþie noii
metode performante de diagnostic optico-vizual- endoscopiei
nazale, ele se depisteazã la pacienþii cu sinuzite în peste 70% din

cazuri. Variantele ºi anomaliile meatului mijlociu nazal formeazã
spaþii anatomice înguste la nivelul infundibulului, aºa-zisele
presinusuri care, de fapt, constituie anticamera, ale sinusurilor
paranazale [7]. Pe fundalul acestor modificãri structurale ale
complexului ostiomeatal, în urma virozelor repetate, alergiei,
acþiunii impuritãþilor mediului ºi a altor factori, se dezvoltã
inflamaþia localã a mucoasei nazale, edemul ei, apar zone de
contact ale pituitarei cu structurile învecinate, alterarea epiteliului
ciliat, stagnarea mucusului ºi bacteriilor pe suprafaþa mucoasei
ºi, în consecinþã, dezvoltarea patologiei inflamatorii locale a
infundibulului [8, 9]. Boala instalatã a infundibulului duce la
blocarea cãilor tranziþionale ostiale ºi dereglarea proceselor de
ventilare ºi drenare sinuzalã. Ca urmare, în cavitatea sinusurilor
se produc dereglãri metabolice ºi de echilibru acido-bazic,
alterarea epiteliului ciliat, stagnarea mucusului ºi bacteriilor
saprofite pe suprafaþa mucoasei sinuzale, ultimele cãpãtând
însuºiri patogene. Astfel, se dezvoltã suprainfecþia ºi se
declanºeazã procesul inflamator sinuzal [10, 11]. Prioritatea în
descoperirea mecanismelor patogenice menþionate ale sinuzitelor
paranazale recidivante ºi cronice, în formula contemporanã,
aparþine lui W. Messerklinger care, pentru prima datã, a evidenþiat
clar rolul variantelor anatomice ale meatului nazal mijlociu în
procesele fiziopatologice complexe sinuzale.
În ultimele decenii se dezvoltã vertiginos o nouã ramurã a
chirurgiei endonazale, chirurgia funcþionalã endoscopicã a
sinusurilor paranazale. Acest gen de chirurgie provine din
confluenþa chirurgiei endonazale ºi a endoscopiei nazale ºi
sinuzale ºi este fundamentat pe descoperirea noilor mecanisme
patogenice ale sinuzitelor paranazale.
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Chirurgia endonazalã are un istoric destul de vechi,
fondatorul ei considerându-se I. Mikulicz [12], care primul a
publicat metoda endonazalã de deschidere a sinusului maxilar,
prin meatul nazal mijlociu. În 1923, G. Boeninghaus [13] a
publicat rezultatele unor ample cercetãri, privitor la abordarea
sinusului maxilar prin meatului nazal mijlociu. Pentru a ameliora
procesul de drenare ºi îngrijire postoperatorie, autorul a propus
rezecþia concomitentã a capãtului anterior al cornetului nazal
mijlociu.
G. Killian [14] a propus, pentru a eficientiza sinusotomia
endonazalã a maxilarului, ablaþia apofizei unciforme  manevrã
operatorie care astãzi este etapa iniþialã în orice intervenþie
chirurgicalã endoscopicã a sinusurilor paranazale. Utilizând
speculul nazal  instrumentul propus de cãtre el ºi care acum îi
poartã numele, autorul rezeca cu foarfecele uncinatul ºi
deschidea în felul acesta calea de acces spre infundibul ºi orificiul
natural al sinusului maxilar.
La începutul secolului XX, s-au acumulat date ºtiinþifice
despre douã metode de abordare endonazalã a sinusului maxilar:
prin meatul nazal mijlociu ºi prin cel inferior.
Este de remarcat, cã cercetãrile ulterioare au scos în evidenþã
fapte importante pentru conceptul modern de chirurgie funcþionalã
endoscopicã. S-a stabilit cã substanþa de contrast, introdusã în
sinusul maxilar prin orificiul format în meatul nazal inferior, se
transportã în direcþia ostiumului natural. De asemenea, s-au obþinut
date concludente despre acþiunea nefavorabilã a aerului inspirat
asupra activitãþii epiteliului ciliat [15].
În primele decenii ale secolului XX s-au pus bazele
chirurgiei etmoidului. Prin lucrãri ºtiinþifice de mare valoare,
s-au determinat principiile fundamentale ale chirurgiei
etmoidale: formarea unei cavitãþi unice prin înlãturarea celulelor
etmoidale, folosirea instrumentelor curbate, efectuarea operaþiei
sub control vizual, necesitatea de înlãturare minuþioasã a tuturor
celulelor etmoidale afectate.
O nouã etapã în dezvoltarea rinochirurgiei a început cu
implementarea tehnicii endoscopice. Aplicarea acestei tehnologii
a permis de a ridica la un nou nivel calitativ chirurgia endonazalã.
Ca ºi în alte domenii ale medicinii, în rinologie, utilizarea
endoscopului permite de a studia zonele obscure ale meaturilor
nazale. De asemenea, chirurgul are ºansa de a realiza intervenþia
operatorie cu leziuni organice ºi funcþionale minime.
Prima încercare de aplicare a endoscopului în otorinolaringologie a fost efectuatã de A. Hirchmann [16], când acesta
a folosit cistoscopul pentru vizualizarea foselor nazale ºi a
cavitãþii sinusului maxilar printr-un orificiu format cu freza în
fosa caninã. Mai târziu, [17] a propus o nouã variantã de
examinare endoscopicã a sinusului maxilar  prin orificiul
efectuat în peretele lateral al meatului nazal inferior.
Era contemporanã de dezvoltare a endoscopiei diagnostice
ºi chirurgicale rinologice a început în anii 70 (sec. XX), când a
fost elaborat noul sistem de opticã rigidã Hopkins.
W. Messerklinger a studiat mecanismele fiziopatologice ale
sinuzitelor, a demonstrat rolul extrem de mare al variantelor
anatomice ale meatului nazal mijlociu în patogenia afecþiunilor
inflamatorii ale sinusurilor paranazale ºi a fundamentat noul
abord de endoscopie diagnosticã ºi chirurgicalã.
Conceptul chirurgiei funcþionale endoscopice a sinusurilor
paranazale atestã postulatul: afecþiunile inflamatorii ale acestora

sunt consecinþã a blocajului cãilor de ventilare ºi drenare
sinuzalã, în urma dezvoltãrii inflamaþiei locale a mucoasei
infundibulului. De aceea, realizarea sinusotomiei endoscopice
cuprinde ca etapã indispensabilã abordarea infundibulului, ca
element-cheie în tehnica chirurgicalã datã. Desigur, manevrele
operatorii includ în teritoriul sãu ºi deschiderea sinusurilor ca
atare, în primul rând, a etmoidului, care se efectueazã în funcþie
de caracterul ºi de extinderea procesului patologic.
În ultimele decenii, chirurgia funcþionalã endoscopicã a
sinusurilor paranazale a cunoscut o amplã dezvoltare. S-au
elaborat diverse variante de operaþie, modificãri ale cãilor de
acces ºi ale volumului manevrelor operatorii. Însã toate aceste
metode nu sunt altceva decât o metamorfozã a douã direcþii de
abordare a etmoidului.
Prima - tehnica Messerklinger, are la bazã deschiderea
antegradã a etmoidului ºi este consideratã acum tehnicã
endoscopicã rinosinuzalã standard [18].
Operaþia endoscopicã standard, ca de altfel ºi alte tehnici
de acest gen, se efectueazã sub anestezie localã la adulþi ºi
generalã - la copii. Controlul endoscopic se realizeazã prin
aplicarea telescoapelor cu vizualizare antegradã sau lateralã: la
30° ºi, mai rar, la 70°. Pentru a îmbunãtãþi calea de acces, cornetul
nazal mijlociu se fractureazã ºi se deplaseazã cãtre septul nazal.
În urmãtoarea etapã se identificã structurile anatomice ale
meatului nazal mijlociu ºi se efectueazã unciformectomia cu
ablaþia totalã a apofizei unciforme. Dupã aceasta se realizeazã
antrostomia, care începe cu reperarea ostiumului sinusului
maxilar (uneori acesta se vizualizeazã bine, alteori se identificã
prin palpare cu sonda butonatã). Ultimul se lãrgeºte, formânduse nemijlocit orificiul de comunicare între sinusul maxilar ºi
fosele nazale.
În etapa urmãtoare (în caz de afectare a sinusului frontal),
se abordeazã recesul frontal, înlãturându-se minuþios þesutul osos
al peretelui lateral nazal localizat între orbitã ºi inserþia capãtului
anterior al cornetului nazal mijlociu. Pentru o vizualizare mai
bunã a recesului frontal, se chiureteazã celulele agger nasi. Cu
endoscopul, 300, introdus în spaþiul format, se vizualizeazã
ostiumul natural al sinusului frontal care, de obicei, se identificã
medial de celulele agger nasi. În cazul dificultãþilor de
vizualizare, ostiumul frontalului se identificã cu sonda butonatã.
Conform tehnicii standard, ostiumul sinusului frontal se lãrgeºte
cu chiureta curbatã, dacã diametrul sãu este mai mic de 2 mm.
Aceastã etapã necesitã maximã atenþie pentru a evita posibile
leziuni ale bazei craniului.
Dacã este afectat ºi etmoidul posterior, urmãtoarea etapã
constituie deschiderea acestuia prin perforarea lamelei bazale a
cornetului nazal mijlociu. Manevra datã se efectueazã, pentru
mai multã siguranþã, în porþiunea inferomedialã a acestei.
Dupã înlãturarea largã a celulelor etmoidale, se exploreazã
sinusul sfenoidal. Pentru a evita o confuzie chirurgicalã deosebit
de gravã (lezarea nervului optic, arterei carotide interne,
sinusului venos cavernos), în cadrul sfenoidotomiei, se
recomandã de a repera, mai întâi, ostiumul natural al sfenoidului
sau de a efectua anumite mãsurãri ale dimensiunii
anteroposterioare a foselor nazale. Dacã convingerea chirurgului
în identificarea sfenoidului este fermã, apoi se realizeazã
explorarea sinusului prin peretele sãu anterior. Revizuirea
cavitãþii sfenoidului se efectueazã cu multã precauþie având în
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vedere localizarea arterei carotide interne ºi a nervului optic
care, în anumite variante, tranziteazã sinusul sfenoidal. Aºadar,
în esenþa sa tehnica Messerklinger se caracterizeazã prin
abordarea anteroposterioarã a sinusurilor paranazale, începând
cu înlãturarea totalã a apofizei unciforme. Celulele etmoidale
se înlãturã extins, ostiumurile sinusului maxilar ºi ale celui frontal
se lãrgesc, abordarea sfenoidului se efectueazã transetmoidal.
O altã abordare a sinusurilor paranazale, în cadrul
chirurgiei endoscopice rinosinuzale, este cea propusã ºi
promovatã de cãtre M. E. Wigand [19]. Aceastã tehnicã prevede
deschiderea etmoidului în sens posteroanterior. Mai întâi se
rezecã capãtul posterior al cornetului nazal mijlociu. Prin
manevra datã se obþine o cale de acces largã cãtre celulele
etmoidale posterioare ºi sinusul sfenoidal. Se exploreazã
etmoidul posterior. Dupã înlãturarea celulelor posterioare ale
etmoidului, se recurge la deschiderea sfenoidului, care începe
cu abordarea peretelui sãu anterior. Cu ajutorul aspiratorului ºi
pensei antegrade, se înlãturã conþinutul patologic din cavitatea
sinusului. Se rezecã larg pereþii anteroinferiori ai sinusului
sfenoid, aºa încât sã se poatã vizualiza clar plafonul sfenoidului.
Acesta serveºte un bun reper anatomic pentru identificarea
peretelui superior al etmoidului care este, de fapt, baza craniului.
Se efectueazã etmoidotomia în direcþie posteroinferioarã. Se
deschid celulele agger nasi, recesul frontal ºi se lãrgeºte ostiumul
sinusului frontal. Sinusul maxilar, conform tehnicii Wigand, se
deschide prin fontanela posterioarã, cu pensa curbatã la 450.
Prin orificiul format se înlãturã polipii ºi mucoasa patologic
modificatã a sinusului maxilar.
În concluzia acestui compartiment, putem deduce cã
particularitãþile principale ale tehnicii Wigand sunt rezecþia
capãtului posterior al cornetului mijlociu nazal, deschiderea largã
a sinusului sfenoidal ºi celulelor etmoidale posterioare,
explorarea celulelor agger nasi ºi ale recesului frontal, cu lãrgirea
la necesitate a orificiului sinusului frontal ºi deschiderea sinusului
maxilar prin fontanela posterioarã. Cu alte cuvinte, operaþia
Wigand este o polisinusotomie retrogradã cu abordarea largã a
sinusurilor paranazale.
În ultimii ani, se discutã în controversã cã chirurgia
endoscopicã standard necesitã aplicare doar în cazurile de
afecþiuni polipoase extinse ale sinusurilor paranazale sau în
operaþii sinuzale repetate. Noi, de asemenea, suntem de pãrere
cã tehnica standard are indicaþii limitate, mai ales în practica
pediatricã. Din experienþa noastrã ea se impune doar în caz de
operaþii repetate ale sinusurilor paranazale sau în polipoze
rinosinuzale extinse.
Tehnica standard de chirurgie endoscopicã endonazalã nu
corespunde întocmai noilor cerinþe în legãturã cu înlãturarea
amplã a structurilor complexului ostiomeatal ºi a sinusurilor
paranazale. De asemenea, de pe poziþiile chirurgiei cruþãtoare,
este greu de acceptat tehnica Wigand care prevede rezecþia
cornetului nazal mijlociu - structurã importantã a foselor nazale,
înlãturarea radicalã a peretelui anterior al sfenoidului ºi a
celulelor efmoidale. Cu toate cã chirurgia endoscopicã este genul
chirurgiei cruþãtoare, rezultatele ei finale ºi unele complicaþii
eventuale au constituit baza noilor cãutãri. Savanþii ºi-au
concentrat atenþia asupra elaborãrii metodelor cruþãtoare de
operaþii endoscopice endonazale. Obiectivul principal al acestor
intervenþii este de a elimina structurile afectate ale foselor nazale,

respectând, în acelaºi timp, configuraþia anatomicã ºi funcþiile
fiziologice ale nasului. Au fost formulate principiile chirurgiei
minim invazive ale sinusurilor paranazale [20]. Aceastã abordare
prevede restabilirea cãilor de ventilare ºi de drenare a sinusurilor
paranazale ºi a funcþiei epiteliului ciliat prin înlãturarea
þesuturilor afectate doar în zona delimitatã de procesul patologic.
Mucoasa pituitarã nemodificatã, alte structuri intacte ale
complexului ostiomeatal, conform cerinþelor postulative ale
chirurgiei minim invazive, rãmân în afara teritoriului operator.
Cu alte cuvinte, se respectã integritatea tisularã a structurilor
anatomice din zona intervenþiei chirurgicale, mai ales a
înveliºului pituitar, în porþiunea lor nealteratã. Aceasta este foarte
important pentru derularea eficientã a proceselor reparative
postoperatorii ºi prevenirea complicaþiilor la distanþã, în primul
rând, a sinechiilor meatului mijlociu.
Tehnic operaþia începe cu rezecþia submucoasã a apofizei
unciforme, în porþiunea ei inferoposterioarã, efectuatã cu pensa
retrogradã Stammberger. În acest fel, se deschide calea de acces
cãtre ostiumul sinusului maxilar. Ultimul devine accesibil pentru
vizualizare directã ºi evaluarea mucoasei din regiunea
periostialã. Pituitara ostiumului sinuzal se respectã din punctul
de vedere al integritãþii sale tisulare. Se înlãturã doar polipii ºi/
sau granulaþiile clar delimitate. Ostiumul sinuzal nu se repereazã,
orificiile accesorii din regiunea fontanelei posterioare se rezolvã
doar în cazul dovedit de recirculaþie a secretului patologic. Orice
altã manipulaþie în cavitatea sinusului maxilar nu se aplicã.
Conform canoanelor abordãrii minim invazive, hemirezecþia
inferioarã a uncinatului este suficientã pentru recuperarea
procesului patologic din sinusul maxilar. Prin aceasta, tehnica
minim invazivã în debutul operaþiei se deosebeºte principial de
chirurgia endoscopicã standard, în care uncinatul se eviscereazã
integral. Dupã abordarea apofizei unciforme ºi a ostiumului
sinusului maxilar, urmeazã explorarea bulei etmoidale. Se rezecã
cu atenþie peretele medial al bulei, cel lateral (orbitar) rãmânând
absolut intact. În continuare, dacã este afectat ºi etmoidul
posterior, se perforeazã cu pensa sau cu microdebriderul lamela
bazalã a cornetului nazal mijlociu ºi se exploreazã celulele
etmoidale posterioare.
Conþinutul patologic din sinusul maxilar se evacueazã prin
puncþie în regiunea meatului inferior nazal urmatã de lavajul
cavitãþii sinuzale cu soluþii antiseptice. Chisturile mari ale
maxilarului, de asemenea, se rezolvã prin puncþia obiºnuitã a
sinusului maxilar. Mucoasa polipoasã a sinusului maxilar ºi/sau
a chisturile mici nu se înlãturã. Accentul se pune pe tratamentul
postoperatoriu al procesului inflamator.
În caz de afectare a sinusului frontal sub control endoscopic, utilizând telescopul de 30°, se deschide celula agger
nasi. Se înlãturã pas cu pas pereþii ei, rãmânând intact doar
peretele superior, care este comun cu sinusul frontal. Este demn
de menþionat, cã în cazul în care din start se preconizeazã de a
deschide recesul frontal, etapa datã se efectueazã înaintea
rezecþiei bulei etmoidale. Aceasta este foarte important, deoarece
bula constituie limita posterioarã a recesului frontal ºi structura
de protecþie (din punctul de vedere al unei eventuale leziuni
iatrogene) a fosei endocraniene ºi a arterei etmoidale anterioare,
fiind reper clar pentru evaluarea relaþiilor anatomice foarte
complexe din aceastã zonã. Orificiul natural al sinusului frontal,
localizat posterior ºi medial de celula agger nasi, rãmâne intact.
$%
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Abordarea sinusului sfenoidal se efectueazã prin meatul
nazal superior dupã lateropoziþia cornetului nazal mijlociu ºi a
celui superior. Aceasta iarãºi deosebeºte abordul minim invaziv
de tehnica standard, în care sfenoidul se exploreazã transetmoidal.
Se efectueazã examinarea minuþioasã opticovizualã a recesului
sfenoetmoidal ºi înlãturarea mucoasei patologice sau a polipilor
din aceastã zonã. Referitor la ostiumul sfenoidului, este de
preferinþã ca acesta sã rãmânã intact, chiar ºi în cazul modificãrilor
polipoase. În stenoze instalate, ostiumul sinuzal se lãrgeºte din
contul marginii sale inferioare. Se recomandã deschiderea
sinusului sfenoidal doar în cazurile sfenoiditelor micotice.
În concluzie, putem deduce cã chirurgia endoscopicã
standard a sinusurilor paranazale se recomandã de a fi aplicatã
în:
1) orice intervenþie chirurgicalã endoscopicã a sinusurilor
paranazale repetatã;
2) sinuzitele paranazale polipoase extinse sau asociate cu
astm bronºic.
Chirurgia endoscopicã rinosinuzalã minim invazivã se
aplicã în:
1) sinuzitele supurate recidivante;
2) sinuzitele supurate cronice;
3) sinuzitele polipoase limitate;
4) chistul sinusului maxilar;
5) polipii antrocoanali (etmoido- sau sfenocoanali).
Aºadar, chirurgia endoscopicã minim invazivã a sinusurilor
paranazale este o chirurgie blândã ºi cruþãtoare. În domeniul
rinologiei pediatrice, ea are avantaje evidente ºi este metoda
prioritarã în majoritatea formelor clinice de sinuzite paranazale.
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Fracturile complexului zigomatic
D. Hîþu
Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, USMF Nicolae Testemiþanu
Zigomatic Complex Fractures
Of the patients admitted to the Centre of Oral and Maxillo-Facial Surgery in Chisinau, 377 (34%) were treated for fractures between 1998
and 2003. Over the years of this study the incidence of such fractures has gradually increased.
Key words: trauma, diagnosis, treatment
Ïåðåëîìû ñêóëîâîãî êîìïëeêñà
Ðàáîòà îñíîâàíà íà êëèíè÷åñêîì íàáëþäåíèè 377 ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñøèõ òðàâìû è ïîëó÷èâøèõ ëå÷åíèå â ã. Êèøèí¸âå íà ïðîòÿæåíèè 1998  2002 ãîäîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 34% èç îáùåãî ÷èñëà ïàöèåíòîâ, íàõîäèâøèõñÿ íà ëå÷åíèè â ýòîì îòäåëåíèè. Óêàçûâàåòñÿ íà
ïîñòîÿííûé ðîñò ÷èñëà òðàâì ýòîãî ðîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîìû, äèàãíîç, ëå÷åíèå

17,77%, în anul 2002, ºi reprezintã unicul gen de fracturi ale oaselor
faciale care s-au redus în aceastã perioadã.
Etiologia. Agresiunile, cãderile, accidentele de muncã,
sportive ºi rutiere provoacã mai des trauma zigomaticului. Leziuni
provocate de animale, prin arme de foc, catatraumatisme,
accidentele iatrogene ºi fracturile patologice sunt mai rar întâlnite.
Patogenia. Sub acþiunea factorilor vulneranþi asupra
osului, complexul zigomatico-orbitar se deplaseazã posterior ºi
inferior; se poate roti, înfundându-se în cavitatea sinusului
maxilar ori fosa infratemporalã, desprinzându-se de locurile în
care se sudeazã cu oasele adiacente.
Topografia. Linia de fracturã intereseazã marginea
inferioarã a orbitei, sutura zigomatico-maxilarã, peretele anterior
al sinusului, suturile fronto-zigomaticã ºi zigomatico-temporalã.

Introducere
Familiarizarea cu particularitãþile traumatismului complexului
zigomatic ne obligã sã recurgem la diagnosticarea corectã a acestei
leziuni, sã efectuãm un tratament adecvat, sã elaborãm ºi sã efectuãm
mãsurile acceptabile de profilaxie. Trauma reprezintã ansamblul
tulburãrilor de ordin local ºi general care apar în urma acþiunii unui
agent extern violent asupra organismului [1  14].
Frecvenþa traumatismelor grave, în timp de pace, este în
creºtere; fapt explicat, în special, prin intensificarea traficului
rutier ºi creºterea violenþei. Conform datelor OMS, în 2002, au
fost înregistrate 5. 188.000 de decese secundare urgenþelor
traumatologice, constituind 9,1% din totalitatea cazurilor de
deces, inclusiv 11,6% bãrbaþi ºi 6,3% femei [6].
Dezvoltarea rapidã a tehnologiilor moderne, supraaglomerarea, creºterea vitezei de circulaþie ºi multiplicarea agenþilor
vulnerabili în habitudinea umanã genereazã urgenþe traumatologice,
majorând incidenþele, transformîndu-le în epidemie traumaticã.
Termeni  sinonime cu care se vehiculeazã în literatura de
specialitate: fracturi zigomatico-maxilare, fracturi zigomaticoorbito-maxilare, zigoma, malar, zigomatic, osul obrazului. Unii
autori denumesc aceste leziunii fracturi zigomatico-maxilare,
zigomatico-orbito-maxilare [8,14].

Anatomia complexului zigomatic
Osul zigomatic e situat în partea anterolateralã a feþei; stratul
de tesuturi moi este subþire ºi poate fi des expus traumatismului.
Osul zigomatic, par, este cel mai rezistent os facial care contribuie
la fixarea oaselor craniului facial de cel cerebral. Are 4 apofize
(frontalã, temporalã, maxilarã, orbitarã) ºi tuberul maxilar. Oasele
malare participã la formarea aspectului feþei ºi reprezintã o
suprafaþã pentru inserþia muºchilor masticatori ºi mimici, deaceea
orice deviere a oaselor de la normã duce la dereglãri estetice ºi
funcþionale. Periostul, bogat vascularizat ºi inervat, are un rol
important în vascularizarea osului ºi în consolidarea fragmentelor.
Cel mai sãrac periost în vase sangvine ºi formaþiuni nervoase
revine suprafeþei orbitare a osului malar.
Analizele studiilor histotopografice ale oaselor malare au
stabilit cã substanþa medularã prevaleazã în corpul osului malar ºi
la marginea inferioarã a orbitei, iar apofizele (frontalã, temporalã,
maxilarã), în general, constau dintr-o substanþã osoasã compactã.
În locul suturilor malaro-frontalã, temporo-malarã substanþa
spongioasã dispare complet. Deoarece fracturile oaselor malare,
de obicei, se produc mai des respectiv suturilor osoase, în cazul
traumei, substanþa medularã nu contacteazã cu mediul înconjurãtor
ºi de aceea aceste fracturi rar se complicã cu osteomielitã.

Statistici
Statistica traumatismului maxilo-facial, în perioada aa. 1998
 2002: fracturi de mandibulã  primul loc; plãgi faciale  locul
doi; urmeazã ca incidenþã fracturile oaselor nazale; pe poziþia patru
 leziunile osului malar, ºi leziunile maxilarului superior  pe locul
cinci. Plãgile faciale multiple, asociate cu fracturi ale complexului
zigomatico-orbitar, s-au plasat pe locul doi, fiind precedate de
fracturile oaselor nazale. În proporþii egale, fracturile membrelor
ocupã locul doi dupã fracturile nazale. În decursul a 5 ani, la Centrul
Republican de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã, s-au tratat 377 de
bolnavi cu fracturi ale complexului zigomatico-orbitar, ceea ce
constituie 34% din totalul accidentaþilor cu traumatisme ale etajului
mijlociu al feþei. Fracturile complexului zigomatic, pe parcursul
acestei perioade, s-au micºorat de la 22,85%, în anul 1998, la
$'
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Pe faþa orbitarã se aflã un orificiu mic, foramenul
zigomatico-orbitar care continuã cu un canal, ramificat, la rândul
sãu, terminându-se cu douã orificii pe faþa externã: foramenul
zigomatico-facial ºi foramenul zigomatico-temporal.
Osul zigomatic asigurã protecþia maxilei împotriva
agenþilor traumatici externi din partea anterolateralã. Osul malar
participã la formarea stâlpilor de rezistenþã alveolomalar, care
începe de la molari, trece pe sutura zigomatico-alveolarã, mai
apoi pe corpul osului zigomatic ºi pe apofizele osului zigomatic.
În cazul în care acþiunea factorului traumatic depãºeºte
elasticitatea ºi rezistenþa osului, apare fractura. M. A. Nahuman
(1975) a demonstrat prin cercetãrile sale cã, pentru a fractura
peretele anterior al sinusului maxilar, e nevoie de o forþã de 65
- 78 kg, iar cel al arcului zigomatic  de 83190 kg. Fracturarea
osului zigomatic la femei apare la impactul cu o forþã de 83 180 kg ºi la bãrbaþi  de 160 - 260 kg.

cu simptom de treaptã la nivelul suturii zigomatico-alveolare.
Se atestã contuzii ale þesuturilor moi din regiunea infraorbitarã,
de obicei, fãrã lezarea integritãþii mucoasei. Pot avea loc
hemoragii în mucoasa vestibularã pe plica de tranziþie la nivelul
premolarului doi ºi al molarilor unu ºi doi. Simptomul Malevici,
în fracturarea sinusului maxilar, la percuþia dinþilor de pe partea
afectatã, se determinã un sunet surd, zgomot de oalã spartã,
depistabil ºi în fracturile de maxilar superior.
Endonazal: Epistaxis unilateral din partea afectatã se
instaleazã imediat posttraumatic. Dacã bolnavul s-a adresat prea
târziu, la examinarea fosei nazale din partea traumatã se pot
depista cheaguri de sânge, mucoasa este edemaþiatã.
Dereglãri estetice: Asimetria feþei este provocatã de edemul
þesuturilor moi ºi de deplasarea fragmentelor fracturate (prãbuºiri
posterioare ºi inferioare). Edemul posttraumatic, care se instaleazã
dupã traumã (la 7-8 ore), mascheazã conturul feþei ºi creeazã
dificultãþi în diagnosticul traumei. Examinarea bolnavului cu ajutorul
spatulelor ne permite materializarea prãbuºirii osului malar.
Epifora unilateralã: este provocatã de comprimarea ori
lezarea canalului lacrimo-nazal, partea osoasã ori a þesuturilor
moi care formeazã canalul.
Diplopie rezultatã prin prãbuºirea planºeului orbitar ºi
cãderea globului ocular sau prin lezarea muºchilor mobilizatori
ai globului. Compresiunea ori secþiunea nervului optic provoacã
diminuarea sau pierderea temporarã sau definitivã a vederii.
Hemoragia retrobulbarã deplaseazã globul ocular anterior.
Pareza ori paralizia nervului oculomotor provoacã tulburãri de
mobilitate a globului ocular. Emfizemul subcutanat, care se
palpeazã în regiunile infraorbitarã ºi palpebralã inferiorã, este
cauzat de lezarea sinusului maxilar, a celulelor etmoidale în
traumatism asociat. Sunt prezente devieri ale axei vizuale,
chimozisul, echimoza palpebralã, hematomul conjunctival.
Tulburãrile nervoase pot include: anestezia sau hipoestezia
teritoriului inervat de nervul infraorbitar (hemibuza superioarã,
aripa nazalã din partea afectatã, mucoasa vestibularã, dinþii de
pe hemiarcada respectivã) provocate de compresiune, elongãri,
zdrobirea ori ruperea nervului infraorbitar prins între fragmentele
osoase. Pragul de sensibilitate la incisivi, canini ºi premolari
este diminuat.
Limitarea mobilitãþii mandibulei este produsã de blocarea
apofizei coronoide ºi compresiunea muºchiului temporal,
provocate de deplasarea primarã, posterioarã ºi inferioarã.
Suflarea nasului forþatã poate provoca emfizem subcutanat,
la înlãturarea forþatã a crustelor sangvine poate apãrea hemoragia.
Diagnosticul preventiv este stabilit dupã examenul clinic,
care depisteazã tumefacþii, echimoze palpebrale sau conjunctivale, prãbuºirea osului, dureri în regiunea feþei, în special, în
aria facialã, limitarea excursiei mandibulare, hipoestezii pe
traiectul nervului infraorbitar.

Formele anatomo-clinice ale fracturilor malare
Sistematizarea tutoror tipurilor de fracturã care sã
întruneascã în totalitate criteriile anatomice, clinice ºi terapeutice
este imposibilã. Din numeroasele clasificãri ne vom referi doar
la douã: clasificarea fracturilor masivului mediofacial [Ð. Ô.
Íèçîâ, 1981] ºi clasificarea lui D. Theodorescu: anterioare ºi
posterioare, la care ne vom referi în continuare.
Mai des noi folosim urmãtoarea clasificare:
1.
Fisuri ale osului zigomatic fãrã deplasare (fracturi incomplete).
2.
Fracturile osului zigomatic cu deplasare.
3.
Fracturile osului zigomatic (plagã deschisã  cu sau fãrã
deplasare).
4.
Fracturile osului zigomatic eschiloase (cominutive)  cu
ori fãrã deplasare.
5.
Fracturile osului zigomatic cu corpi stãini (cu ori fãrã
deplasare).
NB!Aceeaºi clasificare este utilizatã ºi pentru arcada zigomaticã.

Simptomatologia fracturilor anterioare
(orbito-sinuzale) zigomatico-maxilare
Pacientul acuzã dureri, sângerare unilateralã nazalã,
deschiderea limitatã a gurii, dereglarea sensibilitãþii în regiunea
infraorbitarã º.a.
Se observã înfundarea reliefului malar ori nivelarea
(turtirea) reliefului osos ºi, în unele cazuri, edem care creeazã
asimetria feþei ori mascheazã deplasarea. Pielea, în regiunea datã,
poate fi contuzionatã, cu excoriaþii, hematom ori prezenþa unei
plãgi. La palpare se constatã puncte dureroase, discontinuitate
osoasã, neregularitate sau denivelare în treaptã, în unghi sau
în ºanþ, a rebordului inferior sau lateral (sutura frontozigomaticã) al orbitei, suturii zigomatico-alveolare ºi ale arcadei
zigomatice. Rebordul inferior al orbitei ºi sutura zigomaticoalveolarã se palpeazã mai bine. Dacã de la traumatism au trecut
câteve ore, edemul traumatic mascheazã înfundarea. Mobilitatea
patologicã ºi crepitaþiile osoase se depisteazã rar. Emfizemul
subcutanat apare datoritã lezãrii sinusului maxilar. Globul ocular
este în exoftalmie, provocatã de hematomul retrobulbar sau din
contra  în enoftalmie, dupã rezorbþia cheagului din cavitatea
orbitei. Se atestã echimoze palpebrale ºi ale conjunctivei bulbare.
Endobucal: Sutura zigomatico-alveolarã este întreruptã,
denivelatã, osul malar este prãbuºit. Palparea este dureroasã,

Simptomatologia fracturilor posterioare
(arcda zigomaticã)
Arcada zigomaticã e formatã din apofiza temporalã a
osului zigomatic ºi apofiza zigomaticã a osului temporal.
Patogenia: liniile de fracturã pot fi unice, duble ºi triple,
porþiunea fracturatã înfundându-se în treaptã sau în V, U.
În fracturile fãrã deplasare (fisuri), bolnavii prezintã dureri la
presiunea regiunii date, modificãri ale pielii cauzate de traumã.
%
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În fracturile cu deplasare, bolnavul acuzã deformaþia pãrþii
laterale a feþei. Limitarea deschiderii gurii e generatã nu numai
de deplasarea fragmentelor fracturate medial ºi de presiunea
lor asupra procesului coronoid, ci ºi de traumarea muºchilor
temporal ºi masticator. Imediat dupã deplasare se observã o
înfundare (prãbuºire) care, ulterior, este mascatã de edem. La
palpare se percepe o întrerupere a continuitãþii osoase în
treaptã, în U ori V, ori proeminenþe eschiloase ale arcadei.
Deschiderea gurii este dureroasã ºi limitatã. Blocajul maxilar
rar este prezent. Miºcãrille laterale ale mandibulei sunt dereglate
ºi dificile. Bolnavii pot prezenta (rar) tulburãrri de sensibilitate
pe traiectul nervului zigomatic. Radiologic se determinã:
dereglarea integritãþii arcadei zigomatice, deformarea arcadei
zigomatice, fracturi liniare, eschiloase, cu ori fãrã deplasare.

analgezice, medicaþie simptomaticã, regim adecvat de comportare
ºi de alimentare.
Tratamentul
În funcþie de locul, de direcþia liniilor de fracturã ºi de gradul
de deplasare, de tipul fracturii, de prezenþa leziunilor asociate
(comoþii, contuzie cerebralã, leziuni ale toracelui), de prezenþa
maladiilor concomitente, se alege programul optim de îngrijire
medicalã. Indiferent de tipul fracturii, se indicã ºi tratament
medicamentos, regim adecvat de comportare ºi de alimentare.
Tratamentul fracturilor zigomatice, fãrã deplasare, în
prezent este conservativ. Fractura, în funcþie de gradul de
deplasare, genereazã un spectru divers de alterãri funcþionale,
iar gradul de severitate al acestora din urmã este dictat de locul
fracturii, de gradul de deplasare a fragmentelor fracturate, de
faptul dacã traumatismul este izolat sau asociat, de intervalul
de la impact pânã la asistenþa specializatã.
Un moment de primã valoare este aprecierea dereglãrilor
funcþionale survenite care, la rândul sãu, necesitã un aparataj
de diagnosticare modern; importante sunt dexteritatea medicului,
acordul ºi complianþa curativã a bolnavului. Dereglãrile
funcþionale se cer evaluate atât la internarea bolnavului, cât ºi
în decursul evoluþiilor curative.

Diagnosticul
1. Acuzele, istoricul dezvoltãrii bolii, examenul subiectiv
ºi cel obiectiv permit stabilirea diagnosticului preventiv.
2. Explorãrile paraclinice.
•
Examenul cu spatule.
•
Examenul radiologic în incidenþã semiaxialã: fractura
complexului zigomatic, în cele mai dese cazuri este
eschiloasã. Examenul radiologic distinge liniile de fracturã,
numãrul lor, direcþia, gradul de dislocare, raportul cu oasele
învecinate ºi cu sinusul maxilar. Deplasarea fragmentului
fracturat, mai des, este posterioarã ºi inferioarã ºi, mai rar,
anterioarã ºi lateralã. Este prezentã dereglarea integritãþii
osoase a marginii infraorbitare, a arcadei zigomatice ºi a
suturii zigomatico-alveolare. Incidenþa (Hiertz) semiaxialã.
Tomografia computerizatã.
•
Hemosinusul este cauzat de lezarea mucoasei sinusului
maxilar. Sinusul maxilar este micºorat în volum, opac.
Radiografia în dinamicã a sinusului maxilar determinã
restabilirea volumului ºi dispariþia opacitãþii, restabilirea
conturului maxilar timp de 7-10 zile.
3. Determinarea sensibilitãþii pe traiectul nervului
infraorbitar. EOD - pragul de sensibilitate al pulpei dinþilor
(incisivi, canini, premolari) este mai sus de 100 mA.
4. Sondarea închisã a canalului lacrimo-nazal cu sonda
Bowman calibrul 1-2.
5. Examenul de laborator a sângelui.
6. Fracturile de pânã la 10 zile se considerã recente, 1130 de zile - fracturi învechite, mai mult de 31 de zile - fracturi
vicios consolidate.
7. Leziuni viscerale concomitente s-au constat de cãtre
neurochirurg, oftalmolog, traumatolog, chirurg, otorinolaringolog.
Diagnosticul diferenþial cu:
1. Le-Fort II-III. 2. Fractura apofizei alveolare. 3. Fractura
tuber maxillae. 4. Fractura arcadei zigomatice.
Diagnosticul definitiv se stabileºte dupã: examenul clinic
al pacientului, care a depistat tumefacþii, dureri în regiunea feþei,
în special pe aria mediofacialã, limitarea excursiei mandibulare
pe partea lezatã, dereglãri funcþionale. Examenul radiologic, în
incidenþã lateralã ºi semiaxialã, distinge liniile de fracturã, numãrul
lor, direcþia, raportul cu oasele învecinate ºi cu sinusul maxilar.
Leziuni viscerale concomitente s-au constatat de cãtre
neurochirurg, otorinolaringolog, oftalmolog, traumatolog, chirurg.
În funcþie de acestea, se indicã tratamente antibacteriene,

Tratamentul conservativ aplicat bolnavilor
Liniºte, repaus la pat.
Prelucrare a câmpului traumat cu soluþii antiseptice  zilnic.
Pungã cu gheaþã - în primele douã zile, pentru 10-15 minute.
Excludere a traumatismului (presiunii) regiunii date, timp
de 6 luni.
5.
Limitarea deschiderii exagerate a gurii, timp de 10-12 zile.
6.
La prezenþa plãgilor se efectueazã prelucrarea chirurgicalã
a plãgii.
7.
Tratament medicamentos [antibiotice, analgezice, ser
antitetanic 0,5 ml, subcutanat, soluþii vasoconstrictoare
(sanorin, naftizin, glazolin, xilometazolin) 2 - 3 picãturi
în fiecare fosã nazalã, de 3 - 4 ori pe zi, 5 - 6 zile].
8.
Alimentare semilichidã.
În perioada posttraumaticã, la pacienþii cu fracturi ale oaselor
malare fãrã deplasare pot apãrea complicaþii, de aceea utilizarea
unor procedee de detecþie în aprecierea dereglãrilor funcþionale ar
micºora numãrul lor. Explorãrile în dinamicã a peliculei radiologice
ºi aprecieria dereglãrilor funcþionale vor spori reabilitarea precoce
a accidentatului cu traumatism al complexului zigomatic.
Tratamentul chirurgical al fracturilor se efectueazã în funcþie
de gradul de deplasare a fragmentelor osoase ºi de dereglãrile
funcþionale. Tratamentul fracturilor zigomatice fãrã deplasare
radiologic, dar cu dereglãri funcþionale, este supus tratamentului
chirurgical. Indicaþiile pentru reducerea fragmentelor osului
fracturat sunt urmãtoarele: limitarea miºcãrilor laterale de
mandibulã, dereglãrile estetice, dereglarea sensibilitãþii pe traiectul
nervului infraorbitar, diplopia ºi rezultatele examenului radiologic.
Calea de abord accesibilã poate fi : subzigomaticã (suborbitarã),
suprazigomaticã (temporalã), sinuzalã, endobucalã, prin plagã.
1.
2.
3.
4.

Metodele de coaptare a fragmentelor osoase
I. Neoperatorii.
Endobucal, cu degetul (ori spatula Buealski): indicaþii pânã
la trei zile. Medicul introduce degetul arãtãtor în vestibulul oral
%
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ºi deplasazã fragmentul osos lateral, invers deplasãrii, reducând
osul zigomatic (arcada). Cu degetele altei mâini se verificã
corecþia coaptãrii fragmentelor. Se mai poate folosi în loc de
deget ºi o spatulã care se înfãºoarã cu tifon. Aceastã metodã
este folositã rar.

modificãri. Dupã prelucrarea câmpului operator, izolarea lui ºi
efectuarea anesteziei, se va realiza incizia pe plica de tranziþie
de la canin pânã la molarul doi, decolarea lamboului
mucoperiostal ºi eliberarea þesuturilor moi dintre fragmentele
dislocate. Revizia sinusului de cheaguri sangvine, eschile osoase
mici, polipi ºi corpi strãini. Prelucrãm cu soluþii antiseptice
cavitatea sinusului maxilar. Efectuãm rinostoma. Dupã reducerea
fracturii, imobilizarea se face cu meºe antiseptice, mai des cu
meºe iodoformate ºi un capãt de meºã îl scoatem în fosa nazalã.
Aplicãm un tub perforat prin rinostomã în sinus ºi-l fixãm de
septul nazal pentru lavaj ºi drenare. Suturãm plaga ºi aplicãm
punga cu gheaþã. Prin tub se va efectua lavajul sinusului maxilar.
Meºa endosinuzalã se va extrage dupã 8 - 14 zile.
Metoda endobucalã. Avantajele metodei date: dupã operaþie
nu lasã cicatrici, fapt de o mare importanþã esteticã. Incizia se
efectueazã la nivelul molarului unu ºi doi, pe plica de tranziþie.
Decolarea lamboului mucoperiostal se efectueazã cu decolatorul,
spatula Buealski se introduce sub osul ori arcada zigomaticã. Cu
miºcãri energice se reduce fractura sub controlul degetelor mâinii,
exobucal. În cazul reducerii fracturii se pot trauma dinþii; din aceste
considerente sub spatula Buealski se introduce o meºã de tifon.
Dupã reducere, plaga se sutureazã ºi se dreneazã.
Fracturile în care extremele fragmentelor fracturate rãmân
angrenate, dupã repunerea lor în poziþie anatomicã, necesitã doar
reducerea, pe una din cãile enumerate mai sus.
Imobilizarea fragmentelor reduse se poate realiza prin
mai multe modalitãþi:
1.
Elevatorul de reducere pe cale temporalã poate fi menþinut
în tensiune pe fragmentul repus în poziþie anatomicã pânã la
formarea calusului fibros cu ajutorul unui banadaj pericranian.
2.
Pe cale sinuzalã, fragmentele pot fi menþinute în poziþia
doritã cu meºe iodoformate care umplu sinusul maxilar.
3.
Osteosinteza. Se indicã în fracturile deschise, eschiloase,
fracturi învechite, în cazul în care nu este necesarã revizia
sinusului maxilar. Osteosinteza realizeazã o imobilizare
sigurã ºi de duratã. De obicei, fixarea fragmentelor se
efectueazã minimum în douã locuri: sutura zigomaticofrontalã, marginea infraorbitarã ori arcada zigomaticã. Calea
de abord poate fi cutanatã, intraoralã, cât ºi prin plaga
traumaticã. Sutura osoasã se face cu fir metalic, miniplãci
ºi ºuruburi, broºe, suspendarea malarului de osul temporal
ori parietal (Â. ×. Éîâ÷åâ 1964), Þ. Ñ. Êîãàíîâè÷ (1984)
suspendarea de osul frontal, dispozitive speciale.
Suspendarea dupã Éîâ÷åâ (1964). Pe ambele bonturi
osoase se creeazã câte un orificiu cu freza. O sârmã cu diametrul
de 0,2 - 0,4 mm se trece prin aceste orificii ale extremelor osului
fracturat. În acelaºi mod se recurge ºi la al treilea orificiu care
se face la marginea inferioarã a osului zigomatic, la o distanþã
de 3 - 5 mm de la marginã. Firul metalic trece din partea externã
spre cea internã, mai apoi cu un trecar este trecut prin þesuturile
moi mai aproape de os, ajungând la marginea inferioarã a osului
zigomatic. În orificiul osului zigomatic firul, de asemenea, este
introdus din partea externã în cea internã, ambele mai apoi se
unesc la sutura zigomatico-frontalã unde se rãsucesc, se scurteazã
ºi se îndoaie. Plãgile se sutureazã ºi se aplicã pansamentul.
4.
Sub presiune, cu ajutorul balonaºului pãstrat sub tensiune
prin umplere cu ser fiziologic pe toatã durata consolidãrii
osoase se poate imobiliza fractura.

II. Metode operatorii.
Cu cârligul Limberg (Ginestet, Strohmeyer). Reducerea
fragmentelor trebuie realizatã precoce, în primele 5- 6 zile de la
accident, deoarece mai târziu extremele osoase se fixeazã prin
organizarea aderenþelor ºi a calusului osos. Repoziþia cu cârligul
Limberg pe cale subzigomaticã: iniþial se prelucreazã câmpul
operatoriu cu soluþii antiseptice ºi se izoleazã. Anestezia
infraorbitarã ºi infiltrativã cu soluþie de lidocainã de 2% 6 ml ºi
premedicaþie. Inciza se efectueazã paralel cu arcada zigomaticã
la locul intersecþiei liniilor: linia care coboarã de pe partea lateralã
a orbitei, fiind perpendicularã aripilor nazale. Lungimea inciziei
cutanate este de 0,5 cm, mai apoi cu pensa încovoiatã, mai mult
bont, deplasãm lateral þesuturile creând un canal pânã ce ajungem
la marginea inferioarã a osului (arcadei) zigomatic. Prin acest
canal al plãgii se introduce cârligul Limberg (Ginestet,
Strohmeyer). Utilizând cârligul Limberg, este necesarã respectarea
unor reguli ºi anume: iniþial braþul instrumentului trebuie sã fie
perpendicular cu arcada zigomaticã, capãtul ascuþit al
instrumentului se introduce în plagã prin canalul creat (atent, ca
sã nu traumãm þesutul suplimentar ori sã schimbãm direcþia)
ajungem la marginea inferioarã a osului malar, braþul
instrumentului se roteºte la 900 perpendicular cu arcada zigomaticã
în aºa mod ca vârful ascuþit sã fie sub osul zigomatic posterior
suturii zigomatico-alveolarã, mai apoi rotim la 900, faþã de planul
cutanat. Reducerea fragmentelor deplasate se face cu miºcãri
energice, dozate invers direcþiei deplasãrii fragmentelor fracturate,
anterior ºi superior. Se aude un zgomot (crepitaþie osoasã) în timpul
reducerii fragmentelor osoase, de obicei, reducerea se face cu o
micã hipercorecþie. Bonturile osoase prin suprafeþele rugoase se
menþin în poziþie anatomicã în fracturile neeschiloase. Controlul
calitãþii reducerii: restabilirea configuraþiei feþei, dispariþia
simptomelor de treaptã la nivelul rebordului infraorbitar, arcadei
zigomatice, dispariþia blocajului mandibular. Restabilirea
sensibilitãþii pe traiectul nervului infraorbitar se produce timp de
mai multe zile, uneori luni. Atent instrumentul se scoate ca sã nu
atingem osul repus, plaga se prelucreazã cu soluþii de antiseptice.
Pe plagã se aplicã o suturã cu ac atraumatic, se dreneazã pentru
24-48 de ore ºi se aplicã un pansament uºor, punga cu gheaþã.
Procedeul Gillies-Killner-Dan Theodorescu  calea
temporalã. Accesul temporal de reducere a fragmentelor fracturate
se efectueazã cu ajutorul unui elevator. Etapele operaþiei, în general,
sunt identice, cu excepþia locului inciziei. Incizia pielii se efecteazã
în regiunea temporalã, pe partea pãroasã. Avantajul metodei date
este urmãtorul: pe pielea feþei nu rãmân cicatrici. Examinarea
minuþioasã a bolnavului pentru a exclude traumatismul osului
temporal, în caz contrar metoda este contraindicatã.
Pe cale sinuzalã dupã, (Wielage)Viladg Dubov, 1933.
Indicaþii în fracturile eschiloase în cazul în care, dupã o reducere
instrumentalã, fragmentul nu se menþine în poziþia anatomicã,
fracturã la care este necesarã revizia sinusului maxilar.
Reducerea fracturii complexului zigomatic pe cale sinuzalã
aminteºte operaþia sinusotomia dupã Caldwell-Luc cu unele
%
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5.

Fixare dupã Áàæàíîâ-Æàäîâñêèé: dupã reducere,
imobilizarea se face cu un fir gros trecut pe sub arcada
zigomaticã ºi fixat de o barã confecþionatã exobucal.
6. Metoda lui V. Topalo. Dupã reducere, în cazul în care
fagmentele nu se menþin în poziþie anatomicã corectã,
imobilizerea se face cu un suport confecþionat în formã
de proptea din ambalajul acului seringii sterile.
Tratamentul chirurgical al fracturilor etajului mijlociu al feþei
s-a efectuat în funcþie de gradul de deplasare a fragmentelor
fracturate ºi de dereglãrile funcþionale definite de acestea. Gravitatea
leziunii va stabili consecutivitatea tratamentului. În linii generale,
îngrijirile fracturilor complexului zigomatico-orbitar. În perioada
aa. 1998-2002, s-au dedus la urmãtoarele intervenþii:
1. Repoziþia cu cârligul Limberg pe cale subzigomaticã cu
anestezie localã - 36,60% ºi cu anestezie generalã - 33,42%.
2. Osteosintezã: cu fir metalic - 3,51%; cu miniplãcuþe - 3,19%.
3. Sinusotomie - 2,39%.
4. Repoziþia prin acces temporal - 2,12%.
5. 20,42% din cazuri au fost asistate conservativ.
Recomandãrile date pacientului:
•
sã nu doarmã pe partea lezatã;
•
sã nu exercite presiune pe fragmentul repus;
•
sã nu exercite tracþiune secundarã;
•
sã nu aplice efort fizic pe partea respectivã timp de 6 luni ;
•
limitarea deschidereii gurii primele 10  20 de zile;
•
picãturi nazale cu vasoconstrictori  în fosa nazalã respectivã;
•
pansamente zilnice;
•
sã nu sufle nasul;
•
punga cu gheaþã în primele douã zile, pentru 10-15 minute,
de 3-4 ori pe zi,
•
alimentaþia - lichidã ºi semilichidã.
În cazul reducerii arcadei zigomatice, etapele operaþiei
sunt aceleaºi, cu exceptia locului inciziei. Incizia în fractura
arcadei zigomatice se face sub arcada zigomaticã, paralel cu
ea, cea din urmã determinându-se prin palpare. În fracturile
deschise, reducerea se poate realiza prin plagã.
În cazul fracturii complexului zigomatic ºi a arcadei
zigomatice, se va efectua reducerea complexului zigomatic ºi
mai apoi se va repoziþiona arcada zigomaticã.
Tratamentele concomitente pentru fracturile complexului
zigomatico-orbitar ºi pentru plãgile faciale s-au efectuat la 13,52%
din accidentaþi. 8% din accidentaþi au fost asistaþi pentru fracturi
ale complexului zigomatico-orbitar ºi de mandibulã. Tratamentele
concomitente pentru fracturi nazale ºi malare s-au practicat pentru
6% din pacienþi. 5% din accidentaþi au necesitat îngrijiri
concomitente pentru fracturi ale complexului zigomatico-orbitar
ºi fracturi ale complexului maxilo-zigomatico-orbitar.
Complicaþiile: 1- consolidarea vicioasã a fracturii;
2 - parestezii; 3 - limitare a excursiei mandibulei; 4 - osteomielitã;
5 - fistule; 6 - diplopie, în cazul în care reducerea nu a fost fãcutã
la timp sau corect, ea poate persista, necesitând intervenþii
ulterioare de corecþie; 7 - contracturã a mandibulei; 8 - deformaþii;

9 - sinuzitã, osteomielitã; 10 - dereglare a vederii, hemoragii,
hematoame, infectare a plãgilor, oftalmoree, rinolalie, hiposomii,
emfizem subcutanat, deformaþii ale regiunii zigomatice.
Evoluþia ºi expertiza medicalã. În fracturile fãrã deplasare,
se indicã un regim pe care bolnavul trebuie sã-l respecte ºi
periodic sã facã vizite de control. Evoluþia este favorabilã în
cazul fracturilor fãrã deplasare sau a celor corect reduse. Durata
incapacitãþii de muncã în tratamentul chirurgical al fracturilor
osului zigomatic este de 15-20 de zile, în cazul lezãrii sinusului
maxilar  de 18-22 de zile. Sensibilitatea în zona vectoralã a n.
infraorbitalis se restabileºte dupã câteva luni.
Reabilitarea bolnavilor cu fracturi ale complexului
zigomatic include:
•
operaþii plastice pentru a înlãtura cicatricele;
•
operaþii plastice de contur  peste un an de la traumã;
•
în anchilozã, fractura de peste un an  rezecþia procesului
coronoid ºi osteotomia arcadei zigomatice;
•
reabilitarea sensibilitãþii pe traiectul nervului infraorbitar;
•
înlãturarea deformaþiilor osoase;
•
înlãturarea fistulelor, diplopiei.
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Âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ è ëå÷åáíûå ïîäõîäû ïðè ñòàðåíèè
Â. Í. Àíäðååâ
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 3, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Physical Changes, Common Diseases, and the Principles of Aging as they Relate to Health Care Services
The article describes the main changes in the organs, systems and tissues due to the aging process, and their roles in the development of
diseases characteristic to an aging and elderly population. The article also addresses many issues of geriatric health care service - the definition
of well-being the elderly, the development of geriatric health care services, and principles of pharmacology for the aging and elderly.
Key words: aging disturbances, geriatric treatment principles
Modificãri de vârstã, maladii ºi specificul tratamentului în îmbãtrânire
În articol sunt analizate modificãrile care apar odatã cu vârsta, în organele interne, sisteme ºi þesuturi ºi care explicã divergenþele în dezvoltarea
ºi evoluþia celor mai frecvente afecþiuni caracteristice organismului în etate, problemele asistenþei geriatrice - organizarea serviciului geriatric ºi
a asistenþei medicale persoanelor de vârstã pensionarã, principiile terapiei medicamentoase la bolnavii în etate.
Cuvinte-cheie: schimbãri de vârstã, principii de tratament geriatric

Ñ. Ï. Áîòêèí óêàçûâàë íà ñóùåñòâîâàíèå äâóõ âèäîâ ñòàðåíèÿ: ôèçèîëîãè÷åñêîå è ïàòîëîãè÷åñêîå (ïðåæäåâðåìåííîå).
Ïðè ôèçèîëîãè÷åñêîé ñòàðîñòè ñîõðàíÿåòñÿ çäîðîâüå (óìñòâåííîå è ôèçè÷åñêîå), îïðåäåëåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü,
êîíòàêòíîñòü è èíòåðåñ ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Ïðè ýòîì â îðãàíèçìå ðàâíîìåðíî ðàçâèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ âî âñåõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ñ ïðèñïîñîáëåíèåì ê åãî óìåíüøàþùèìñÿ âîçìîæíîñòÿì. Ïðîöåññû ñòàðåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, îíè ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóþò êàëåíäàðíîìó âîçðàñòó.
Äëÿ áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà ÷åëîâåêà ðàçðàáàòûâàþòñÿ è
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå âîçðàñòíûå êðèòåðèè. Íà
Ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå ïî ïðîáëåìàì ãåðîíòîëîãèè, îðãàíèçîâàííîì ïî ëèíèè ÂÎÇ (Êèåâ, 1963), áûëà ïðèíÿòà êàëåíäàðíàÿ (âîçðàñòíàÿ) êëàññèôèêàöèÿ, â êîòîðîé ðàçëè÷àþò âîçðàñòíûå ïåðèîäû: ñðåäíèé  45-59 ëåò, ïîæèëîé  60-74 ãîäà,
ñòàð÷åñêèé  75 ëåò è ñòàðøå, â êîòîðîì âûäåëåíà îòäåëüíàÿ
êàòåãîðèÿ ëþäåé, 90 ëåò è ñòàðøå  äîëãîæèòåëè.
Â ïÿòîì, øåñòîì è ïîñëåäóþùèõ äåñÿòèëåòèÿõ æèçíè
èçìåíåíèÿ íàñòóïàþò â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
è íåðâíîé ñèñòåìàõ, à çàòåì â îñòàëüíûõ îðãàíàõ è òêàíÿõ.
Â Èíñòèòóòå ãåðîíòîëîãèè ÀÌÍ ÑÑÑÐ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî áîëåå 36% ëèö â âîçðàñòå 80 ëåò è ñòàðøå (áûëî îáñëåäîâàíî îêîëî 40000 ÷åë.) ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûìè [5].
Ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ (ýíäîãåííûå ôàêòîðû, âíåøíèå ïðè÷èíû) âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü îñíîâíûì
ôîíîì ðàçâèòèÿ áîëåçíåé. Ïîýòîìó ìíîãèå áîëåçíè ó ïîæèëûõ
è ñòàðûõ ëþäåé ðàçâèâàþòñÿ â ñâÿçè ñ âîçíèêàþùèìè âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè è áûâàåò ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî ïðîâåñòè
ãðàíü ìåæäó âûðàæåííûìè âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè è íà÷àëîì êîíêðåòíîé áîëåçíè. Âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè îðãàíèçìà
îáóñëîâëèâàþò îòêëîíåíèÿ â ðàçâèòèè è òå÷åíèè áîëåçíåé.
Îáîáùàÿ îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ âíóòðåííèõ áîëåçíåé ó
ñòàðèêîâ, Í. Ä. Ñòðàæåñêî (1939) îòìå÷àë, ÷òî ñèìïòîìàòèêà â
ñòàðîñòè çíà÷èòåëüíî áåäíåå, ÷åì â çðåëîì âîçðàñòå, âñå áîëåçíè ïðîòåêàþò âÿëî è ðàñòÿíóòî âî âðåìåíè, áîëåå áûñòðî èñòîùàþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå ñèñòåìû, ñïîñîáíûå âåñòè áîðüáó ñ
âðåäíîñòüþ, çàùèòíûé àïïàðàò íå â ñîñòîÿíèè ïðè èíôåêöèè
áûñòðî ðàçâèòü ãóìîðàëüíûé è òêàíåâîé èììóíèòåò è ò.ä.
Ïî ìíåíèþ È. Â. Äàâûäîâñêîãî (1966), ó ñòàðîãî ÷åëîâåêà ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû íàðàñòàþò ìåäëåííî, ÷àñòàÿ áåññèìïòîìíîñòü ñâèäåòåëüñòâóåò îá îáùåì ñíèæå-

íèè óðîâíÿ ðåàêòèâíûõ ïðîöåññîâ, áûòü ìîæåò, î áîëåå
ýêîíîìíîé óñòàíîâêå ðåãóëÿòîðîâ ýòèõ ïðîöåññîâ. Ïðè
ôèçèîëîãè÷åñêîì ñòàðåíèè îòìå÷àåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü
ïðèñïîñîáèòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîÿâëåíèþ íîâûõ êîìïåíñàòîðíûõ ôàêòîðîâ, ïîääåðæèâàþùèõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ è ñèñòåì.
Ïî ìàòåðèàëàì ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ, ÷àñòîòà çàáîëåâàíèé â âîçðàñòå 80 ëåò è ñòàðøå â 3,9 ðàçà âûøå óðîâíÿ çàáîëåâàíèé ïî îáðàùàåìîñòè ëþäåé â âîçðàñòå 50-54 ãîäà [5].
Äëÿ áîëüíûõ ëþäåé ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà
õàðàêòåðíà ìíîæåñòâåííîñòü ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Íàèáîëåå ÷àñòûìè áîëåçíÿìè â ñòàðåþùåì îðãàíèçìå ÿâëÿþòñÿ õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïíåâìîíèè,
ýìôèçåìà ëåãêèõ, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, ñèñòîëè÷åñêàÿ
ãèïåðòåíçèÿ, ëåãî÷íîå ñåðäöå, àòåðîñêëåðîç ñîñóäîâ, â ÷àñòíîñòè ãîëîâíîãî ìîçãà, èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà (ÈÁÑ)
ñ å¸ ïðîÿâëåíèÿìè (ñòåíîêàðäèÿ, èíôàðêò ìèîêàðäà, êàðäèîñêëåðîç), àðèòìèè, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, õðîíè÷åñêèé ãàñòðèò, õîëåöèñòèò, êîëèò, ïèåëèò, ïèåëîíåôðèò, ñàõàðíûé äèàáåò, àðòðîç, îñòåîõîíäðîç, áîëåçíè ïàðîäîíòà è äð.
Ãåðèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü
Ñòàðûå ëþäè èìåþò ïðàâî íà îáåñïå÷åíèå èõ ïîòðåáíîñòè â óõîäå è ëå÷åíèè êàê íà äîìó, òàê è â ñòàöèîíàðå, à
òàêæå â áîëüíè÷íîì ëå÷åíèè ïðè îñòðûõ çàáîëåâàíèÿõ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ãåðèàòðè÷åñêîé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ
ñîõðàíåíèå ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà.
Ãåðèàòðè÷åñêàÿ ïîìîùü îñîáåííî íóæíà ïîæèëûì è
ñòàðûì ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì îäèíîêî. Ïî êëèíèêî-ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, êàæäûé 5-é ÷åëîâåê ñòàðøå 60 ëåò, æèâóùèé îäèíîêî, èìååò ðåçêî ñíèæåííóþ ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ èëè æå óòðàòû å¸  ïðèêîâàí ê äîìó èëè ê
ïîñòåëè [5]. Ãåðèàòðè÷åêàÿ ïîìîùü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå è íà áîëüøèå êîíòèíãåíòû áîëåå çäîðîâûõ ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà èëè ïðèáëèæàþùèõñÿ ê ýòîìó ðóáåæó.
Â îðãàíèçàöèþ ãåðèàòðè÷åñêîé ñëóæáû âõîäÿò ãåðèàòðè÷åñêèå êàáèíåòû â ñòðóêòóðå ãîðîäñêèõ ïîëèêëèíèê, ãåðèàòðè÷åñêèå ïàëàòû èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûå îòäåëåíèÿ â áîëüíèöàõ, äîìà-èíòåðíàòû, ïàíñèîíàòû, â òîì ÷èñëå è ïëàòíûå, ñ
çàäà÷åé óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïîìî%"

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
ùè íàñåëåíèþ ñòàðøåãî âîçðàñòà. Êîëëåêòèâíûå ôîðìû ïðîâåäåíèÿ äîñóãà è îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé èìåþò îïðåäåëåííûå ïðåèìóùåñòâà ïåðåä èíäèâèäóàëüíûìè. Â ÑàíêòÏåòåðáóðãå Ý. Ñ. Ïóøêîâoé, Í. Â. Êñåíç (2000), ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ, îðãàíèçîâàíà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå ïðèìåðíî 60 ÷åëîâåê,
â âîçðàñòå 45-65 ëåò, â îñíîâíîì ñ âûñøèì è ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì, êîòîðûì ñ óñïåõîì â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ïðîïàãàíäèðóþò (÷èòàþò ëåêöèè) çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ïðîâîäÿò îìîëàæèâàþùåå ëå÷åíèå (ïîëèâèòàìèíû, ýíòåðîñîðáåíòû è äð.),
âðà÷åáíûé îñìîòð îäèí ðàç â òðè ìåñÿöà è ò.ä.
Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ îðãàíèçàöèè âçàèìíîé ïîìîùè ïîæèëûì è ñòàðûì ëþäÿì â êîìíàòàõ çäîðîâüÿ ïðè ÆÝÊàõ, êëóáàõ ïîæèëûõ, äîìàõ ó÷åíûõ-ïîæèëûõ, ðàéîííûõ ñîâåòàõ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, ïîìîùè ñîñåäåé è ò.ä. N. Rosel
(2003) ïîä÷åðêèâàåò öåííîñòè çíàêîìûõ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.
Ïðè ïîòåðè áëèçêèõ ëþäåé ñòàðûé ÷åëîâåê íå ïðèîáðåòàåò íîâûõ äðóçåé, çàìûêàåòñÿ â ñåáå, èçîëèðóåòñÿ îò îáùåñòâà è ñòàíîâèòñÿ îäèíîêèì. Ïðè îáùåíèè ñî ñòàðåþùèìè ëþäüìè ìåäèöèíñêîìó è äðóãîìó ïåðñîíàëó íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè èõ ïñèõèêè: ïîñòîÿííîå îáðàùåíèå ê ïðîøëîìó, ìåíüøèé èíòåðåñ ê áóäóùåìó è íåðåäêî äàæå ê íàñòîÿùåìó.
Ó ñòàðûõ ëþäåé (75 ëåò è ñòàðøå) íàáëþäàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ â äâèæåíèÿõ, ïðîáëåìû ñíà, óãíåòåíèå íàñòðîåíèÿ
è ïîíèæåíèå êà÷åñòâà æèçíè, ïèøóò U. Jakobsson et al. (2003).
Íà âîïðîñ, ÷òî îçíà÷àåò ïîíèæåíèå êà÷åñòâà æèçíè äëÿ
ïîæèëûõ è ñòàðûõ ëþäåé, ïîñëåäíèå îòâå÷àþò: óõóäøåíèå çäîðîâüÿ, îäèíî÷åñòâî, äåïðåññèè, áðåìÿ äëÿ ñåìåéñòâà, íåäîñòàòî÷íîå ê íèì âíèìàíèå ñî ñòîðîíû îáùåñòâà è ò.ä. [7,10,15].
Î âûñîêîì óðîâíå áåñïîêîéñòâà, âîëíåíèé ïîæèëûõ è
ñòàðûõ ëþäåé ïèøóò J. Montorio et al. (2003). Âîëíóþòñÿ îíè
ïî ïîâîäó íåçíà÷èòåëüíûõ âåùåé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Íåñìîòðÿ íà ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ, ñòàðûå ëþäè äàæå â âîçðàñòå 80 ëåò è ñòàðøå õîòÿò îñòàâàòüñÿ
íåçàâèñèìûìè, ïèøóò B. L. Callen, T. J. Wells (2003). Íåçûáëåìûì ïðàâèëîì îñòàåòñÿ òî, ÷òî ñòàðûé ÷åëîâåê, åñëè îí
íå íóæäàåòñÿ â óðãåíòíîé ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè, äîëæåí êàê
ìîæíî äîëüøå íàõîäèòüñÿ â äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Ïîæèëûå ëþäè ÷óâñòâóþò ñåáÿ áîëåå ñ÷àñòëèâûìè è çäîðîâûìè â
ñîáñòâåííîì äîìå, êâàðòèðå. Â Ãåðìàíèè áîëüøèíñòâî ñòàðûõ ëþäåé (áîëåå 80%) íàõîäÿòñÿ äîìà è î íèõ áåðåæíî çàáîòÿòñÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî õàðàêòåðíàÿ ñîëèäàðíîñòü äëÿ
íåìöåâ, ñ äðóãîé ñòîðîíû  îãðîìíîå áðåìÿ äëÿ ñåìüè. S.
Bluher (2003) ñòàâèò âîïðîñ îá óâåëè÷åíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ÷àñòíûõ äîìîâ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñòàðèêîâ.
B. C. Spillman, J. Lubitz (2002) ïèøóò, ÷òî ïîæèëîå
íàñåëåíèå ÑØÀ íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè èç-çà äîðîãîâèçíû
ñàíàòîðèé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé.
Âàæíóþ ðîëü â äîëãîëåòèè èãðàåò ìåñòî æèòåëüñòâà ïîæèëûõ è ñòàðûõ ëþäåé. T. Takano et al. (2002) ñîîáùàþò, ÷òî
ïðîæèâàíèå â ãîðîäàõ-ãèãàíòàõ, íî â ðàéîíàõ ñ çåëåíûìè ìàññèâàìè, ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà äîëãîæèâóùèõ ëþäÿõ.
Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò èçìåíåíèå îáñòàíîâêè äëÿ ïîæèëûõ è ñòàðûõ ëþäåé  ôàêòîð îòâëå÷åíèÿ (íàïðàâëåíèå íà êóðîðò, â äîì îòäûõà è ò.ä.).
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ðàçâèòèå óñòàëîñòè â åæåäíåâíûõ äåéñòâèÿõ ó ñòàðûõ ëþäåé â âîçðàñòå 75-80 ëåò è
ôóíêöèîíàëüíîãî ñíèæåíèÿ â âîçðàñòå 80-85 ëåò  áîëüøîé ðèñê è îäíà èç ïðè÷èí íàñòóïëåíèÿ ñìåðòè [6]. Åñëè
ñòàðûé áîëüíîé ïîïàë â ñòàöèîíàð, òî ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïñèõîëîãè÷åñêèé êîíòàêò ñ

áîëüíûì, à äîñòóï ðîäñòâåííèêîâ äîëæåí áûòü áîëåå ñâîáîäíûì, ÷åì äëÿ áîëåå ìîëîäûõ ïàöèåíòîâ.
Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ âðà÷àìè íàçíà÷àåòñÿ ìíîãî ëåêàðñòâ ïîæèëûì è ñòàðûì ëþäÿì. Òàê, ïî äàííûì C. M.
Williams (2002), â Àìåðèêå ñòàðøåå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò 13%,
à ïîòðåáëÿåò 30% âñåõ ëåêàðñòâ, ïðåäïèñàííûõ âðà÷àìè. Ìåæäó òåì ëå÷åíèå áîëüíûõ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà îòëè÷àåòñÿ îò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà.
Ïðèíöèïû ôàðìàêîòåðàïèè áîëüíûõ ïîæèëîãî è
ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà
Ø Ïåðâûé ïðèíöèï: íå óïîòðåáëÿòü ëåêàðñòâ, åñëè åñòü
äðóãàÿ òåðàïèÿ.
Ø Âòîðîé - â ëå÷åíèè íåäîïóñòèìà ïîëèïðàãìàçèÿ (ìíîæåñòâåííàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ). Ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòüñÿ êàê ìîæíî ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ëåêàðñòâ.
Ø Òðåòèé - ðåêîìåíäóåòñÿ íàçíà÷åíèå óìåíüøåííûõ äîç
ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ, îñîáåííî â íà÷àëå ëå÷åíèÿ.
Íà÷àëüíûå äîçû äîëæíû áûòü óìåíüøåíû â 2 ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ äîçàìè äëÿ ëèö ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà. Ïî äîñòèæåíèè ëå÷åáíîãî ýôôåêòà äîçó ñëåäóåò
åù¸ óìåíüøèòü è îïðåäåëèòü ïîääåðæèâàþùóþ äîçó.
Ø ×åòâåðòûé - ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ òîêñè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ ìåäèêàìåíòîâ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå
â ìàëûõ äîçàõ êîìïëåêñà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
äåéñòâóþùèõ íà ðàçíûå ñèñòåìû îðãàíèçìà.
Ø Ïÿòûé - óñïîêàèâàþùèå, îáåçáîëèâàþùèå è ñíîòâîðíûå ñðåäñòâà íàçíà÷àþòñÿ íà êîðîòêèé ñðîê, ñ ÷àñòîé
çàìåíîé îäíèõ ïðåïàðàòîâ íà äðóãèå.
Ø Øåñòîé - ëå÷åíèå àíòèáèîòèêàìè ñëåäóåò ïðîâîäèòü
â îáû÷íûõ äîçàõ, ñîãëàñíî îáùèì ïðàâèëàì, ñ îäíîâðåìåííûì íàçíà÷åíèåì âèòàìèíîâ è ïðèåìîì äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà æèäêîñòè.
Ø Ñåäüìîé - ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ ðèñêà ëåêàðñòâåííîé
èíòîêñèêàöèè, óëó÷øåíèÿ ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü âèòàìèíîòåðàïèþ.
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profesorii M. Astapenko, A. Dolgopolova, V. Nasonova, B. Amor
(Franþa), V. Ott (Germania), S. Sytai (Cehia), G. Stoica (România).
Mai mulþi ani îºi consacrã cercetãrile studierii particularitãþilor
afectãrii cordului în artrita reumatoidã. Din 1966, studiazã
etiopatogeneza ºi posibilitãþile unui diagnostic precoce ºi tratament
adecvat în boala Behterew (spondilartrita anchilozantã). Cercetãrile
aprofundate ale profesorului Vasile Cepoi s-au încununat cu
publicarea monografiei Boala Behterew. De fapt are la activ 7
monografii consacrate diverselor probleme de reumatologie ºi
medicinã internã. Pânã la ora actualã, Domnia Sa a publicat peste
200 de lucrãri ºtiinþifice de certã valoare, care au fost apreciate pe
timpuri la Moscova cu premii ºi cu brevete de invenþie.
Subiectele principale de studiu au fost reflectate în
valoroasa monografie Bolile degenerative ºi inflamatorii ale
coloanei vertebrale, lucrare pentru care, în 1981, i-a fost conferit
titlul de doctor habilitat în ºtiinþe medicale. În acest rãstimp, dl
Vasile Cepoi iniþiazã fondarea laboratorului de electrofiziologie
ºi biomecanicã în Centrul de Artrologie de pe lângã Institutul
de Reumatologie din Moscova. Cercetãrile efectuate în acest
laborator au stat la baza mai multor publicaþii ºi rapoarte la diverse congrese, simpozioane ºi conferinþe ºtiinþifice. Recapitularea cercetãrilor de mai mulþi ani i-a permis dlui profesor Vasile
Cepoi sã elaboreze clasificarea unor maladii ale coloanei vertebrale, care ºi în prezent este apreciatã la justa valoare.
Apogeul publicaþiilor Domniei Sale îl constituie monografia
Diagnosticul ºi tratamentul bolilor articulare, apãrutã în 1990,
cu un tiraj de 140 000 de exemplare, carte ce serveºte în prezent
ca manual ºi ghid pentru reumatologi ºi interniºti.
În 1990, în urma concursului, devine ºef al catedrei
Medicinã Internã Nr. 1, facultatea Perfecþionare a Medicilor a
USMF Nicolae Testemiþanu, fiind în fruntea ei pânã în 1997.
Actualmente, este profesor la catedra respectivã. Se aflã mereu
în vâltoarea activitãþilor ºtiinþifice, pedagogice, clinice.
Împreunã cu doctorul în ºtiinþe tehnice V. Rudenko, studiazã
un ºir de metode pentru tratamentul bolilor reumatice, inclusiv
ionoplasmoterapia care, în prezent, este utilizatã în practica
medicalã. Studiile sale consacrate terapiei ionoplasmice au fost
prezentate la multe congrese internaþionale din Canada, Italia,
Thailanda ºi România. Studiile au fost editate în monografiile:
Osteoartrozele, osteocondrozele, Artritele infecþioase, infecþioasereactive ºi metabolice, Diagnosticul ºi Tratamentul Ionoplasmic
al bolilor reumatice, una din monografii fiind tradusã ºi în limba
englezã. Acum 10 ani, profesorul universitar Vasile Cepoi a fost
ales membru al Academiei de ªtiinþe Medicale Române, dovadã
a recunoaºterii internaþionale ºi a eforturilor depuse de Domnia
Sa pe altarul medicinii.
Dle profesor, Vã aducem mulþumiri cordiale pentru munca
depusã ºi pentru rezultatele frumoase, dorindu -Vã ani mulþi ºi
succese noi în activitatea nobilã de cercetãtor, clinician ºi de
pedagog. Fie ca aceastã primãvarã însoritã sã Vã aducã multe
bucurii, sã cunoaºteþi realizarea neabãtutã a celor mai îndrãzneþe
vise pe care le aveþi.

Ce eºti, te priveºte la urma urmei pe tine.
Ce vrei, priveºte ºi pe alþii.
Ce faci, aceea poate privi pe toþi.
Nicolae Iorga

Domnia Sa, profesorul universitar Vasile Cepoi, doctor
habilitat în ºtiinþe medicale, chiar din fragedã tinereþe, din anii
studenþiei romantice ºi-a conturat destul de clar trei parametri
de viaþã: ce eºti?, ce vrei?, ce faci? Se simþea, se credea la aceste
începuturi ale vieþii ºi ale carierei sale un tânãr visãtor, mult
prea dornic de carte, ambiþios sã spargã vechile tipare ale predecesorilor, ale bunilor ºi strãbunilor sãi plugari - viticultori de
viþã. Era pe la mijloc de secol, era printre acei fericiþi supravieþuitori ai rãzboiului, ai foametei cumplite, era plin de
cutezanþã ºi de dorinþã de a se afirma.
Dupã absolvire, a plecat la baºtinã în calitate de ºef al
secþiei Terapie la spitalul raional. Aici, paralel cu activitatea
practicã, îºi continuã serios investigaþiile ºtiinþifice. Studiazã
acþiunea somnului electric în tratamentul ulcerului gastroduodenal. La recomandarea medicului-ºef, N. Grecin, studiazã cu
rigurozitate eficienþa tratamentului balnear al bãilor de salvie în
terapia complexã a pacienþilor cu afecþiuni ale sistemului
articular în cadrul sovhozului - tehnicum Trandafir din
Râºcani, eficienþa eforturilor depuse fiind elocventã. Rezultatele
au fost relatate în presa republicanã, de ele s-a interesat ministerul
de resort, Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu; uneori
primea pe zi câte 50-60 de scrisori de la pacienþii din diverse
raioane ale republicii ºi chiar din alte republici.
Peste un an, în 1959, pleacã la Moscova pentru secundariatul clinic în Institutul Central de Curortologie ºi Fizioterapie.
Aici, în clinica de artrologie, condusã de profesorul Z. Bâhovski,
obþine diploma de specialist în domeniul artrologiei. În 1961,
conform unui ordin al Ministerului Sãnãtãþii al URSS, este
acceptat în calitate de colaborator ºtiinþific al Institutului de
Reumatologie al AªM din URSS, unde mai mult de 30 de ani
studiazã aspecte etiopatogenetice, clinice, de diagnostic ºi de
tratament ale bolilor reumatice sub conducerea academicianului
A. Nesterov ºi a profesorului M. Astapenko.
Efectueazã în comun studii, cercetãri la temã cu savanþi din
Cehoslovacia, Germania. Participã la congrese ale reumatologilor
din Canada, România, în cele mai mari oraºe din fosta URSS þine
cursuri ºi conferinþe sãptãmânale în faþa reumatologilor ºi
interniºtilor. Are posibilitatea ºi onoarea sã contacteze numeroase
somitãþi din ramurã, cum sunt: academicieni A. Nesterov,
E. Tareev, A. Miasnikov, E. Lebedev, A. Zborovski, A. Strukov,

Vivat universitas, vivant profesores!
Liliana Groppa, dr.h., profesor
ªef catedrã Medicinã Internã Nr.1
Facultatea Rezidenþiat ºi Secundariat Clinic
USMF Nicolae Testemiþanu
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O mare atenþie profesorul Gladun acordã studierii
aspectelor care þin de operaþia cezarianã. Împreunã cu discipolii
sãi, elaboreazã variante de operaþii cezariene protejate, metode
de profilaxie a eventualelor complicaþii septico-purulente, dupã
operaþia cezarianã. Studiind fiziologia ºi fiziopatologia
peritoneului, implementeazã conduita tratamentului peritonitei
generalizate cu abdomen deschis. Eugen Gladun este adeptul ºi
propagatorul activ al intervenþiilor reconstructive ºi plastice în
chirurgia ginecologicã. Sfera cercetãrilor sale include ºi alte
probleme de prima actualitate pentru republicã: gestozele,
infecþiile intrauterine, infertilitatea, prematuraþia etc.
Bilanþul muncii profesorului Eugen Gladun s-a întruchipat
în numeroasele lucrãri ºtiinþifice (peste 200 de articole, 17
monografii, 70 de inovaþii, manuale, materiale didactice, teze
etc.) cunoscute atât în republicã, cât ºi peste hotarele ei. Printre
discipolii D-lui 23 sunt doctori în ºtiinþe medicale ºi 7 - doctori
habilitaþi în medicinã.
În anul 2000, este ales membru corespondent al Academiei
de ªtiinþe din Republica Moldova. A participat la 3 congrese
mondiale ºi la 9 congrese europene de specialitate (Rusia,
Danemarca, Canada, Polonia, Grecia, Slovenia, Ungaria, Israel etc.).
A fost invitat pentru þinerea prelegerilor la Institutul de Perfecþionare
a Medicilor din Sankt-Petersburg, concomitent demonstrând
tehnicile operatorii proprii în 4 clinici importante din Rusia.
Activitãþile profesionale, ºtiinþifice ºi didactice sunt organic
ºi în permanenþã asociate celor obºteºti. Mulþi ani s-a aflat în
fruntea Societãþii Obstetricienilor - Ginecologi din Republica
Moldova, este Membru de Onoare al Societãþii Obstetricienilor Ginecologi din România, membru al societãþilor Europene ºi
Mondiale ale Obstetricienilor - Ginecologi, redactor-ºef al revistei
Buletin de perinatologie.
Pentru merite deosebite în activitatea medicalã, ºtiinþificã
ºi didacticã i s-a conferit titlul de Om Emerit, Laureat al
Premiului de Stat. Este decorat cu medalia Meritul civic ºi
Ordinul Republicii.
Cu profundã recunoºtinþã ºi cu respect, colectivul catedrei
Obstetricã ºi Ginecologie a FPM, USMF Nicolae Testemiþanu,
alãturi de colegiul de redacþie al revistei Buletin de perinatologie
aduc sincere felicitãri cu ocazia jubileului celui care ºi azi se
aflã la masa de operaþii ºi în faþa auditoriului, împãrþindu-ºi
experienþa  profesorului Eugen Gladun, ilustru om de ºtiinþã,
personalitate de primã importanþã, promovator al adevãratelor
valori medicale, dascãl al mai multor generaþii de medici,
organizator talentat al serviciului obstetrical-ginecologic în
Republica Moldova. Îi urãm multã sãnãtate, longevitate ºi
succese în nobila sa muncã.

Eugen Gladun, specialist obstetrician-ginecolog, doctor
habilitat în medicinã, profesor universitar, membru corespondent
al Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, s-a nãscut la 27
aprilie 1936, în satul Nesfoaia, raionul Noua Suliþã, regiunea
Cernãuþi, într-o familie de învãþãtori.
În 1953, a absolvit ºcoala medie Nr. 2 din oraºul Lipcani,
apoi, în 1959 - Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu,
facultatea Medicinã Generalã. Dupã absolvire a activat în calitate
de medic obstetrician-ginecolog în Spitalul Raional Lipcani. În
1961, este admis în doctoranturã pe lângã Institutul de Medicinã
din Chiºinãu, dupã finisarea cãreia, în 1964, activeazã în calitate
de: asistent la catedra Obstetricã ºi Ginecologie, pânã în 1968;
conferenþiar - în perioada 1968-1984; profesor universitar - din
1986. Este ºef catedrã Obstetricã ºi Ginecologie a USMF
Nicolae Testemiþanu din 1971 pânã în prezent, mai întâi la
facultatea Pediatrie, apoi la facultatea Medicinã Generalã,
actualmente facultatea Perfecþionare a Medicilor.
Deþine funcþia de decan al facultãþii Pediatrie, USMF
Nicolae Testemiþanu, mai apoi a fost numit decan al facultãþii
Perfecþionare a Medicilor (1969 - 1985).
În anul 1988, Eugen Gladun se aflã în fruntea fondatorilor
Institutului de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii
Mamei ºi Copilului, meritele D-lui fiind remarcate prin numirea
în postul de director al acestei instituþii, care sub conducerea-i
iscusitã a devenit eºalonul de vârf în acordarea ajutorului medical
mamei ºi copilului în Republica Moldova.
În perioada 1998  2000 este Ministru al Sãnãtãþii din
Republica Moldova.
Rezultatele muncii ºi-au gãsit materializarea în
excelentele-i teze: de doctor în ºtiinþe medicale, susþinutã în
1970, ºi de doctor habilitat în medicinã, susþinutã în 1984.
În lucrãrile sale, savantul propune pentru prima datã tehnici
performante ale suturilor mecanice în intervenþiile chirurgicale
ginecologice, utilizând dispozitive eficiente ºi materiale noi,
creeazã metode ºi procedee care condiþioneazã reducerea timpului
operatoriu, diminuarea pierderii de sânge, a traumatismului, a
frecvenþei complicaþiilor postoperatorii. Rezultatele acestor
cercetãri stau la baza elaborãrilor ºtiinþifice ulterioare.

Marc ªtemberg, dr.,conferenþiar
Catedra Obstreticã ºi Ginecologie
USMFNicolae Testemiþanu
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BIOLINE FLU / ÁÈÎËÀÉÍ ÃÐÈÏÏ
 ïðîòèâîâèðóñíîå
 ñìÿã÷àþùåå ñèìïòîìû ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ
Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò
5-òè êîìïîíåíòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ:
Carbolicum Acidum D4
Ïîêàçàíèÿ. Îñîáåííî ïîêàçàí â ñëó÷àÿõ, ãäå
ãðèïï ïðèâåë ê ôèçè÷åñêîìó èñòîùåíèþ è ñëàáîñòè.
Âîñïàëåííîå, «ãîðÿùåå», ãîðëî, ãðèïï, ãîëîâíàÿ áîëü.
Äåéñòâèå. Îêàçûâàåò ñèëüíîå áàêòåðèöèäíîå
äåéñòâèå. Èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû óìåíüøèòü äåéñòâèå
íà îðãàíèçì ïðîñòóäû, àíãèíû, ðàññòðîéñòâà ÆÊÒ ñ
òîøíîòîé è äèàðååé.

Îïèñàíèå ïðåïàðàòà
Ïðåïàðàò øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ
ãðèïïà è îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé âèðóñíîé èíôåêöèè.
Êîìïëåêñíîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî â âèäå ñóáëèíãâàëüíûõ òàáëåòîê ïî 300 ìã â áëèñòåðàõ.
Â ñîñòàâ ïðåïàðàòà âõîäÿò
Îäíà òàáëåòêà 300 ìã ñîäåðæèò: Carbolicum
Acidum D4, Sticta pulmonaria D4, Triosteum perfoliatum
D4, Aviare Ñ7, Influenzinum Ñ7. Âñïîìîãàòåëüíûå âåùåñòâà: Lactose 297 ìã, Magnesium Stearate.
Ïîêàçàíèÿ. Ïðåïàðàòà «Bioline Flu» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîìïëåêñíîé òåðàïèè îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ
çàáîëåâàíèé, âûçâàííûõ âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, à
òàêæå äëÿ ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà è äðóãèõ ÎÐÂÈ. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ îáùåé èììóíîëîãè÷åñêîé ðåàêòèâíîñòè îðãàíèçìà è âûâåäåíèÿ îñòàòî÷íûõ âîçáóäèòåëåé ïîñëå ðàíåå ïåðåíåñåííûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.

Stica pulmonaria D4
Ïîêàçàíèÿ. Ãðèïï, áðîíõèàëüíûé êàøåëü ñ ìîêðîòîé. Êàòàðû íîñà.
Äåéñòâèå. Àíòèñåïòè÷åñêîå, çàêðåïëÿþùåå, îòõàðêèâàþùåå, çàæèâëÿþùåå. Ïîìîãàåò î÷èùàòü ïàçóõè è íîñîâûå ïðîõîäû. 4D ïîòåíöèÿ èñïîëüçóåòñÿ â
ýòîé ôîðìóëå äëÿ îñòðîé ñèìïòîìàòèêè.
Triosteum perfoliatum D4
Ïîêàçàíèÿ. Äèàðåÿ ñ êîëèêîé, ãðèïï, ãîëîâíàÿ
áîëü, áîëè òåëà, ëèõîðàäêà ñ òîøíîòîé.
Äåéñòâèå. ßâëÿåòñÿ ñòèìóëèðóþùèìè îòõàðêèâàþùèìè ñðåäñòâîì (stimulant expectorants). Ðàçäðàæàåò ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó æåëóäêà, ñòèìóëèðóåò ðåôëåêñ ñåêðåöèè ìîêðîòû æåëåçàìè.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïîâûøåííàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà.
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè
ïðåïàðàòàìè.
Âîçìîæíî îäíîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Influenzinum C7 (Influenza Nosode - Ãîòîâèòñÿ
èç èíàêòèâèðîâàííûõ âèðóñîâ ãðèïïà ÷åëîâåêà).
Ïîêàçàíèÿ. Ëþáûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå ãðèïïà.
Ñêëîííîñòü ê õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùèì ïðîñòóäàì.
Ïðîôèëàêòè÷åñêè: ñ öåëüþ àêòèâíîé èììóíèçàöèè.
Äåéñòâèå. Àêòèâèçèðóåò ñïåöèôè÷åñêèå àíòèãåíû, ïðèâîäÿùèå ê îáðàçîâàíèþ àíòèòåë. Ñòèìóëèðóåò
èììóííóþ ñèñòåìó è åñòåñòâåííóþ çàùèòó îðãàíèçìà. Ñïîñîáñòâóåò âûâåäåíèþ òîêñèíîâ, äåïîíèðîâàííûõ â ìåçåíõèìå, ïîñëå ïåðåíåñåííûõ çàáîëåâàíèé.

Ïðèìåíåíèå â ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ïðè ëàêòàöèè
Áåðåìåííûì è æåíùèíàì âî âðåìÿ ëàêòàöèè ïðåïàðàò ìîæíî ïðèíèìàòü ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ âðà÷îì.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû. Ïî 1 òàáëåòêå ïîä
ÿçûê êàæäûå 1-2 ÷àñà äî îáëåã÷åíèÿ ñèìïòîìîâ èëè â
òå÷åíèå 3-õ äíåé, çàòåì ïðîäîëæèòü ïðèåì ïî 1 òàáëåòêå 3-4 ðàçà â äåíü äî âûçäîðîâëåíèÿ. Äåòÿì 2-10
ëåò ïðèíèìàòü ïîëîâèíó âçðîñëîé äîçû ïî 1/2 òàá.
êàæäûå 2 ÷àñà äî îáëåã÷åíèÿ ñèìïòîìîâ èëè â òå÷åíèå 3-õ äíåé, çàòåì ïðîäîëæèòü ïðèåì ïî 1/2 òàá. 3
ðàçà â äåíü äî âûçäîðîâëåíèÿ.

Aviare C7 (Myobacterium Aviary Nosode - Ãîòîâèòñÿ èç èíàêòèâèðîâàííûõ âèðóñîâ ãðèïïà ïòèö).
Ïîêàçàíèÿ. Îçíîá, ìèàëãèè, áîëè â ãîðëå, ðèíîðåÿ. Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà. Ïîðàæåíèå íèæíåãî îòäåëà äûõàòåëüíûõ ïóòåé (íèæíèé ðåñïèðàòîðíûé ñèíäðîì) ñ âîçìîæíûì ðàçâèòèåì ïåðâè÷íîé âèðóñíîé ïíåâìîíèè: êàøåëü, îäûøêà è äèñôîíèÿ. Ëþáûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå ãðèïïà. Ñêëîííîñòü ê õðîíè÷åñêè ðåöèäèâèðóþùèì ïðîñòóäàì. Ïðîôèëàêòè÷åñêè: ñ öåëüþ àêòèâíîé èììóíèçàöèè.

Ñðîê ãîäíîñòè. 5 ëåò
Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå. Êîìïëåêñíîå òåðàïåâòè÷åñêîå äåéñòâèå ïðåïàðàòà «Bioline Flu»:
 èììóíîìîäóëèðóþùåå
 îòõàðêèâàþùåå
 äåòîêñèêàöèîííîå
%&
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BIOLINE COLD / ÁÈÎËÀÉÍ ÏÐÎÑÒÓÄÀ
Îñîáûå çàìå÷àíèÿ
Íà ôîíå ïðèåìà ãîìåîïàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ
âîçìîæíî êðàòêîâðåìåííîå îáîñòðåíèå. Âûñîêàÿ ëèõîðàäêà ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì íà òî, ÷òî îäèí èëè
íåñêîëüêî ñîñòàâëÿþùèõ íàèáîëåå ïîäîáíû äàííîìó áîëüíîìó. Êóïèðîâàíèå ñèìïòîìîâ ïðîèñõîäèò â
òå÷åíèå ïåðâûõ 2-õ ñóòîê ëå÷åíèÿ ñ óëó÷øåíèåì ñîñòîÿíèÿ.

Îïèñàíèå ïðåïàðàòà
Ïðåïàðàò øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé.
Êîìïëåêñíîå ãîìåîïàòè÷åñêîå ëåêàðñòâåííîå
ñðåäñòâî äëÿ ïðèìåíåíèÿ â âèäå ñóáëèíãâàëüíûõ òàáëåòîê ïî 300 ìã â áëèñòåðàõ. Ïðåïàðàò èçãîòîâëåí ïî
êëàññè÷åñêîé ãîìåîïàòè÷åñêîé òåõíîëîãèè.
Cîñòàâ ïðåïàðàòà: Echinacea angustifolia D4,
Eupatorium perfoliatum D4, Aconitum napellus D6, D12,
D30, Dulcamara D6, Euphrasia officinalis D6, Gelsemium
sempervirens D6, D12, D30, Kali Bichromicum D6,
Pulsatilla nigricans D6, Sanguinaria canadensis D6,
Sulphur D8. Åêñöèïèåíòû: Lactose, Magnesium Stearate.






Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå
Øèðîêèé ñïåêòð äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà ðåàëèçóåòñÿ, áëàãîäàðÿ îïòèìàëüíîìó ñî÷åòàíèþ è âçàèìíîìó
óñèëåíèþ èíäèâèäóàëüíûõ ñâîéñòâ, âõîäÿùèõ â åãî
ñîñòàâ 10-òè ïîòåíöèðîâàííûõ êîìïîíåíòîâ, 2-õ ìèíåðàëüíîãî è 8-ìè ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïðåïàðàò Áèîëàéí Ïðîñòóäà îáúåäèíÿåò â ñâîåì ñîñòàâå
ëåêàðñòâåííûå ñâîéñòâî 10 ïðåïàðàòîâ. Òðè ñîñòàâëÿþùèõ èç íèõ (Echinacea, Aconitum, Eupatorium) âîçäåéñòâóþò àêòèâíî íà èììóííûå ðåàêöèè, îïòèìèçèðóÿ, äèôôåðåíöèðîâêó Ò-ëèìôîöèòîâ, ñòèìóëèðóÿ ïðîäóêöèþ àíòèòåë. Ïðîòèâîâèðóñíîå äåéñòâèå êîìïîíåíòîâ (Echinacea, Pulsatilla) ýôôåêòèâíî ñî÷åòàåòñÿ ñ
èììóíîïîòåíöèðóþùèì âëèÿíèåì.
×åòûðå ñîñòàâëÿþùèõ (Eupatorium, Pulsatilla,
Sanguinaria, Sulphur) ìÿãêî ñòèìóëèðóþò ñåêðåöèþ
ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê. Ñíèæàþò âÿçêîñòü áðîíõèàëüíîãî ñåêðåòà è óñêîðÿþò ïðîöåññû äåòîêñèêàöèè îðãàíèçìà. Aconitum, Eupatorium, Euphrasia, Gelsemium
îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå.
Dulcamara, Sulphur, Kali Bichromicum, îêàçûâàþò áèîêàòàëèòè÷åñêîå äåéñòâèå, îäíîâðåìåííî
Sulphur, Kali Bichromicum ÿâëÿþòñÿ äðåíèðóþùèìè
ïðåïàðàòàìè ñ âëèÿíèåì íà ãåïàòîáèëèàðíóþ ñèñòåìó.
Ðåçþìèðóÿ ïðèâåäåííûå äàííûå, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî ñî÷åòàíèå êîìïîíåíòîâ â êîìïëåêñíîì ãîìåîïàòè÷åñêîì ïðåïàðàòå Áèîëàéí Ïðîñòóäà ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî âîçäåéñòâîâàòü íà ðàçíûå ïðîÿâëåíèÿ îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé êàê âîñïàëèòåëüíîãî, òàê è èíòîêñèêàöèîííîãî õàðàêòåðà è ñïîñîáñòâîâàòü ëèêâèäàöèè ðàçëè÷íûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ
âèðóñíûõ èíôåêöèÿõ.

Ïîêàçàíèÿ
Àäåíîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ñ êëèíèêîé ðèíèòà,
òðàõåîáðîíõèòà
ÐÑ-èíôåêöèè (ãóñòûå ñëèçèñòûå âûäåëåíèÿ)
Îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêîãî áðîíõèòà íà ôîíå ÎÐÇ
Êàòàðàëüíîå, êàòàðàëüíî-îòå÷íîå, ïðîäóêòèâíîå
âîñïàëåíèå ñëèçèñòûõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé
Ïàðàãðèïï ñ êëèíèêîé ðèíèòà, òîíçèëëîôàðèíãèòà, òðàõåîáðîíõèòà

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïîâûøåííàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà.
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè
ïðåïàðàòàìè. Âîçìîæíî îäíîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå
äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ïðèìåíåíèå â ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ïðè ëàêòàöèè
Áåðåìåííûì è æåíùèíàì âî âðåìÿ ëàêòàöèè ïðåïàðàò ìîæíî ïðèíèìàòü ïîñëå êîíñóëüòàöèè ñ âðà÷îì.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû. Â îñòðîì ïåðèîäå
ïî 1 òàáëåòêå ïîä ÿçûê äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ êàæäûå 1-2 ÷àñà äî îáëåã÷åíèÿ ñèìïòîìîâ èëè â òå÷åíèå
3-õ äíåé, çàòåì ïðîäîëæèòü ïðèåì ïî 1 òàáëåòêå 3-4
ðàçà â äåíü äî âûçäîðîâëåíèÿ. Äåòÿì 2-10 ëåò ïðèíèìàòü ïðåïàðàò â ïîëîâèíå âçðîñëîé äîçû.

Homeofarm, SRL

Äëÿ çàêóïêè îïòîì, òåëåôîí  222411
Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ â ðîçíèöó, òåëåôîí - 241776

%'

Nr.2 (290), 2006

IN

MEMORIAM

Chiril A. Draganiuc  75 de ani de la naºtere

1974 1990  Ministru al Sãnãtãþii din Republica Moldova;
1990  2004  medic-ºef al IMSP, Centrul Republican de
Diagnosticare Medicalã.
În deosebi, la etapa Vorniceni, Dumnealui s-a dovedit a fi
un organizator chibzuit, care soluþiona cu succes problemele
acestui sanatoriu. În scurt timp a reuºit sã reorganizeze radical
sanatoriul; au fost construite blocuri de tratament, au fost create
laboratoare de diagnosticare modernã (biochimie, bacteriologie,
radionuclizi ºi diagnosticã funcþionalã, laborator pentru mediu
nutritiv), au fost introduse metode noi de tratament al
tuberculozei pulmonare. În acea perioadã a sporit evident
activitatea ºtiinþificã, s-au consolidat contactele de creaþie cu
instituþiile ºtiinþifice principale de profil din Moscova, SanktPetersburg, Kiev, Minsk etc. Toate acestea au contribuit la
modernizarea sanatoriului de tuberculozã plasându-l printre cele
mai vestite instituþii de profil din fosta Uniune Sovieticã.
Atmosfera de creaþie prezentã în sanatoriul Vorniceni,
în acei ani, a contribuit la atragerea în activitatea ºtiinþificã a
medicilor clinicieni. Sintetizând rezultatelor aplicãrii metodelor
noi de diagnosticare ºi de tratament, medicii din sanatoriul
Vorniceni au susþinut 10 teze de doctori în medicinã ºi 4 teze
de doctori habilitaþi în medicinã.
Concomitent cu activitatea administrativã ºi ºtiinþificã de
proporþii, Chiril A. Draganiuc continua sã rãmânã un medic
curativ, însuºind specialitatea de chirurg-ftiziolog. Pacienþii
trataþi de cãtre Chiril Draganiuc îi sunt recunoscãtori ºi acum.
În anul 1972, Chiril A. Draganiuc a fost numit director al
Institutului Moldovenesc de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul
Tuberculozei. Pe parcursul activitãþii sale în acest post, în republicã,
a fost organizatã aprovizionarea centralizatã a instituþiilor de
tuberculozã cu medii nutritive pentru cultivarea micobacteriei
tuberculozei ºi pentru determinarea sensibilitãþii acesteia la
preparatele medicamentoase. În mod centralizat, a fost organizat
controlul calitãþii tratamentului formelor de tuberculozã distructive
ºi introdusã metoda contemporanã a probelor tuberculinice, a fost
perfecþionatã organizarea, evidenþa ºi pãstrarea rezultatelor
microradiofotografiei profilactice ale populaþiei din republicã.
Calitãþile lui Chiril A. Draganiuc, ca organizator talentat,
s-au manifestat evident în anii aflãrii D-lui în funcþia de Ministru
al Sãnãtãþii din Republica Moldova. A dus povara ministeriatului
timp de peste 16 ani, reuºind sã facã atâta cât n-a mai realizat
nimeni pânã atunci, fiind în postura datã.
Prin aceastã muncã organizatoricã, dârzã ºi creativã,
ministrul Chiril A. Draganiuc a contribuit nemijlocit la edificarea
a peste 200 de policlinici, blocuri ºi complexe spitaliceºti. Toate
edificiile de menire medicalã nou construite erau dotate cu
tehnicã ºi echipament de performanþã. În acelaºi ritm se
pregãteau, se perfecþionau ºi se selectau cadrele necesare.

Sunt oameni care într-o singurã viaþã pot trãi mai multe
vieþi, ei rãmânând în memoria posterioritãþii ca oameni mari,
oameni ai acþiunilor benefice, oameni ai faptelor nobile. Printre
aceºtia a fost ºi Chiril A. Draganiuc, personalitate marcantã a
medicinii autohtone. E unul dintre iluºtrii noºtri contemporani,
care a fost pus de naturã ºi prin educaþie în situaþia sã-ºi
consacre potenþialul intelectual funcþiilor pe care le deþinea la
fiecare etapã a vieþii.
S-a nãscut la 27 aprilie, anul 1931, în satul Podoima,
raionul Camenca, Republica Moldova, într-o familie de þãrani.
De mic copil a rãmas fãrã mamã, crescut mai mult de o bunicã
a sa. A absolvit ºapte clase în satul natal, apoi ºcoala medie în
comuna Sãnãtãuca, raionul Vertiujeni (actualmente Floreºti). A
vãzut cu ochii sãi de copil grozãviile rãzboiului, a simþit pe
propria piele greutãþile foametei, a muncit de la o vârstã fragedã
pe lanurile colhoznice. Anume în acest context, la numai 14
ani, este decorat de Sovietul Suprem al URSS cu medalia Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 1941 
1945, moment semnificativ al biografiei sale. De altfel, munca
i-a fost din totdeauna crezul vieþii.
Drumul de mai departe al destinului a cunoscut urmãtoarele
etape:
1950  1956, este student la Institutul de Stat de Medicina
din Chiºinãu;
1956  1957  medic ftiziolog la spitalul de sector din
satul Sculeni, raionul Fãleºti;
1957  1958  medic-ºef al spitalului din Sculeni;
1958  1972  medic-ºef al Sanatoriului Republican de
Tuberculozã Vorniceni;
1972  1974  director al Institutului Moldovenesc de
Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Tuberculozei;
&

IN MEMORIAM
La capitolul construcþii capitale din ramurã, Republica
Moldova deþinea primul loc printre celelalte republici exsovietice. Pe întregul teritoriu al republicii erau parcã semãnate
ºantierele medicale, care creau impresia cã toatã medicina e un
nesfârºit ºantier.
Totuºi, ar fi eronat sã se creadã cã pe atunci se putea
construi uºor, cã problemele medicinii puteau fi lesne
soluþionate, deºi investiþiile în ramurã erau incomparabil mai
mari decât cele de astãzi. Chiril A. Draganiuc, prin autoritatea
ºi forþa sa de convingere, era în stare sã smulgã de la
organizaþiile de resort, republicane ºi unionale, cât mai multe ºi
mai mari fonduri, pentru a realiza acel colosal volum de
construcþii, pentru a procura aparatajul medical ºi întregul
echipament, destul de scumpe ºi deficitare.
În acea perioadã au fost date în exploatare Spitalul Clinic
Republican, Spitalul Clinic Orãºenesc Nr.3, Chiºinãu, blocul nou
al Institutului Oncologic, Centrul Pulmonologic, Institutul de
Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi
Copilului, Institutul de Cardiologie; au fost construite spitale noi
în oraºele Tiraspol, Bãlþi; aproape în toate centrele raionale au
fost construite policlinici ºi blocuri noi curative, maternitãþi, staþii
sanitaro-epidemiologice, au fost construite multiple ambulatorii
sãteºti de diferite niveluri, puncte medicale. Au fost organizate
laboratoare de medicinã nuclearã în oraºele Bãlþi, Tiraspol, Cahul,
Bender, Edineþ º.a., au fost deschise primele cabinete cu aparataj
ultrasonor, precum încã multe altele pe diferite specialitãþi.
O deosebitã atenþie a acordat Chiril A. Draganiuc reînnoirii
aparatajului radiodiagnostic. Dacã în anul 1972 instituþiile medicosanitare din republicã dispuneau de 509 (inclusiv 325 - staþionare)
aparate radiodiagnostice, apoi în 1989 funcþionau deja 1000 (454
- staþionare) de aparate radiodiagnostice; aparate radiofotografice:
în 1972  94 de aparate, dintre care 44 - mobile ºi 50 - staþionare,
în 1989  194 de aparate, dintre care 72 - mobile ºi 122 - staþionare.
S-au îmbunãtãþit indicatorii principali în evaluarea calitãþii
lucrului efectuat în domeniul ocrotirii sãnãtãþii: s-a micºorat
mortalitatea generalã ºi cea infantilã, morbiditatea tuberculozei,
permanent se ameliora calitatea dispensarizãrii diferitelor
categorii de bolnavi.
În republicã a avut loc sistematic perfecþionarea calificãrii
medicilor de toate specialitãþile. Medicii îºi perfecþionau
cunoºtinþele în instituþiile respective din Moldova ºi din fosta
URSS: Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Harkov, Minsk etc.
În republicã se organizau ºi se desfãºurau sistematic
congrese ºi conferinþe cu participarea specialiºtilor din ramurã,
aveau loc seminare consacrate implementãrii metodelor noi de
diagnosticare ºi de tratament, unde erau implicaþi specialiºtii de
vazã ai Institutului de Stat de Medicinã din Chiºinãu ºi cei mai
calificaþi medici-practicieni.
În afarã de acele calitãþi manageriale, Chiril A. Draganiuc
era un om de o rarã cumsecãdenie, onest, curajos, principial ºi
punctual: cuvântul îi era cuvânt, misiunea sa de doctor acoperindule pe toate celelalte. Vizitele frecvente de lucru în instituþiile
medico-sanitare din toate raioanele ºi oraºele republicii culminau
cu întâlnirile pe care le avea cu medicii ºi pacienþii.
În anul 1989 a fost dat în exploatare Centrul Republican
de Diagnosticare Medicalã, unul din primele centre deschise în

fosta URSS care, din anul 1990 pânã în anul 2004, a fost condus
de Chiril A. Draganiuc.
Numeroºii vizitatori de specialitate au apreciat la justa
valoare organizarea instituþiei de diagnosticare medicalã de tip
nou, nivelul de dotare cu tehnicã medicalã performantã, unicã
în felul ei.
Timpul a arãtat cã diversitatea, bine gânditã, a diferitelor
metode de investigaþii ºi analize (biochimice, imunologice, endoscopice, histologice, radionuclide, ultrasunet, radiologice cu
tomografie computerizatã etc.), prezenþa medicilor consultanþiclinicieni asigurã eficacitatea înaltã în activitatea centrului, ea
fiind înalt apreciatã de cãtre pacienþi.
La etapa reformelor, a primenirilor ºi a remanierilor care
parvenise în domeniul medicinii, Chiril A. Draganiuc avea o
poziþie fermã, bazatã pe principii ºi convingeri sãnãtoase: de a nu
dãrâma ceea ce s-a fãcut cu atâta greu, de a însuºi noile reguli,
adicã de a asimila ºi de a aplica principiile economiei de piaþã. A
fost solicitat mereu sã-ºi exprime punctul de vedere la demararea
procesului de trecere la medicina prin asigurare obligatorie.
Simþul noului a fost un fel de camerton al sufletului sãu,
citea cu discernãmânt literatura de specialitate, nu scãpa nici o
expoziþie de medicamente sau tehnicã medicalã, fãcea rost de
bani pentru a procura tot ce-i necesar în vederea asigurãrii unei
asistenþe medicale de calitate.
S-a ocupat activ cu lucrul ºtiinþific în anii ´60 - ´70 - ´80.
A susþinut teza de doctor în medicinã, în anul 1969, apoi teza de
doctor habilitat în medicinã, în anul 1979. A scris mai multe
articole ºtiinþifice ºi o monografie, toate dedicate diagnosticãrii
ºi tratamentului tuberculozei, problemelor organizatorice în
ocrotirea sãnãtãþii.
Era omul care îºi programa raþional timpul, reuºindu-le
pe toate; în repetate rânduri a fost ales deputat în Sovietul Suprem
al URSS ºi în Sovietul Suprem al RSSM, cãutând ºi prin
intermediul instituþiilor statale respective sã contribuie la
ameliorarea continuã a situaþiei în ramura ocrotirii sãnãtãþii.
A fost înalt apreciat de cãtre autoritãþi: în 1959, este decorat
cu insigna Eminent al ocrotirii sãnãtãþii; în 1961, este distins
cu medalia Pentru merite deosebite în muncã; în 1968, i se
conferã titlul onorific Medic Emerit din RSSM; în 1969, i se
conferã titlul onorific Erou al Muncii Socialiste, cu înmânarea
ordinelor Lenin ºi Steluþa de Aur; în 1986, este decorat cu ordinul
Drapelul Roºu de Muncã; în 2004, este decorat cu medalia
Nicolae Testemiþanu.
Dumnealui ºi-a consacrat întreaga sa viaþã lucrurilor utile
ºi în aºa fel a descoperit arta de a depãºi timpul. Adevãrata vârstã
a omului sunt anii pe care nu i-a trãit degeaba.
Cei 75 de ani ai medicului, savantului, omului de stat, Chiril
A. Draganiuc, pe care-i i-ar fi împlinit, sunt o etapã convenþionalã
a vieþii, dar ºi a eternitãþii sale. Numele ºi faptele D-lui vor
rãmâne veºnic în memoria tuturor acelora care l-au cunoscut.
Posteritatea îi va fi recunoscãtoare pentru tot ce a reuºit
sã facã pe altarul medicinii.
Eugeniu Þurcanu, medic-ºef adjunct
Centrul Republican de Diagnosticare Medicalã
Chiºinãu, str. C. Vârnav,13

&

GHID PENTRU AUTORI

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ

GUIDE FOR AUTHORS

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

* Ñòàòüþ ïå÷àòàþò íà áóìàãå ôîðìàòà
À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà, ñ ïîëÿìè â 2,0 ñì,
øðèôòîì 14 Times New Roman, â Microsoft
Word.
* Ñòàòüþ ïîäàþò â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ. Êîïèè èëëþñòðàöèé äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî âñåì ýêçåìïëÿðàì.
* Ïðåäñòàâëÿþò äèñêåòó ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè àâòîðà.
* Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî. Ñòàòüþ ñîïðîâîæäàþò ïèñüìîì îò èìåíè àâòîðà, îòâåòñòâåííîãî çà ïåðåïèñêó. Ïèñüìî äîëæíî
òàêæå ñîäåðæàòü ïîäòâåðæäåíèå, ÷òî âñå àâòîðû ñîãëàñíû ñ ñîäåðæàíèåì è ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ïðåæäå íå ïóáëèêîâàëèñü.
* Ïîäà÷à. Ñòàòüþ ïîäàþò íà èìÿ ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà, Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à Òîïîð,
ä.ì.í., ïðîô., êàôåäðà îïåðàòèâíîé õèðóðãèè è òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî è ôàðìàöåâòè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Í.Òåñòåìèöàíó.

* Manuscripts should be typed on one
side only of A4, 1,5-spaced throughout, with
2,0 margins, printing-type 14 Times New
Roman, in Microsoft Word.

7. Legendele desenelor - pe foaie aparte, în
funcþie de numãrul fotografiei.

Âñå ñòàòüè äîëæíû áûòü îôîðìëåíû
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Òèòóëüíûé ëèñò âêëþ÷àåò èìÿ è ôàìèëèþ âñåõ àâòîðîâ, èõ ñòåïåíè è çâàíèÿ, íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, èç êîòîðîãî ðàáîòà âûõîäèò, à òàêæå èìÿ, îò÷åñòâî è ôàìèëèþ,
àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà è ýëåêòðîííûé àäðåñ
àâòîðà, ñ êîòîðûì áóäåò âåñòèñü ïåðåïèñêà.
2. Ðåôåðàòû ïå÷àòàþò íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (è íà
ðóìûíñêîì  àâòîðàìè èç Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà), 150-200 ñëîâ. Â êîíöå ðåôåðàòîâ
ïðèâîäÿò êëþ÷åâûå ñëîâà, îò 3 äî 6.
3. Òåêñò ñòàòåé êëèíè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïëàíà (äî 15 ñòðàíèö) äîëæåí
ñîñòîÿòü èç: ââåäåíèÿ, ìàòåðèàëà è ìåòîäîâ, ðåçóëüòàòîâ, îáñóæäåíèÿ è âûâîäîâ.
Èíîå èçëîæåíèå äîïóñòèìî, åñëè îíî ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ.
Îáçîðíûå è ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñòàòüè íå
äîëæíû ïðåâûøàòü 20 ñòðàíèö è âêëþ÷àòü
áîëåå 20 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.
4. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïå÷àòàþò íà îòäåëüíîì ëèñòå, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà, â ïîðÿäêå ïîÿâëåíèÿ â òåêñòå ññûëîê, óêàçàííûõ ñóïåðñêðèïòîì, è â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòóàöèåé è îáùèìè òðåáîâàíèÿìè,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèì
ñòàòüÿì Ìåæäóíàðîäíûì êîìèòåòîì èçäàòåëåé ìåäèöèíñêèõ æóðíàëîâ.
5. Òàáëèöû ïðåäñòàâëÿþò íà îòäåëüíûõ
ëèñòàõ, íóìåðóÿ ðèìñêèìè öèôðàìè è ñ
ïîÿñíåíèÿìè ñíèçó.
6. Ðèñóíêè. Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êàæäîé
ôîòîãðàôèè óêàçûâàþò åå íîìåð, íàçâàíèå
ñòàòüè, ôàìèëèþ ïåðâîãî àâòîðà è âåðõíèé
êðàé - ñòðåëêîé. Öâåòíûå ôîòî ïå÷àòàþòñÿ èç ñðåäñòâ àâòîðîâ.
7. Ïîäðèñóíî÷íûå ïîäïèñè ïðèâîäÿò íà
îòäåëüíîì ëèñòå, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåðîì ôîòîãðàôèé.

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

Articolele se publicã în limba prezentatã.

Ñòàòüè ïóáëèêóþòñÿ íà ÿçûêå îðèãèíàëà.

Articles are published on the original language.

Ïð. Ñòåôàíà Âåëèêîãî, 192, MD-2004
Êèøèí¸â, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
Òåëåôîí: (+37322) 222715
Ôàêñ: (+37322) 295384
www.usmf.md
e-mail: curiermed@usmf.md

192 Bd. Stefan cel Mare
Chisinau, MD-2004, Republic of Moldova
Telephone: (+37322) 222715
Fax: (+37322) 295384
www.usmf.md
e-mail: curiermed@usmf.md

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

Bd. ªtefan cel Mare, 192
MD-2004, Chiºinãu, Republica Moldova
Telefon: (+37322) 222715
Fax: (+37322) 295384
www.usmf.md
e-mail: curiermed@usmf.md

Autorii sunt responsabili de conþinutul articolelor publicate // Àâòîðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ñòàòåé

MOBLIÃ DE LABORATOR ªI CLINICÃ

SC “LABITON” SRL
LABITON  ýòî ðàçðàáîò÷èê è ïðîèçâîäèòåëü êîìôîðòíîé è äîëãîâå÷íîé
ìåáåëè äëÿ ðàçëè÷íûõ ëå÷åáíûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé:







ëàáîðàòîðèé;
ïîëèêëèíèê;
àïòå÷íûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé;
áîëüíèö;
äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ;
ñàíàòîðèåâ

Ìåáåëü ïðîèçâîäèòñÿ â Êèøèíåâå íà ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè, èç ëó÷øèõ îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ìàòåðèàëîâ.
Îñíîâàíèå ìåáåëè ñîñòîèò èç ñâàðíîé ìåòàëëîêîíñòðóêöèè, îêðàøåííîé ïîðîøêîâîé
êðàñêîé ïîä äåéñòâèåì âûñîêîé òåìïåðàòóðû, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò åå àíòèêîððîçèéíûå ñâîéñòâà.
Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé ñòîëåøíèö èñïîëüçóåòñÿ êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà èëè
ñëîèñòûé ïëàñòèê, óñòîé÷èâûå ê âîçäåéñòâèþ êèñëîò, ùåëî÷åé è îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé.

Â ñîñòàâ èçäåëèé ìåáåëè äëÿ ëàáîðàòîðèé âõîäÿò:
Âûòÿæíûå øêàôû - ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ;
Ñòîëû ëàáîðàòîðíûå - äëÿ ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, äëÿ ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè àíàëèçîâ,
ëàáîðàòîðíûõ  ñ ìîéêîé;
Øêàôû - ðàçëè÷íûõ íàçíà÷åíèé: äëÿ õèìè÷åñêèõ ðåàêòèâîâ è ïîñóäû, äëÿ îäåæäû è áåëüÿ, äëÿ ýíäîñêîïîâ è äð.
Òóìáû - ñ ìîéêîé, ïðèñòàâíûå, ïîäêàòíûå è äðóãèå.
Íåñòàíäàðíûå èçäåëèÿ.
Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âûïóñêàåìîé íàìè ïðîäóêöèè.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
(022) 49-08-14; ìîá.: 0691 282 73; 0794 734 76
E-mail: iftomovici@rambler.ru
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