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Primul Congres Internaþional al Studenþilor ºi Tinerilor Doctori
În perioada 18-20 mai 2006, în incinta Universitãþii de
Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, s-a
desfãºurat Primul Congres Internaþional al Studenþilor ºi
Tinerilor Medici Med-spera 2006  eveniment care s-a lãsat
aºteptat de mai multã vreme.
De menþionat cã acest congres este unic prin faptul cã a fost
convocat graþie sprijinului acordat de cãtre conducerea Universitãþii
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, iniþiativelor
îndrãzneþe ale studenþilor mediciniºti; aceastã conlucrare
armonioasã urmãrind atingerea unor noi performanþe în domeniul
ºtiinþei ºi consolidarea relaþiilor de colaborare ºi prietenie între
studenþii autohtoni ºi colegii lor de peste hotare, toate în mod firesc
contribuind la formarea imaginii USMF pe plan internaþional ca
centru universitar de nivel european.
La congres au participat cca 300 studenþi ºi tineri medici
din 18 centre universitare din România, Ucraina, Republica
Belarus, Polonia, deºi au fost recepþionate lucrãri ºi din Lituania,
Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Franþa.
Oaspeþii de peste hotare, precum ºi colegii noºtri autohtoni,
au fost plãcut surprinºi de programul variat ºi de multitudinea
de activitãþi în care aveau sã se implice pentru a petrece timpul
interesant ºi productiv, pentru ca la finele congresului sã
acumuleze multe impresii ºi amintiri frumoase.
În prima zi, dupã înregistrarea participanþilor, a avut loc
Ceremonia de deschidere, la care au participat Ministrul Sãnãtãþii
ºi Protecþiei Sociale, dl Ion Ababii, rectorul interimar al USMF,
dl Nicolae Eºanu, prorectorul pentru activitate ºtiinþificã, dl
Viorel Prisãcaru, Comitetul Organizatoric ºi, desigur, toþi
participanþii alãturi de corpul profesoral - didactic al universitãþii.
ªedinþa a început cu interpretarea imnului studenþesc
Gaudeamus, urmat de demostrarea unui minifilm despre
universitate, care a generat un spirit de mândrie în inimile
studenþiilor noºtri ºi, totodatã, admiraþie din partea oaspeþilor.
Unul dintre evenimentele ce aveau sã devinã mai apoi
memorabile în cadrul festivitãþii, a fost ºi discursul dlui ministru,
Ion Ababii, care s-a marcat prin cãldurã ºi sinceritate, dar care a
mai creat ºi o atmosferã de solemnitate, de importanþã majorã.

Li s-a oferit cuvântul ºi reprezentanþilor din þãrile participante,
aceºtia din urmã subliniind în mai multe rânduri impresiile
frumoase ºi speranþa în desfãºurarea cu succes a congresului.
Cuvânte de mulþumire au fost rostite în adresa sponsorilor care
au contribuit la organizarea congresului, dupã care a avut loc
recepþia din incinta clubului estetic Ion ºi Doina organizatã în
cinstea participanþilor la congres.
Ziua de 19 mai avea un program vast, au fost audiate
comunicãri pe 5 secþiuni: ªtiinþe Preclinice, Clinico-Terapeutice,
Clinico-Chirurgicale, Sãnãtatea Mamei ºi a Copilului ºi Farmacie.
Ulterior s-a constat cã comunicãrile au fost deosebit de interesante,
au tratat teme actuale, aportul lor ºtiinþific fiind incontestabil.
În seara acestei zile fructuoase s-a desfãºurat ºi banchetul
din incinta unei pensiuni rurale din afara oraºului, local situat în
sânul naturii, în care tradiþiile culturii moldave, bucatele
naþionale, muzica popularã, au fost pe mãsura aºteptãrilor ºi
eforturilor depuse în decursul unei zile de muncã intelectualã.
Oaspeþii au apreciat în mod deosebit iniþiativa dlui rector
interimar Nicolae Eºanu de a întreþine o discuþie cu ei.
În ultima zi a fost organizat un simpozion ºtiinþific cu
genericul: Diabetul zaharat tip 2  problemã globalã, urmat de
Festivitatea de închidere a congresului. Prorectorul, dl V.
Prisãcaru, a relevat semnificaþia acestui congres, a mulþumit
participanþilor pentru lucrãrile prezentate ºi asiduitatea lor.
Momentul culminant al festivitãþii a fost înmânarea
diplomelor ºi cadourilor pentru locurile premiante. Au fost înalt
apreciate comunicãrile urmãtorilor participanþi:
Secþia ªtiinþe Preclinice
• Locul I - Shukoor Fathima, Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu,
Republica Moldova, pentru lucrarea Influence of Imupurine
upon the Biochemical Parameters in Experimental Toxic
Hepatitis with Paracetamol.
• Locul II  Lopatniuk Paulina, Puchalska Zosia,
Universitatea de Medicinã din Gdansk, Polonia, pentru lucrarea
Regulation of Apoptosis in B-Cell Chronic Lymphocytic
Leukemia.

Viorel Prisãcaru, prorector pentru activitate ºtiinþificã
Ion Dumbrãveanu, coordonator secþia ºtiinþã cu membrii
comitetului organizatoric: Andrei Mecineanu, Diana Bumbu.

Participanþii la Congres la ºedinþa de deschidere.
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• Locul III  Croitor Roman, Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu,
Republica Moldova, pentru lucrarea Characteristics of Implants
with Thermic Memory.
De asemenea, au fost menþionaþi ºi tinerii medici:
• Locul I  Coºneanu Rodica, Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu,
Republica Moldova, pentru lucrarea Application Perspectives
of Dermotension Method in the Posttraumatic Scar Treatment.
• Locul II  Saratean Natalia, Baltaga Ruslan, Ursu
Denis, Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae
Testemiþanu, Chiºinãu, Republica Moldova, pentru
lucrarea Gastric Tonometry  Monitoring and Prognostic for
Patients with Severe Acute Pancreatitis.
• Locul III  Grosu Daniel, Sadovnic Adrian, Universitatea
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu,

Dzmitry Tahanovich, Universitatea de Stat de Medicinã,
Minsk, Republica Belarus.

• Locul III  Turcu Lidia, Prisacaru Ion, Turchin R.,
Nistor O. Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu, Republica Moldova, pentru
lucrarea Tissue Engineering and Cell Transplant.
• Pentru cel mai bun poster a fost premiate Cucovici
Aliona, Bubulici Ecaterina, Universitatea de Stat de Medicinã
ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu, Republica Moldova,
pentru relatarea Complications Possibles des Allogreffes, des
Xenogreffes Cellulaires.
Secþia ªtiinþe Clinico-Terapeutice
• Locul I  Dorin Rotaru, Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu,
Republica Moldova, pentru lucrarea Headache Impact Test
(HIT)TM in Patients with Migraine and Tension Type Headache
in the Context of Comorbidity.
• Locul II  Maries Lorena, Bera Ioana Roxana,
Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Medicinã Victor
Papilian, Sibiu, România, pentru lucrarea Prevalence of Anti
HCV Antibodies in B-Cell Non-Hodgkins Lymphomas (NHL).
• Locul III  Rusu Simona, Bunea Smaranda,
Chilinciuc Tatiana, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Gr.
T. Popa, Iasi, România pentru lucrarea Importance of Capsule
Endoscopy in Diagnosing Affections of the Small Intestine.
• Pentru cel mai bun poster a fost premiaþi Marusic
Dragoº, Ciobanu Sergiu Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu, Republica Moldova,
pentru lucrarea Subclinical Involvment of Peripheral Nerves in
Non-Hodjkin Lymphoma: Electrophysiological Confirmation.

Festivitatea de închidere.
Rândul I. Viorel Prisãcaru, prorector pentru activitatea ºtiinþificã;
Nicolae Eºanu, rector interimar USMF Nicolae Testemiþanu;
Diana Bumbu, moderatoarea ºedinþei; Olga Cerneþchi, prorector
pentru calitate ºi integrare; Olga Cîrstea, interpreta limbii engleze.
Rândul II. Andrei Mecineanu, preºedintele comitetului
organizatoric; Dorin Rotaru, vicepreºedinte al comitetului
organizatoric, Vasile Procopiºin, preºedintele Comisiei secþiei
Farmacie; Eugen Guþu, preºedintele Comisiei secþiei ªtiinþe Clinicochirurgicale; Eugen Gavriliuc, mebru al comitetului organizatoric;
Andrei Ignatenco, vicepreºedinte al comitetului organizatoric.

Secþia ªtiinþe Clinico-Chirurgicale (pentru cã a fost cea
mai numeroasã, comisia de evaluare a decis sã premieze separat
studenþii ºi tinerii medici).
Astfel, au fost menþionaþi urmãtorii studenþi:
• Locul I  Fodor Decebal Romulus, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie, Târgu Mureº, România, pentru lucrarea
New Technical Alternative of Warren Shunt in Portal Hypertension.
• Locul II  Lupaºco Tatiana, Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Chiºinãu, Republica
Moldova, pentru lucrarea Uretrotomie Optique Interne dans le
Traitement Contemporain des Strictures Uretrales.

Fodor Decebal Romulus, Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie, Târgu-Mureº, România.
Opinii vis-à-vis de organizarea congresului.
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Echipa participanþilor de la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie, Târgu-Mureº, România.

Comitetul organizatoric la banchet

Republica Moldova, pentru lucrarea Incidence of Acquired Cystic
Renal Disease in Patients with Chronic Renal Failure in Dialysis.
• Pentru cel mai bun poster a fost premiat Tahanovich
Dzmitry, Universitatea de Stat de Medicinã, Minsk, Republica
Belarus, pentru lucrarea Prediction of Severe Acute Pancreatitis
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Parodontita marginalã cronicã prin pisma tratamentului complex
S. Ciobanu
Catedra Stomatologie Terapeuticã, USMF Nicolae Testemiþanu
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: periodontitis, complex treatment
Õðîíè÷åñêèé ìàðãèíàëüíûé ïàðîäîíòèò â ñâåòå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ
Â ñòàòüå îòðàæåíû íåêîòîðûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå àñïåêòû õðîíè÷åñêîãî ìàðãèíàëüíîãî ïàðîäîíòèòà, ðàñïðîñòðàíåííîñòü, íåêîòîðûå ýòèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû. Çàòðîíóòû âîïðîñû íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ, ðàçâèòèå è åãî ïîñëåäñòâèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
ïðèíöèïàì êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ìàðãèíàëüíîãî ïàðîäîíòèòà. Èçëîæåíû ïîýòàïíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîìïëåêñíîãî
ëå÷åíèÿ ñ àêöåíòîì íà õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû, êîòîðûå ïðåñëåäóþò öåëü óñòðàíåíèå ïàðîäîíòëüíûõ êàðìàíîâ ñî âñåì ïàòîëîãè÷åñêèì
ñîäåðæèìûì è âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè ìàðãèíàëüíîãî ïàðîäîíòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðîäîíòèò, êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå

Introducere
Parodontitele marginale cronice, în variate forme
morfoclinice, în stadii incipiente sau avansate, reprezintã una din
cauzele principale de disfuncþie a aparatului dentomaxilar. Aceastã
manifestare patologicã este rãspânditã în toate regiunile globului,
afectând, fãrã deosebire de sex ºi de aºezare geograficã, toate
grupurile de vârstã ale populaþiei. Din cele mai vechi timpuri ºi
pânã în prezent, incidenþa crescutã se explicã, în primul rând,
graþie cercetãrilor moderne care stabilesc cu certitudine etiologia
microbianã a îmbolnãvirii parodontale în forma sa distructivã,
ceilalþi factori fiind favorizanþi sau predispozanþi. Nu se cunosc
pânã în prezent comunitãþi umane la care sã nu existe, într-o formã
sau alta, îmbolnãviri ale parodonþiului marginal [1].
Concluziile studiilor epidemiologice efectuate în plan
mondial, sub egida OMS, au precizat urmãtoarele [2]:

de afecþiunile parodonþiului sunt afectaþi copiii, în
proporþie de 80%, iar adulþii dupã 30  45 de ani - în
proporþie de 100%;

dupã 30 de ani, numãrul dinþilor extraºi din cauza
afecþiunilor parodonþiului marginal depãºeºte numãrul
dinþilor extraºi în urma complicaþiilor cariei dentare;

existã o corelaþie strânsã între afectarea parodonþiului
marginal ºi prezenþa depozitelor de placã ºi tartru;

placa bacterianã este factorul etiologic determinant al
îmbolnãvirii parodontale [3].
Din punct de vedere anatomopatologic, parodontitele
marginale se caracterizeazã prin lezarea lentã sau progresivã, însã
profundã a elementelor de susþinere ale dinþilor, iar, în viziunea
clinico-radiologicã  printr-o serie de simptome dominante de
congestie, inflamaþie gingivalã ºi de lezare osoasã atât pe orizontalã,
cât ºi pe verticalã, care duc la apariþia pungilor parodontale,
mobilitatea dinþilor, iar, în final, chiar ºi la expulzarea lor [4].
Instalarea bolii se face apãrutã fãrã manifestãri vizibile,
însã evoluþia ei este de lungã duratã, fãrã manifestãri clinice
pronunþate la început, ceea ce face ca, în lipsa durerii, pacienþii

sã se prezinte la medic în faze avansate, cu leziuni desmodontale
ºi osoase profunde, de multe ori cu caracter ireversibil, greu de
tratat [1, 8]. Din aceastã cauzã tratamentul afecþiunilor
parodontale este complex ºi cuprinde etapele urmãtoare:
Etapa iniþialã (etiologicã) are drept scop stoparea
evoluþiei bolii prin eliminarea ºi controlul asupra plãcii
bacteriene. În acest sens, dorinþa de cooperare a pacienþilor are
un rol deosebit de important în succesul tratamentului scontat.
Etapa corectivã cuprinde mãsurile terapeutice tradiþionale
ºi moderne, având ca scop restabilirea funcþiei ºi a esteticului,
care pot fi realizate prin terapeutica endodonticã, prin metode
chirurgicale, prin tratamente conservatoare ºi protetice, de
refacere a obturaþiilor ºi prin lucrãri protetice debordate cu
reechilibrarea ocluzalã.
Etapa de menþinere vizeazã prevenirea recidivei bolii
(menþinerea cât mai mult posibil a perioadei de remisiune) prin
vizite de control, în care va fi evaluatã starea de sãnãtate oralã ºi
aplicarea mãsurilor necesare (detartraj ºi igienizare profesionalã,
controlul restaurãrilor ºi lucrãrilor protetice etc.) [5].
Orientãrile moderne de tratament al parodontitelor
marginale prevãd urmãtoarele direcþii principale:
1.
Tratamentul de urgenþã (la necesitate).
2.
Tratamentul microbian (obligatoriu).
3.
Tratamentul chirurgical, fiind metoda radicalã de suprimare
a pungilor parodontale cu tot conþinutul lor patologic.
4.
Tratamentul de echilibrare ocluzalã.
5.
Bioterapia de reactivare (biostimularea þesuturilor parodontale prin administrarea remediilor stimulatoare: BioR,
Girovital, Vit. B1, ozon etc.).
6.
Profilaxia recidivelor [1, 4, 5].
Material ºi metode
Prezenta lucrare are drept obiective atenþionarea specialiºtilor în domeniu asupra mãsurilor complexe în alcãtuirea ºi
realizarea planului de tratament (în strictã conformitate cu
%
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diagnosticul stabilit) al parodontitei marginale cronice ca una
dintre cele mai rãspândite afecþiuni stomatologice.
Revenind la cele trei direcþii de tratament local, evaluândule ºi descifrându-le în aspect modern, realizãm urmãtoarele:
Terapia iniþialã include:
- tratament parodontal. Se vor lua mãsuri în instruirea
deprinderilor corecte de igienizare a cavitãþii bucale, detartrajul
ºi pregãtirea suprafeþelor radiculare spre a nu mai reþine placa
bacterianã, se vor extrage dinþii care nu pot fi recuperaþi, având
o mobilitate sporitã ca urmare a lizei osoase;
- tratament odontal. Se va realiza un tratament corect al
tuturor proceselor de cariere ºi refacerea celor incorecte,
executarea tratamentelor endodontice etc.;
- tratament preprotetic. Se vor efectua extracþii de resturi
radiculare ºi ale dinþilor care nu prezintã interes pentru tratamentul
de mai departe, înlãturarea exostozelor (ca componente chirurgicale);
- restaurare proteticã provizorie. Se va realiza ºinarea
arcadelor dentare (total sau parþial) cu ºine sau construcþii protetice
provizorii. La finele acestei etape se reevalueazã statusul odontoparodontal prin reexaminarea (în baza aceloraºi indici utilizaþi la
stabilirea diagnosticului, adicã examene odontal, parodontal,
indici de igienã bucalã, indici de inflamaþie gingivali, indici de
apreciere a gradului de afectare a parodonþiului marginal), dupã
care se trece la urmãtoarea etapã:
Terapia corectivã din care este separatã chirurgia
parodontalã ºi restaurarea proteticã definitivã ºi vizeazã
urmãtoarele trei principale obiective:
1.
Suprimarea (eliminarea) pungilor parodontale prin
îndepãrtarea conþinutului lor patologic (þesut de granulaþie,
os ramolit, cement necrotic, exsudat inflamator etc.) sau
desfiinþarea peretelui pungii parodontale prin excizia lui.
2.
Îndepãrtarea gingiei hiperplazice care nu poate fi readusã
prin mijloace conservative.
3.
Modelarea þesuturilor moi gingivo-periostale prin procedee
de plastie ºi ale celor dure: osul alveolar cu restaurare
adiþionalã [6].
Unii autori considerã cã, dupã un chiuretaj închis al
pungilor parodontale, cantitatea de microorganisme agresive prin
virulenþa sa (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella
intermedia) se micºoreazã neînsemnat.
Realizarea intervenþiei chirurgicale cu lambou reduce
considerabil cantitatea acestor microorganisme ºi produselor lor
metabolice [1, 2]. Ipotezã confirmatã  chirurgia nu este o
metodã de tratament propriu-zis, ci o cale de acces în zona
afectatã (Filip Lemetr, 2004).
Tratamentul chirurgical, completat cu cel de reechlibrare
funcþionalã, nu rezolvã pe deplin starea de îmbolnãvire, în pofida
suprimãrii pungilor parodontale cu tot conþinutul lor patologic,
fãrã a restaura osul alveolar.
Pornind de la ipoteza cã osul alveolar, ca apofizã a oaselor
maxilare, nu se reface prin mecanisme naturale, aplicând chiar
ºi un tratament complex. Odatã cu apariþia bioceramicii, a
membranelor parodontale ºi a altor materiale de reconstrucþie a
þesuturilor parodontale, tratamentul chirurgical ocupã un loc de
frunte în practica parodontologului, oferindu-i posibilitatea:

de utilizare a terapiei de adiþie;

de a înlocui substratul osos resorbit folosind materiale
biocompatibile, capabile sã realizeze o integrare biologicã
perfectã ºi sã preia rolul morfofuncþional al osului afectat.

Componentul protetic fiind echilibrarea ocluzalã prin
ºlefuiri selective, restabilirea proteticã definitivã ºi reevaluarea
acestor restaurãri.
Terapia de menþinere are drept scop menþinerea situaþiei
realizate în urma tratamentului iniþial ºi corectiv prin:

vizite de control periodic eºalonate în timp (de regulã, o
datã în trimestru);

controlul asupra plãcii bacteriene cu înlãturarea ei;

suprimarea pungilor parodontale în zonele cu recidivã a
inflamaþiei;

corectarea echilibrului ocluzal (la necesitate);

ºinarea dinþilor la care a survenit mobilitatea patologicã;

alte tratamente de menþinere în scop de profilaxie a
recidivelor (biostimulare)[1, 5, 6].
Rezultate ºi discuþii
Scopul terapiei parodontale este redobândirea funcþiei
aparatului masticator, în condiþiile unei însãnãtoºiri parodontale
de duratã. Tratamentul complex al parodontitei marginale este
impus de complexitatea cauzalã (etiologicã). În acelaºi timp,
tratamentul vizeazã atât factorii locali, în principal germenii
microbieni de la nivelul plãcii bacteriene (cel mai important factor
cauzal local), dar ºi tartru, dezechilibrãri ocluzale, desfiinþãri prin
metode chirurgicale ale pungilor parodontale cu tot conþinutul
lor patologic, cât ºi factorii etiologici generali (sistemici).
Tratamentul complex are câteva caracteristici necesare
pentru reuºitã ºi anume:

necesitã de instituit cât mai precoce;

utilizarea tuturor mijloacelor terapeutice corespunzãtoare
stadiului respectiv de afectare a parodonþiului marginal;

tratamentul trebuie sã fie intens, evitând pauze mari care
pot genera avansarea leziunii;

tratamentul necesitã o individualizare maximã la statusul
parodontal ºi cel general al pacientului, conform principiului
nu existã boli, existã bolnavi;

consecutiv, datoritã faptului cã tratamentul parodontitelor
marginale este structurat pe etape ºi prevede alegerea
metodelor ºi remediilor medicamentoase strict adaptate
la etapa corespunzãtoare;

sistematic, are drept scop efectuarea tratamentelor repetate,
în scop profilactic [7].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
&

Concluzii
Planul de tratament trebuie sã includã toate procedurile
terapeutice necesare restabilirii ºi menþinerii sãnãtãþii
parodontale ºi orale.
E necesar ca tratamentul sã fie instituit cât mai precoce.
Tratamentul poate fi ºi trebuie modificat pe parcurs, în
funcþie de anumite necesitãþi.
Suprimarea sau micºorarea pungilor parodontale cu tot
conþinutul lor patologic se efectueazã preponderent cu
ajutorul procedeelor chirurgicale.
Reuºita tratamentului chirurgical, cu aplicarea materialelor
de adiþie, prevede asocierea cu tehnicile de regenerare
tisularã ghidatã.
Este absolut necesarã efectuarea tratamentului iniþial ºi
de menþinere pentru succesul tratamentului chirurgical.
Controlul asupra plãcii bacteriene prezintã condiþia
numãrul 1 care asigurã succesul tratamentului parodontal.
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Sistemul endocrin difuz uterin în funcþie de fazele ciclului estral
E. Pelin
Catedra Histologie, Citologie ºi Embriologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Diffuse Endocrine System of the Uterus Dependent on the Phase of the Estrous Cycle
In the uterus there are numerous cell populations of diffuse endocrine systems that contain serotonin. The cells are located predominantly in
the functional layer of the endometrium, less in the miometrium (basically, the surrounding blood vessels) and are practically absent in the
perimetrium. Most of cells are oval-shaped. Cytoplasm contains specific types of granules with serotonin. Degranulation is accomplished
through the process of exocytose. In comparison with other phases of the estrous cycle, in the estrous phase the processes of synthesis and
accumulation of intracellular serotonin are inhibited, but the process of secretion remain practically unchanged.
Key words: diffuse endocrine system, serotonin, estrous cycle
Äèôôóçíàÿ ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà ìàòêè â çàâèñèìîñòè îò ôàç ýñòðàëüíîãî öèêëà
Â ìàòêå ñóùåñòâóåò ìíîãî÷èñëåííàÿ ïîïóëÿöèÿ êëåòîê äèôôóçíîé ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ñåðîòîíèí. Êëåòêè ðàñïîëîæåíû â îñíîâíîì â ôóíêöèîíàëüíîì ñëîå ýíäîìåòðèÿ, â ìåíüøîì êîëè÷åñòâå - â ìèîìåòðèè (ïðåèìóùåñòâåííî âîêðóã ñîñóäîâ) è
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò â ïåðèìåòðèè. Áîëüøèíñòâî êëåòîê èìååò îâàëüíóþ èëè êðóãëóþ ôîðìó. Öèòîïëàçìà ñîäåðæèò ñïåöèôè÷åñêèå
ãðàíóëû, íàêàïëèâàþùèå ñåðîòîíèí. Äåãðàíóëèðóþò êëåòêè ïóò¸ì ýêçîöèòîçà. Â ýñòðóñå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ôàçîé ïîêîÿ ýñòðàëüíîãî öèêëà, ïðîöåññû ñèíòåçà è íàêîïëåíèÿ âíóòðèêëåòî÷íîãî ñåðîòîíèíà óãíåòåíû, à ïðîöåññû ñåêðåöèè ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíåíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèôôóçíàÿ ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà, ñåðîòîíèí, ýñòðàëüíûé öèêë

Introducere
Sistemul endocrin difuz (SED) reprezintã o comunitate de
celule cu funcþie endocrinã localã, distribuite difuz în diferite organe,
care au capacitatea de a capta ºi de a decarboxila precursori aminici
pânã la amine biogene ºi de a elabora hormoni oligopeptidici în
spaþiul interstiþial cu destinaþie localã - hormoni tisulari [5].
În pofida faptului cã în ultimii ani a crescut vãdit interesul
faþã de celulele seriei APUD ºi tumorile derivate din acestea
(apudoame), SED uterin în normã ºi în diferite stãri patologice
rãmâne încã insuficient studiat [8].
Dupã încercãrile nereuºite ale lui H. Fox (1964), G. Ueda
(1979) de a depista celule endocrine în epiteliul glandelor
uterine, T. Satake ºi Matsuyama M. (1987) au relatat despre
existenþa apudocitelor diseminate solitar în endometru. În 1984,
[7] au depistat aceste celule atât în stratul bazal al endometriului,

cât ºi în cel funcþional. Aceste celule aveau o formã triunghiularã
sau platã ºi se aflau, predominant, în stadiul secretor, cu granule
mici, omogene în zona perinuclearã.
În perioadele precoce ale embriogenezei, când epiteliul
uterului este prismatic pavimentos, apudocitele lipsesc. Începutul
formãrii glandelor uterine coincide cu apariþia primelor
apudocite. Atunci când glandele ating gradul sãu superior de
dezvoltare, se mãreºte ºi numãrul de apudocite în endometru.
Forma lor, iniþial fiind triunghiularã, se schimbã în ovalã [12].
Se presupune cã sursã pentru diferenþierea celulelor seriei
APUD din cadrul sistemului genital feminin ar putea fi ductul
Müller ºi sinusul urogenital [1].
Dintre toate aminele biogene, serotonina este cea mai
rãspânditã în SED uterin [1]. Uterul are capacitatea de a acumula
în cantitãþi mari aceastã aminã, ceea ce se explicã prin activitatea
'
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înaltã a 5-hidroxitriptofandecarboxilazei ºi cea scãzutã a
monoaminooxidazei. De menþionat, cã activitatea acestor enzime
depinde în mare mãsurã ºi de faza ciclului estral [11].
În ultimii ani, în literaturã tot mai des se discutã rolul
important al serotoninei în reglarea tonusului ºi contractilitãþii
uterului ºi, totodatã, posibilitatea reglãrii lui dirijate prin intervenþia
în metabolismul serotoninei. Conform opiniei [11], mecanismul
de acþiune a serotoninei se reduce la reglarea transportului ionilor
de calciu care, la rândul sãu, activeazã fermenþii, care asigurã
condiþii energetice favorabile pentru activitatea mecanicã a
miocitelor din miometru. Serotonina manifestã ºi o acþiune
selectivã asupra celulelor musculare netede din miometru.
În þesuturile organelor genitale feminine, serotonina reprezintã
un însoþitor permanent al hormonilor sexuali, prezenþa cãrora, în
cantitãþi optime, este o condiþie favorabilã pentru funcþionarea
acestor organe [9]. Serotonina ºi estrogenii sunt antagoniºti ai
progesteronului în ceea ce priveºte acþiunea lor asupra funcþiei
motorii a uterului [11]. Contracþia uterinã este, la fel, în legãturã ºi
cu fibrele nervoase serotoninergice preganglionare.
Serotonina administratã ºobolanilor maturi (femele) duce
la schimbãri radicale ale ciclului estral [2], care se manifestã
prin mãrirea duratei medii a ciclului în baza perioadei de repaus.
La acþiunea serotoninei se micºoreazã ºi masa ovarelor, se
intensificã procesul de atrezie a foliculilor, se micºoreazã
considerabil cantitatea de foliculi primordiali, corpi galbeni, dar,
totodatã, se mãreºte ºi numãrul de foliculi în creºtere care, în
marea lor majoritate, devin atretici.
Sensibilitatea uterului izolat al ºobolanilor la serotoninã a
fost mãritã în estrus ºi la administrarea estradiolului ºobolanilor
ovariectomizaþi, pe când nivelul de serotoninã din trompele
uterine ºi uter în estrus era mai mic decât în diestrus [Juorio A.
V. ºi coaut., 1989].
Scopul acestei lucrãri: Studierea histofiziologiei ºi a
proprietãþilor biochimice ale celulelor sistemului endocrin difuz
al uterului la ºobolanii intacþi, în funcþie de fazele ciclului estral.

ºi metaestrus (în frotiu se întâlnesc toate trei tipuri de celule:
leucocite, scuame ºi celule epiteliale). În investigaþia noastrã noi
am selectat ºobolani-femele în diestrus (repaus estral) ºi în estrus.
2)

Evidenþierea celulelor sistemului APUD care conþin
serotoninã
Evidenþierea serotoninocitelor sistemului APUD uterin a
fost efectuatã prin metoda histoluminescentã elaboratã de
V. Lutan (1983) ºi bazatã pe înregistrarea fluorescenþei proprii
a serotoninei intracelulare.
Pentru evidenþierea luminescenþei proprii a serotoninei
secþiunile au fost studie cu ajutorul microscopului cu fluorescenþã
ËÞÌÀÌ-È-3 la urmãtoarele condiþii: lampa cu arc de mercur
DRª-250, unda de excitaþie 300 nm, unda de emisie 550 nm. În
aceste condiþii, serotonina emanã luminã de fluorescenþã de
culoare galbenã, care se evidenþiazã cert pe fundalul luminescenþei
slabe nespecifice de culoare verde a altor structuri.
3)

Morfometria
Morfometria a fost efectuatã cu ajutorul unei grile metrice
montate la microscopul cu luminiscenþã (un cm2 împãrþit în mm2).
La mãrirea x90 au fost studiate celulele din endometru ºi miometru,
pe o suprafaþã constantã din secþiunile treimii medii a uterului.
Morfometria include urmãtorii parametri:
a) determinarea dimensiunilor celulelor - lungimii, lãþimii,
numãrului de granule serotoninice intracelulare ºi intensitatea
fluorescenþei acestora, care denotã concentraþia de serotoninã
într-o celulã.
Volumul unei celule a fost calculat dupã formula lui Arnold
[Àâòàíäèëîâ Ã. Ã., 1990]:

V = ð/6x(AB) 2 ,
unde A ºi B sunt diametrele celulei;
b) determinarea densitãþii populaþiei serotoninocitelor în
diferite structuri ale uterului; acest indice caracterizeazã
intensitatea proliferãrii populaþiei de serotoninocite.
c) determinarea densitãþii granulelor serotoninice
extracelulare pe 1 mm2 ºi a intensitãþii fluorescenþei acestor
granule; acest indice denotã intensitatea secreþiei serotoninocitelor
prin expulzarea granulelor (degranulare) ºi difuzia aminei din
granulele expulzate în spaþiul extracelular.

Material ºi metode
Experienþele au fost efectuate pe 26 ºobolani-femele albi
de laborator, cu masa corporalã de 160-180 g, întreþinuþi în
condiþii standarde de vivariu ºi alimentaþi standard. Materialul
a fost colectat la orele 9-10 dimineaþa. Reapariþia animalelor
experimentale pe loturi este prezentatã în tab. 1.

4)

Analiza statisticã
Rezultatele obþinute au fost incluse în baza de date ºi
prelucrate statistic. În rezultatul prelucrãrii au fost obþinuþi
urmãtorii indici:
M  media aritmeticã;
m  eroarea medie a reprezentativitãþii.

1)

Metoda citologicã (frotiu vaginal)
În funcþie de statusul hormonal, tabloul citologic reprezintã
4 faze ale ciclului estral (dupã Long ºi Evans): diestrus (mult
mucus, iar majoritatea celulelor o constituie leucocitele), proestrus
(mucusul ºi leucocitele dispar, frotiul conþine în exclusivitate celule
epiteliale de o formã ovalã, descuamate de pe peretele vaginului),
estrus (în frotiu - multe celule cheratinizate ºi scuame cornoase)

Rezultatele obþinute
La ºobolani-femele virgine grosimea endometrulului a fost
de 0,51 ± 0,04 mm, miometrului - 0,39±0,018 ºi perimetrului 
0,1 mm. Studiul microscopic al lamelelor histologice obþinute
din uterele studiate la microscopul cu luminiscenþã a demonstrat
prezenþa celulelor depozitare de serotoninã. Aceste celule sunt
situate preponderent în endometru ºi manifestã luminescenþã
specificã galbenã cauzatã de prezenþa serotoninei. Numãrul
acestor celule în miometru este mult mai mic, iar în perimetru

Tabelul 1
Repartizarea animalelor experimentale pe loturi
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Tabelul 2
Rezultatele morfometriei serotoninocitelor în uterul ºobolanilor din lotul martor ºi în estrus

practic ele lipsesc. Aceasta denotã repartizarea neuniformã a
serotoninei în uter.
Densitatea populaþiei celulelor serotoninice, forma ºi
numãrul de granule intra- ºi extracelulare, precum ºi intensitatea
fluorescenþei diferã în funcþie de starea funcþionalã a uterului ºi
de localizare în cadrul uterului. Marea majoritate a celulelor
sunt repartizate în stratul funcþional al endometrului, fiind mai
puþine în endometrul bazal.
Densitatea lor (tabelul 2) în endometru este de 2010,47 ±
101,59 celule pe 1 mm. Tot aici sunt localizate ºi celulele cu
cele mai mari dimensiuni. Celulele pot fi localizate solitar sau
în grupuri a câte 2-3 celule. Volumul acestor celule, din lotul
martor, din endometru este de 2964,32 ± 67,63 mcm³. Forma
celulelor este diferitã: predominau cele de formã ovalã ºi
neregulatã, dar erau ºi celule de formã rotundã. Toate celulele
conþineau granule intracelulare încãrcate cu serotoninã.
În medie, în endometru fiecare celulã care fluoresceazã
conþinea 17,77 ± 0,14 granule. Intensitatea fluorescenþei a acestor
celule era de 0,18 ± 0.002 unitãþi. În miometru numãrul de
serotoninocite erau mult mai mic decât în endometru, ele nu aveau
o localizare strictã. Densitatea lor în aceastã regiune era de 418,61
± 19,84 celule pe 1 mm. Forma lor era predominant ovalã, dar se
întâlneau celule rotunde ºi neregulate. Volumul celulelor localizate
în miometru constituia, în medie, 591,39 ± 40,89 mcm3. În celule
se depistau granule - în medie fiecare celulã conþine câte 7,02 ±
0,16 granule intracelulare. Intensitatea fluorescenþei este de 0,07
± 0,002 unitãþi. În jurul celulelor se depisteazã multe granule
extracelulare care se aflã atât în nemijlocita apropiere a celulelor,
cât ºi diseminate solitar. Aceste granule, la fel ca ºi celulele, sunt
mai numeroase în endometru, decât în miometru. În medie,
densitatea lor în endometru este de 29491,38 ± 930,14 granule
pe 1 mm, pe când în miometru  de 18100,05 ± 864,05 granule
pe 1 mm. Intensitatea fluorescenþei granulelor extracelulare este
de 0,05±0,002 unitãþi în endometru ºi 0,04 ± 0,002 unitãþi în
moimetru. În perimetru nici serotoninocite, nici granule
extracelulare diseminate n-au fost depistate.
Monitorizarea ciclului estral la ºobolani a fost efectuatã
prin studierea citologiei vaginale. În conformitate cu datele
citologice, au fost selectate animalele în faza de estrus. Uterele
ºobolanilor în estrus conþineau lichid în lumenul lor.
Celule serotoninice cu fluorescenþã specificã au fost
depistate în tot endometrul. Densitatea lor este de 1792,8±76,11;
mai scãzutã decât în lotul martor (2010,47 ± 101,59). Celulele
sunt de talie micã, au o formã neregulatã, triunghiularã. Volumul
lor era de 922,97 ± 52,93 mcm3; cu mult mai mic decât în lotul
martor (2964,32 ± 67,64). Respectiv celulele conþin ºi granule
mai puþine ºi mai mãrunte. În medie o celulã din aceastã regiune

avea 10,82 ±0,17 granule, comparativ cu lotul martor (17,77 ±
0,14), în care ele sunt mai multe. Intensitatea fluorescenþei era
de 0,12 ± 0,002, mai scãzutã decât cea înregistratã în perioada
de repaus (0,18 ± 0,002). Datele despre morfometria celulelor
serotoninice în uterul ºobolanilor în estrus sunt prezentate în
tabelul 2.
Pe lângã celule serotoninice, în endometru se mai depisteazã
ºi granule fluorescente extracelulare. Aceste granule se aflã în
nemijlocita apropiere a celulelor. Densitatea lor este de 30076,7
± 1189,01 granule pe 1 mm, practic similarã cu indicele respectiv
din lotul martor (29491,38 ± 930,14). Intensitatea fluorescenþei a
acestor granule este de 0,04 ± 0,002 unitãþi, doar puþin mai scãzutã
decât în lotul martor (0,05 ± 0,002).
În miometru, la fel, se depisteazã celule care fluoresceazã.
Aceste celule se observã pe tot miometrul, dar, mai ales, se
concentreazã în stratul vascular al miometrului. Atât numãrul
lor, cât ºi dimensiunile lor sunt foarte reduse. Forma lor este
preponderent ovalã. Densitatea lor este de 396,36 ± 26,12 celule
pe 1 mm. Volumul lor este de 569,6 ± 42,24 mcm³. Atât
densitatea, cât ºi volumul acestor celule au practic aceiaºi
parametri ca ºi în lotul martor. În medie o celulã conþine 9,15 ±
0,24 granule, cantitate care este doar puþin mai mare decât în
lotul martor (7,02 ± 0,16). Intensitatea fluorescenþei este de 0,11
± 0,004, puþin mai sporitã decât în lotul martor (0,07 ± 0,002).
Cantitatea de serotoninã în miometru în estrus este puþin
mai sporitã decât în faza de repaus a ciclului estral. Pe lângã
aceste celule, s-au depistat ºi granule extracelulare care erau
repartizate haotic. Densitatea lor în miometru era de 18766,42
± 885,71 granule pe 1 mm, iar intensitatea fluorescenþei - de
0,04 ± 0,002 unitãþi. Atât numãrul lor, cât ºi intensitatea
fluorescenþei este practic la acelaºi nivel cu indicii respectivi
din lotul martor.
Discuþii
Se poate de constatat cã în uter existã o populaþie
numeroasã de celule SED care conþin serotoninã. Populaþia este
repartizatã predominant în endometrul funcþional, unde celulele
demonstreazã cele mai remarcabile proprietãþi: sunt aranjate
solitar, dar formeazã ºi numeroase grupe, forma obiºnuitã este
cea ovalã sau rotundã, conþin în citoplasmã granule specifice
care înmagazineazã serotonina (practic toatã serotonina
intracelularã este acumulatã în granule), posedã capacitatea de
secreþie, principalul mecanism fiind, probabil, exocitoza cu
prezenþa granulelor serotoninice extracelulare ºi cu degranularea
ulterioarã a celulelor. În miometru populaþia celulelor SED este
mai puþin numeroasã, celulele sunt situate predominant
perivascular, demonstreazã aceleaºi proprietãþi ca ºi cele din
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endometru, însã, toate procesele celulare (sinteza, acumularea
ºi secreþia serotoninei) sunt mai puþin pronunþate. În perimetru,
celule APUD care conþin serotonina lipsesc. Uniformitatea
morfologicã a celulelor APUD ºi sincronicitatea proceselor
serotoninergice din întreg uterul indicã faptul cã aceste celule
formeazã un sistem integral ºi reprezintã o entitate
morfofiziologicã în uter cu structurã, funcþie ºi mecanisme de
reglare bine determinate.
Localizarea celulelor serotoninice, descrisã în investigaþiile
noastre, coincide cu datele altor autori, care indicã prezenþa
celulelor argirofile în adenocarcinomul endometrial (argirofilia
este un caracter distinctiv al celulelor SED) ºi cu rezultatele
investigaþiilor ºi ale autorilor care au depistat cantitãþi mari de
serotoninã în uter [1]. Apudocitele endometrale, în stratul bazal
ºi în cel funcþional, mai ales în stadiul secretor, au fost descrise de
[6, 7]. Topografia distribuþiei serotoninocitelor uterine, descrisã
de aceºti autori, corespunde cu repartizarea serotoninocitelor
înregistrate în studiile noastre.
Ori, estrul se caracterizeazã prin micºorarea numericã a
populaþiei celulelor SED în endometru, reducerea numãrului de
granule serotoninice intracelulare ºi a intensitãþii fluorescenþei
acestora. Aceste date, la rând cu pãstrarea constantã a granulelor
extracelulare, indicã faptul cã micºorarea conþinutului de
serotoninã în estrus este cauzatã, predominant, de încetinirea
proceselor de sintezã ºi de acumulare a acestei amine ºi mai
puþin cu intensificarea secreþiei celulare. Procesele serotoninice
din endometru pe parcursul estrului sunt similare cu modificãrile
generate de estrogene, ceea ce permite presupunerea cã ele sunt
mediate de estrogene.
Semnificaþia biologicã a modificãrilor SED, în fazele
ciclului estral, se poate de interpretat astfel: serotonina regleazã
afluxul sangvin uterin, iar sensibilitatea uterului ºobolanului faþã
de serotoninã este mãritã în estrus, la fel, este mãritã ºi
sensibilitatea cervixului uterin (regiune care este în funcþie de
estrogeni) în diestrus [9].
E remarcabil faptul cã conþinutul de serotoninã în
hipotalamus ºi în uter se aflã în relaþii reciproc antagoniste în
diferite faze ale ciclului estral. Astfel, în hipotalamus cel mai înalt
nivel de serotoninã s-a depistat în estrus, iar în uter, conform
datelor noastre, în aceeaºi perioadã a ciclului estral se înregistreazã
cel mai scãzut nivel de serotoninã. ºi invers, atunci, când în
hipotalamus nivelul serotoninei este minim [4, 7], în experienþele
noastre se remarca cel mai înalt conþinut de serotoninã în uter.
Deci, putem conchide cã aminele biogene, în special
serotonina, atât centralã cât ºi cea perifericã, participã la reglarea
ciclului estral, controlând elaborarea ºi secreþia neurohormonilor

hipotalamici, fapt remarcat ºi de [8]. Hormonii sexuali feminini
pot modula activitatea serotoninei, fapt demonstrat recent ºi de
Klink R. ºi coaut. [3].
Concluzie
Pe parcursul ciclului estral au loc modificãri ale endocrinocitelor uterine în funcþie de fazele ciclului estral. În estrus,
comparativ cu repausul estral, procesele de sintezã ºi de
acumulare a serotoninei intracelulare sunt inhibate, iar procesele
de secreþie a serotoninei nu suferã schimbãri esenþiale.
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Kîððåêöèÿ ãàçîòðàíñïîðòíûõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé
ïðè õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ
È. Â. Áóòîðîâ, À. Ã. Äîäó, Í. È. Áîäðóã, Ñ. È. Áóòîðîâ, Â. Â. Ãóöó
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 6 ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Correction of Gazetransportation and Methabolic Disorders in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Desease
In 42 patients with chronic obstructive pulmonary disease the influence of ozone therapy on the dynamics of clinical signs, on the condition
of gaze-transportation system and metabolic processes in blood cells were studied. The inclusion of ozone in the complex therapy of patients
with chronic obstructive pulmonary disease led to the improvement of concentration of pyruvate, of activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase
in the erythrocytes. Obtained data allows considering ozone to be stimulator of oxidation-reduction processes in blood cells, leads to the
improvement of metabolic providing of erythrocyte functional activity and favorable clinical effects.
Key words: obstructive pulmonary disease
Corecþia proceselor de metabolizare ºi transport la pacienþii cu bronhopneumopatie obstructivã cronicã
La un grup de 42 de pacienþi cu bronhopneumopatie cronicã obstructivã (BPCO) s-a studiat acþiunea ozonoterapiei asupra dinamicii
simptomelor clinice ale proceselor de metabolizare ºi transport ale celulelor sangvine. Administrarea ozonului în tratamentul bolnavilor cu
BPCO a permis mãrirea concentraþiei acidului piruvic, activitãþii glucoza-6 fosfatdehidrogenazii. Datele obþinute ne demonstreazã capacitatea
ozonului de stimulare a proceselor de oxidarea în celulele sangvine, ceea ce permite de a ameliora activitatea funcþionalã a eritrocitelor prin
activarea proceselor metabolice ºi, în final, el contribuie la obþinerea unui efect pozitiv clinic.
Cuvinte  cheie: bronhopneumopatie obstructivã

Õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ (ÕÎÁË) 
çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïðîãðåññèðóþùåé, ÷àñòè÷íî îáðàòèìîé áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèåé, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ
âîñïàëåíèåì äûõàòåëüíûõ ïóòåé, âîçíèêàþùèì ïîä âëèÿíèåì íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû [1, 2, 3].
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ïðè ÕÎÁË íàáëþäàþòñÿ â öåíòðàëüíûõ è ïåðèôåðè÷åñêèõ áðîíõàõ, ëåãî÷íîé ïàðåíõèìå è ñîñóäàõ [4, 5, 6, 7, 8]. Ýòî ÿâèëîñü îáîñíîâàíèåì èñïîëüçîâàíèÿ òåðìèíà «õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ» âìåñòî ïðèâû÷íîãî äèàãíîçà «õðîíè÷åñêèé îáñòðóêòèâíûé áðîíõèò», ïîäðàçóìåâàþùåãî ïðåèìóùåñòâåííîå ïîðàæåíèå ó áîëüíîãî áðîíõîâ [1]. Îáîñòðåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ýòàïîì òå÷åíèÿ ÕÎÁË. Îíè ñóùåñòâåííî ñíèæàþò
êà÷åñòâî æèçíè áîëüíûõ, ñïîñîáñòâóþò ïðîãðåññèðîâàíèþ
áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèè, íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé ãîñïèòàëèçàöèè, ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàþò ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèÿ è ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé ëåòàëüíîãî èñõîäà [3].
Ïîä îáîñòðåíèåì ïîíèìàþò îñòðîå, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàáèëüíûì ñîñòîÿíèåì áîëüíîãî, íàðàñòàíèå ñèìïòîìîâ ÕÎÁË,
âûõîäÿùåå çà ðàìêè èõ ïîâñåäíåâíîé âàðèàáåëüíîñòè. Íàèáîëåå ÷àñòûìè ïðèçíàêàìè îáîñòðåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîãðåññèðîâàíèå îäûøêè, óñèëåíèå êàøëÿ, óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè
ìîêðîòû è èçìåíåíèå åå õàðàêòåðà.
Èçâåñòíî, ÷òî ðåñïèðàòîðíàÿ èíôåêöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ïðèìåðíî 80% îáîñòðåíèé ÕÎÁË óñòàíîâëåííîé
ýòèîëîãèè [6]. Â 40-60% ñëó÷àåâ îíè âûçûâàþòñÿ áàêòåðèÿìè. Ïîêàçàíî, ÷òî áàêòåðèè ìîãóò óñèëèâàòü âîñïàëåíèå
äûõàòåëüíûõ ïóòåé ïðè îáîñòðåíèÿõ ÕÎÁË çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ íîâûõ øòàììîâ èçâåñòíûõ ìèêðîáîâ, êîëîíèçèðóþùèõ
ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó áðîíõîâ, èçìåíåíèå àíòèãåííîãî ñîñòàâà èìåþùåéñÿ ôëîðû, óâåëè÷åíèå ÷èñëà ìèêðîîðãàíèçìîâ è ïîâûøåíèå ïðîïîðöèè øòàììîâ, îáëàäàþùèõ ïðî-

âîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòüþ. Ðîëü áàêòåðèé â ïðîãðåññèðîâàíèè ÕÎÁË íàøëà îòðàæåíèå â ãèïîòåçå «ïîðî÷íîãî
êðóãà». Ñîãëàñíî ïîñëåäíåé, ïîâðåæäåíèå äûõàòåëüíûõ
ïóòåé ðàçâèâàåòñÿ â ðåçóëüòàòå õðîíè÷åñêîé èíôåêöèè è
êîëîíèçàöèè, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ ïîñòîÿííîé ïðîäóêöèåé
ïðîâîñïàëèòåëüíûõ ìåäèàòîðîâ. Ïåðñèñòèðîâàíèå ìèêðîîðãàíèçìîâ ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ âîñïàëåíèÿ, ñíèæåíèþ
áðîíõèàëüíîé ïðîõîäèìîñòè, íàðóøåíèþ ãàçîòðàíñïîðòíûõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ. Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì âûÿñíèòü âîçìîæíîñòè îçîíà â êîððåêöèè
ãàçîòðàíñïîðòíûõ è ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé ïðè ÕÎÁË,
åãî äåéñòâèå íà ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ñèñòåìû
êðîâè, ÷òî ïîçâîëèò, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáúåêòèâèçèðîâàòü
ðîëü êëåòîê êðîâè â ïàòîãåíåçå ÕÎÁË, à ñ äðóãîé, îöåíèòü
âûáîð, àäåêâàòíîñòü è äîñòàòî÷íîñòü ïðîâîäèìîé òåðàïèè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷èòü âëèÿíèå îçîíà íà äèíàìèêó êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ è îïðåäåëèòü
åãî âëèÿíèå íà ãàçîòðàíñïîðòíûå è ìåòàáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ïðè õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëè 42 áîëüíûõ ÕÎÁË â âîçðàñòå îò 32 äî 55 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 46,0 ± 1,5 ãîäà). Â
çàâèñèìîñòè îò ïðîâîäèìîé òåðàïèè îáñëåäîâàííûå áîëüíûå áûëè ðîíäîìèçèðîâàíû íà 2 ãðóïïû. Â îñíîâíóþ ãðóïïó âîøëè 22 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîíîòåðàïèþ, ãðóïïó
êîíòðîëÿ ñîñòàâèëè 20 áîëüíûõ, êîòîðûì ïðîâîäèëàñü òðàäèöèîííàÿ òåðàïèÿ, âêëþ÷àâøàÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå,
îòõàðêèâàþùèå è ìóêîëèòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Äëÿ ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé òåðàïèè âñåì áîëüíûì äàííîé ãðóïïû â êà÷åñòâå áðîíõîëèòèêà áûë íàçíà÷åí
ïðîëîíãèðîâàííûé òåîôèëëèí âåíòàêñ (ôèðìû ßìàíó÷è) â
!

Nr.3 (291), 2006
äîçå 200 ìã â ñóòêè. Ãðóïïû áîëüíûõ áûëè ñòàòèñòè÷åñêè
îäíîðîäíû ïî ïîëó, âîçðàñòó, ïîêàçàòåëÿì ÔÂÄ è ãàçîâîãî
ñîñòàâà êðîâè. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì
áîëüíûõ ïðîâîäèëîñü â òå÷åíèå 3  4 íåäåëü. Èññëåäîâàíèå
êèñëîðîäòðàíñïîðòíîé ôóíêöèè êðîâè è ìåòàáîëè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ è
ëåéêîöèòîâ âûïîëíÿëîñü äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ âåíîçíîé êðîâè èñïîëüçîâàëè
ðîòàöèîííûé âèñêîçèìåòð ÀÊÐ  2. Â êà÷åñòâå àíòèêîàãóëÿíòà áðàëè 3,8% ðàñòâîð öèòðàòà íàòðèÿ ïðè ñîîòíîøåíèè
êðîâü  öèòðàò íàòðèÿ 1:9. Èçìåíåíèå âÿçêîñòè êðîâè íà÷èíàëîñü ñ îáëàñòè âûñîêèõ ñêîðîñòåé ñäâèãà 200/ñåê, çàòåì
150, 100, 50, 20/ñåê. Èíäåêñ àãðåãàöèè ýðèòðîöèòîâ (ÈÀÝ) è
èíäåêñ äåôîðìèðóåìîñòè ýðèòðîöèòîâ (ÈÄÝ), ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ñïîñîáíîñòè ýðèòðîöèòîâ ê äåôîðìàöèè â ïîòîêå, îïðåäåëÿëñÿ ðàñ÷åòíûì ïóòåì. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îáðàáàòûâàëèñü ñòàòèñòè÷åñêè íà ÏÝÂÌ IBM Pentium
166 ñ ïîìîùüþ ïàêåòà ïðîãðàìì è ðàñ÷åòîì ñðåäíåãî àðèôìåòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ (Ì), îøèáêè ñðåäíåé (m) è ñòàíäàðòíîãî îòêëîíåíèÿ (σ) ïîêàçàòåëåé â ãðóïïàõ. Äîñòîâåðíîñòü
ðàçëè÷èé âû÷èñëÿëè ñ èñïîëüçîâàíèåì êðèòåðèÿ t  Student,
ðàçëè÷èÿ ñ÷èòàëè äîñòîâåðíûìè ïðè p<0,05.

îöåíêè êëèíè÷åñêîãî ñòàòóñà áîëüíûõ ÕÎÁË, ïîëó÷àâøèõ
îçîí, ñíèçèëàñü ñ 10,4 ± 0,4 äî 3,7 ± 0,5 (p<0,001), â ãðóïïå
ñðàâíåíèÿ  ñ 10,9 ± 1,6 äî 7,8 ± 1,8 (p>0,1).
Áîëüøîé èíòåðåñ âûçûâàåò èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ïðîâîäèìîé òåðàïèè íà ñîñòîÿíèå êèñëîðîäíîãî îáìåíà (òàáë.
1). Êàê âèäíî èç òàáë. 1, íà ôîíå òðàäèöèîííîé òåðàïèè íå
íàáëþäàëîñü äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè
êîíöåíòðàöèè 2,3  ÄÔÃ (äèôîñôîãëèöåðàò) è óðîâíÿ Ð50
â íà÷àëå è â êîíöå êóðñà ëå÷åíèÿ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî òðàäèöèîííàÿ òåðàïèÿ âêëþ÷àÿ âåíòàêñ, íå îêàçûâàåò êîððèãèðóþùåãî âëèÿíèÿ íà ãàçîòðàíñïîðòíûå ïðîöåññû. Â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîíîòåðàïèþ, îòìå÷àåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè 2,3  ÄÔÃ (íà 18,7%, p<0,05) è óðîâíÿ Ð50 (íà 11,6%,
p<0,05). Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé êèñëîðîäíîãî îáìåíà â ñòîðîíó èõ íîðìàëèçàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò
îá óìåíüøåíèè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Àíàëèç âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òåðàïèè íà ñèñòåìó êðîâè ïîêàçàë,
÷òî â îáåèõ ãðóïïàõ áîëüíûõ íà ôîíå ïðîâîäèìîãî ëå÷åíèÿ èìååò ìåñòî óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ýðèòðîöèòîâ è
êîíöåíòðàöèè ãåìîãëîáèíà, íî áîëåå çíà÷èìûå è ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ îáíàðóæåíû ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ êóðñ îçîíîòåðàïèè (p<0,05). Äàííûé ôàêò ïîçâîëÿåò ñóäèòü îá óìåíüøåíèè âÿçêîñòè êðîâè â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì ãèïîêñèè íà ôîíå îçîíîòåðàïèè. Â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêàçàòåëü âÿçêîñòè êðîâè (V 200) è
èíäåêñ àãðåãàöèè ýðèòðîöèòîâ (ÈÀÝ) óìåíüøèëèñü íà
35,7% è íà 20,9% ñîîòâåòñòâåííî; èíäåêñ äåôîðìèðóåìîñòè ýðèòðîöèòîâ (ÈÄÝ) ñíèçèëñÿ íà 8,3%. Â ãðóïïå êîíòðîëÿ ïîêàçàòåëü âÿçêîñòè êðîâè (V 200) è ÈÀÝ óìåíüøèëèñü
íà 13,9% è íà 2,6% ñîîòâåòñòâåííî; ÈÄÝ ñíèçèëñÿ íà 0,9%.
Àíàëèçèðóÿ âëèÿíèå ïðîâîäèìîé òåðàïèè íà ñîñòîÿíèå êèñëîðîäíîãî îáìåíà, ìîæíî ïðèéòè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî
ïîä äåéñòâèåì òðàäèöèîííîé òåðàïèè ïðàêòè÷åñêè íå íàáëþäàåòñÿ óëó÷øåíèÿ êèñëîðîäòðàíñïîðíîé ôóíêöèè êðîâè.
Âêëþ÷åíèå îçîíà â ñõåìó ëå÷åíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîÿâëåíèåì íàïðàâëåííîñòè ê óìåíüøåíèþ ãèïîêñèè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò äèíàìèêà èçó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé. Ñëåäóåò îñîáî
ïîä÷åðêíóòü ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå êîððèãèðóþùåå âëèÿíèå îçîíîòåðàïèè íà ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòà êèñëîðîäà êðîâüþ, ÷òî îòðàæàåò óìåíüøåíèå ãèïîêñèè ïðè íàçíà÷åíèè áîëüíûì ÕÎÁË îçîíà.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ïðîâîäèìîé òåðàïèè íà ìåòàáîëè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ (òàáë. 2). Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ó áîëüíûõ ÕÎÁË íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ ëàêòàòà è ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ïèðîâèíîãðàäíîé êèñëî-

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Àíàëèçèðóÿ ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ çà îáúåêòèâíûì
ñòàòóñîì áîëüíûõ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â îáåèõ ãðóïïàõ ê êîíöó êóðñà ëå÷åíèÿ îòìå÷àëàñü ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Îäíàêî ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîíîòåðàïèþ, óëó÷øåíèå êëèíè÷åñêîé êàðòèíû íàáëþäàëîñü â áîëåå ðàííèå
ñðîêè, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà íîñèëà áîëåå âûðàæåííûé
è áîëåå ñòîéêèé õàðàêòåð. Ïðèìåíåíèå îçîíà ñïîñîáñòâîâàëî óëó÷øåíèþ êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, îñîáåííî ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì, êàê êàøåëü, êîòîðûé óìåíüøèëñÿ
â 2,5 ðàçà (ñ 2,31±0,15 äî 0,93±0,16; p<0,001), âûäåëåíèå
ìîêðîòû, óìåíüøèâøååñÿ â 2,7 ðàçà (ñ 2,32±0,15 äî 0,86±0,19;
p<00,1) è êîëè÷åñòâî ñóõèõ õðèïîâ íàä ëåãêèìè, ñíèçèâøååñÿ â 1,6 ðàçà (ñ 1,78±0,19 äî 1,14±0,18; p<0,01). Óñòàíîâëåíî
òàêæå, ÷òî íàèáîëåå çíà÷èìîå ñíèæåíèå êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ (ïî êóìóëÿòèâíîìó èíäåêñó) ïðè ïðèìåíåíèè îçîíîòåðàïèè îòìå÷àëîñü ïðè ÕÎÁË I ñòàäèè  â 5,7
ðàçà (ñ 1,96±0,14 äî 0,34±0,12; p<0,001), â òî âðåìÿ êàê ïðè
II ñòàäèè - âñåãî ëèøü â 2,5 ðàçà (ñ 1,76±0,17 äî 0,72±0,13;
p<0,001). Ïîñëå êóðñà îçîíîòåðàïèè ïðîèçîøëè çíà÷èìûå
èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà è ñîñòàâà ìîêðîòû  êîëè÷åñòâî ëåéêîöèòîâ â ìîêðîòå ó áîëüíûõ ÕÎÁË ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè
óìåíüøèëîñü ñ 26 ± 4,1 äî 11 ± 2,8 ë/ì (p<0,001), ïðè ñðåäíåé ñòåïåíè  ñ 28 ± 3,9 äî 19 ± 4,5 ë/ì. Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ

Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè ãàçîòðàíñïîðòíîé ôóíêöèè êðîâè ó áîëüíûõ ÕÎÁË äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ (M±m)

Ïðèìå÷àíèå: * - p<0,05, ðàçëè÷èÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû.
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Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèè ýðèòðîöèòîâ ó áîëüíûõ ÕÎÁË äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ (M±m)

Ïðèìå÷àíèå: * - p<0,05, ðàçëè÷èÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû.

òû (ÏÂÊ), ÷òî óêàçûâàåò íà íèçêóþ àêòèâíîñòü ýðèòðîöèòàðíîãî ìåòàáîëèçìà ïðè ðàçâèòèè äàííîãî çàáîëåâàíèÿ.
Äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèè ýðèòðîöèòîâ â ïðîöåññå ðàçëè÷íûõ âèäîâ òåðàïèè
ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 2. Èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë. 2 äàííûõ âèäíî, ÷òî ó áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ íà ôîíå òðàäèöèîííîé òåðàïèè ê êîíöó 4 íåäåëè ëå÷åíèÿ äîñòîâåðíî ñíèæàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ ëàêòàòà  ñ 5,77±0,3 äî 5,01±0,4 ìêì/
ìë (íà 13,2%, p<0,05). Îäíîâðåìåííî ñ òåì, ó áîëüíûõ ýòîé
ãðóïïû íå íàáëþäàëîñü ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êîíöåíòðàöèè ÏÂÊ äî è ïîñëå
ëå÷åíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò, ïî-âèäèìîìó, îá óãíåòåíèè
ãëèêîëèçà, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìóþ òåðàïèþ òðàäèöèîííûìè ïðåïàðàòàìè. Âìåñòå ñ òåì íà ôîíå òðàäèöèîííîé
òåðàïèè íå íàñòóïèëî ñóùåñòâåííûõ è äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé àêòèâíîñòè ãëþêîçî-6-ôîñôàòäåãèäðîãåíàçû (Ã-6ÔÄÃ), ÷òî óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå ó ýòèõ áîëüíûõ íèçêîé
àêòèâíîñòè è ðåàêöèé ÏÔØ (ïåïòîçî-ôîñôàòíûé øóíò).
Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ñ÷èòàòü, ÷òî ïðèìåíåíèå
òðàäèöèîííîé òåðàïèè íå ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîãî è ïëàñòè÷åñêîãî îáìåíà ó áîëüíûõ ÕÎÁË.
Àíàëèç ïîêàçàòåëåé êîíöåíòðàöèè êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ ãëèêîëèçà ïîêàçàë, ÷òî ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïîìèìî
òðàäèöèîííîé òåðàïèè îçîí, èìååò ìåñòî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå â ýðèòðîöèòàõ êîíöåíòðàöèè ÏÂÊ (íà
63,2%, p<0,05) íà ôîíå ñîõðàíÿþùåéñÿ òåíäåíöèè ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ëàêòàòà  ñ 5,82±0,5 äî 4,80±0,3 ìêì/ìë (íà
17,5%, p>0,1). Îïèñàííûå èçìåíåíèÿ, ïî-âèäèìîìó, ìîæíî
ðàñöåíèâàòü, êàê îòñóòñòâèå êîððèãèðóþùåãî âëèÿíèÿ îçîíîòåðàïèè íà ãëèêîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû â ýðèòðîöèòàõ.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûé õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ èçó÷àåìûõ ñõåì ëå÷åíèÿ íà àêòèâíîñòü îêèñëèòåëüíîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèé Ã-6-ÔÄÃ. Òàê, íà ôîíå òðàäèöèîííîé òåðàïèè íå íàáëþäàåòñÿ äîñòîâåðíîé äèíàìèêè
àêòèâíîñòè ôåðìåíòà íà÷àëüíîãî ýòàïà ÏÔØ, à ñëåäîâàòåëüíî, òðàäèöèîííàÿ òåðàïèÿ, íà íàø âçãëÿä, ïðàêòè÷åñêè íå
îêàçûâàåò âëèÿíèÿ è íà ýòî çâåíî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà. Â
ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîíîòåðàïèþ, îòìå÷àåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè Ã-6-ÔÄÃ  ñ
4,23±0,7 äî 5,48±0,4 (íà 29,5%, p<0,05). Äàííûé ôàêò ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü, ÷òî îçîí ñòèìóëèðóåò îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû â êëåòêàõ êðîâè, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü,
ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ.

Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îçîíîòåðàïèÿ ñïîñîáíà îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå îáìåíà âåùåñòâ â ýðèòðîöèòàõ
ïóòåì ñòèìóëÿöèè ðåàêöèé ÏÔØ, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ
óìåíüøåíèåì ãèïîêñèè ó äàííîé êàòåãîðèè áîëüíûõ.
Îäíèì èç âîçìîæíûõ êîððèãèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ
äåéñòâèÿ îçîíîòåðàïèè ìîæåò áûòü åå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå êëåòî÷íûõ ìåìáðàí, î ÷åì ìîæíî ñóäèòü ïî èçìåíåíèþ óðîâíÿ ÂÝÃ. Îòìå÷åíî, ÷òî íà ôîíå
òðàäèöèîííîé òåðàïèè êîíöåíòðàöèÿ ÂÝÃ äîñòîâåðíî íå
ìåíÿåòñÿ, ÷òî óêàçûâàåò íà ñîõðàíåíèå âûñîêîé ïðîîêñèäàíòíîé àêòèâíîñòè ãåìîãëîáèíà â äàííîé ãðóïïå áîëüíûõ,
íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìîå ëå÷åíèå.
Â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîí, íàáëþäàëîñü
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ÂÝÃ (íà
21,3%, p<0,01). Äàííûé ôàêò, íà íàø âçãëÿä, ñâèäåòåëüñòâóåò î êîððèãèðóþùåì âëèÿíèè îçîíà íà ïðîîêñèäàíòíóþ
àêòèâíîñòü ãåìîãëîáèíà, ïðèâîäÿùåì ê ñòàáèëèçàöèè
ýðèòðîöèòàðíûõ ìåìáðàí.
Àíàëèçèðóÿ âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðîâîäèìîé
òåðàïèè íà àêòèâíîñòü ñóïåðîêñèääèñìóòàçû (ÑÎÄ), ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ òðàäèöèîííîå ëå÷åíèå, íàáëþäàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå àêòèâíîñòè ýòîãî ôåðìåíòà ê êîíöó ãîñïèòàëüíîãî
ïåðèîäà (p<0,05). Ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå êîððèãèðóþùåãî
âëèÿíèÿ òðàäèöèîííîé òåðàïèè íà äðóãèå èññëåäóåìûå ïîêàçàòåëè ìåòàáîëèçìà ýðèòðîöèòîâ, ìîæíî äóìàòü, ÷òî íåñìîòðÿ íà ëå÷åíèå, â óñëîâèÿõ ñîõðàíÿþùåéñÿ ãèïîêñèè ó
ýòèõ áîëüíûõ ñíèæàåòñÿ àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòíîé ñèñòåìû. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü îá èñòîùåíèè ìåõàíèçìà êîìïåíñàöèè àíòèîêñèäàíòíîé ñèñòåìû êðîâè.
Èíîé õàðàêòåð âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå àíòèîêñèäàíòíîé
ñèñòåìû íàáëþäàåòñÿ ïðè ïðèìåíåíèè îçîíîòåðàïèè, ÷òî
ïðîÿâëÿëîñü ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûì ïîâûøåíèåì àêòèâíîñòè ÑÎÄ ê êîíöó 3  4 íåäåëè òåðàïèè (íà 27,9%,
p<0,05). Íà ôîíå âûÿâëåííîãî êîððèãèðóþùåãî âëèÿíèÿ ýòîãî ìåòîäà ëå÷åíèÿ íà ìåòàáîëè÷åñêèå ïðîöåññû â ýðèòðîöèòàõ è ñîñòîÿíèå êëåòî÷íûõ ìåìáðàí, äàííûé ñäâèã, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îòðàæàåò âûñîêóþ àêòèâíîñòü çàùèòíûõ ðåàêöèé àíòèîêñèäàíòíîé ñèñòåìû êðîâè â óñëîâèÿõ óìåíüøåíèÿ ãèïîêñèè ïîä äåéñòâèåì îçîíà. Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü, ÷òî òðàäèöèîííàÿ òåðàïèÿ íå îêàçûâàåò êîððèãèðóþùåãî âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ìåòàáîëèçìà ýðèòðîöèòîâ, òîã#
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Ïîêàçàòåëè àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ â ëåéêîöèòàõ è ïëàçìå êðîâè ó áîëüíûõ ÕÎÁË äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ

Ïðèìå÷àíèå: * - p<0,05, ðàçëè÷èÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû.

äà êàê òåðàïèÿ, âêëþ÷àþùàÿ îçîí, ïðèâîäèò ê ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûì ñäâèãàì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì îá óëó÷øåíèè ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ è óìåíüøåíèè ãèïîêñèè. Íå ìåíüøèé
èíòåðåñ âûçûâàåò èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ òåðàïèè íà ìåòàáîëè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ëåéêîöèòîâ
(òàá. 3). Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè öèòîõðîìîêñèäîâ (ÖÕÎ) â ïëàçìå êðîâè ê êîíöó êóðñà ëå÷åíèÿ ó âñåõ îáñëåäóåìûõ áîëüíûõ (p<0,05) íà ôîíå îòñóòñòâèÿ äîñòîâåðíîé äèíàìèêè ýòèõ
ïîêàçàòåëåé â ëåéêîöèòàõ. Òàêèå ìåòàáîëè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
ñâèäåòåëüñòâóþò ïðåæäå âñåãî î ïîâûøåíèè àêòèâíîñòè
àýðîáíûõ îáìåííûõ ïðîöåññîâ, è ñëåäîâàòåëüíî, îá óëó÷øåíèè ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíîé ôóíêöèè êðîâè ïîä äåéñòâèåì ïðîâîäèìîé òåðàïèè. Îäíàêî íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî áîëåå âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ àêòèâíîñòè ôåðìåíòà  íà 30% - íàáëþäàþòñÿ ó áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ïîìèìî òðàäèöèîííîé òåðàïèè è îçîí. Ôîðìèðîâàíèå ãèïåðôåðìåíòåìèè èìåííî â ïëàçìå ñâÿçàíî, ïî-âèäèìîìó, ñ ïîâûøåíèåì ìåìáðàííîé ïðîíèöàåìîñòè ëåéêîöèòîâ è óñèëåííûì âûõîäîì ÖÕÎ (öèòîõðîì îêñèäàçà) â ïëàçìå êðîâè.
Àíàëèçèðóÿ äèíàìèêó àêòèâíîñòè Ã- 6  ÔÄÃ, ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî íà ôîíå òðàäèöèîííîé òåðàïèè íå ïðîñëåæèâàþòñÿ äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ àêòèâíîñòè ýòîãî ôåðìåíòà
íè â ëåéêîöèòàõ, íè â ïëàçìå êðîâè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
ñîõðàíåíèè íèçêîé àêòèâíîñòè îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèé, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìóþ òåðàïèþ.
Â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîí, ðåãèñòðèðóåòñÿ
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè Ã  6 
ÔÄÃ â ëåéêîöèòàõ (íà 22,2%) è ïëàçìå êðîâè (íà 28,1%), ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá àêòèâàöèè ðåàêöèè ÏÔØ. Ó÷èòûâàÿ êîððèãèðóþùåå âëèÿíèå îçîíà è íà àêòèâíîñòü ÖÕÎ, ìîæíî
äóìàòü, ÷òî äàííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ óëó÷øàåò ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë îáìåííûõ ïðîöåññîâ â ëåéêîöèòàõ, áëàãîäàðÿ ÷åìó àêòèâèçèðóåòñÿ ôàãîöèòàðíàÿ ôóíêöèÿ êðîâè.
Ïðè àíàëèçå âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ íà
àêòèâíîñòü ìèåëîïèðîêñèäàçû (ÌÏÎ) îáðàùàåò âíèìàíèå
òîò ôàêò, ÷òî òîëüêî â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îçîí,
íàáëþäàåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè äàííîãî ôåðìåíòà â ëåéêîöèòàõ (p<0,05). Ïàðàëëåëü-

íî ñ ýòèì îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè
ÌÏÎ â ïëàçìå êðîâè. Äàííûå ìåòàáîëè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì îçîíà ó áîëüíûõ
ÕÎÁË ñòèìóëèðóåòñÿ ìèåëîïåðîêñèäàçíàÿ àêòèâíîñòü àíòèáàêòåðèàëüíîé ñèñòåìû êðîâè. Îòñóòñòâèå äîñòîâåðíîé äèíàìèêè àêòèâíîñòè ÌÏÎ â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ
òðàäèöèîííóþ òåðàïèþ, ïî-âèäèìîìó, îòðàæàåò ñîõðàíåíèå
íèçêîé àêòèâíîñòè àíòèáàêòåðèàëüíîé ôóíêöèè êðîâè.
Êàòàìíåñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå ïîêàçàëî, ÷òî äîñòèãàåìûé ýôôåêò êóðñà îçîíîòåðàïèè äîñòàòî÷íî ñòàáèëåí:
â 28% ñëó÷àåâ íà ïðîòÿæåíèè 6 ìåñÿöåâ è â 46% ñëó÷àåâ íà
ïðîòÿæåíèè 12 ìåñÿöåâ. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò âûðàæàëñÿ â îòñóòñòâèè â òå÷åíèå 6-12 ìåñÿöåâ îáîñòðåíèÿ ÕÎÁË,
ñòàáèëüíîñòè ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ, îòñóòñòâèè
óòÿæåëåíèÿ ñóáúåêòèâíîé è îáúåêòèâíîé ñèìïòîìàòèêè.
Íàèáîëåå óñòîé÷èâûìè áûëè ïîêàçàòåëè ÔÂÄ è ðåçóëüòàòû 6-ìèíóòíîé øàãîâîé ïðîáû. Â òî æå âðåìÿ ñòîéêèé ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò â òå÷åíèå 6-è ìåñÿöåâ ïîñëå çàâåðøåíèÿ êóðñà ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ
íàáëþäàëñÿ ëèøü ó 18% îáñëåäîâàííûõ.
Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî èç ðàññìîòðåííûõ ñõåì òåðàïèè òîëüêî òåðàïèÿ,
âêëþ÷àþùàÿ îçîí, ïðèâîäèò ê ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîìó
óëó÷øåíèþ ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîöåññîâ ôàãîöèòîçà è èììóíîãåíåçà, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ äèíàìèêîé êëèíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ.
1.

2.

3.

$

Âûâîäû
Òåðàïèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îçîíà ñòèìóëèðóåò îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû â êëåòêàõ êðîâè, ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ è
ïðèâîäèò ê áëàãîïðèÿòíûì êëèíè÷åñêèì ýôôåêòàì.
Âûñîêàÿ êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è íèçêàÿ ñòîèìîñòü îçîíà äàþò îñíîâàíèå íà âêëþ÷åíèå äàííîãî
ìåòîäà â ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ îáîñòðåíèé ÕÎÁË.
Ìåòîä îçîíîòåðàïèè âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â
ôîðìèðîâàíèå ëå÷åáíîãî ýôôåêòà êîìïëåêñà ïðîãðàìì ïðè ÕÎÁË. Åãî ïðèìåíåíèå çíà÷èìî óñêîðÿåò
ñðîêè ðåãðåññà êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ,

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
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Contribuþii în diagnosticul clinic ºi citomorfologic
al stomatitelor virale herpetice
D. Uncuþa
Catedra Stomatologie Pediatricã, USMF Nicolae Testemiþanu
Contributions in Clinical and Cytomorphological Diagnosis of Herpetic Stomatitis
The article focuses on the examination of herpetic stomatitis. Using a group of 25 patients, diagnoses were made according to: the manifestations
of the disease at its introduction, its onset phenomena, morphological features, and symptomatic expressions and the appearance of herpetic
elements. The research team studied the results of the study of 76 smears from the sectors of the oral mucous membrane with herpetic lesions
(multinucleated epitelial giant cells  cells of Unna). The research shows that the most effective cytologic examination is made through a precise
diagnosis at the special points of differentiation of the disease from the eventual inflammatory types, specific or tumoral, which also can be
present on the oral mucous membrane. The author favors the clinical and cytomorphological principle of diagnosis.
Key words: herpetic stomatitis
Î êëèíè÷åñêîé è öèòîìîðôîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêå âèðóñíûõ ãåðïåòè÷åñêèõ ñòîìàòèòîâ
Èññëåäóÿ õàðàêòåð êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé ãåðïåòè÷åñêîãî ñòîìàòèòà, ñòàëî âîçìîæíûì óïîðÿäî÷èòü ïðèíöèïû äèàãíîñòèêè â
çàâèñèìîñòè îò ïåðâè÷íûõ ôåíîìåíîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ è ìíîãîîáðàçèÿ ãåðïåòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ó 27
áîëüíûõ (íàëè÷èå ìíîãîÿäåðíûõ ãèãàíòñêèõ ýïèòåëèàëüíûõ êëåòîê ñ âíóòðèÿäåðíûìè âêëþ÷åíèÿìè - êëåòîê Óííà). Èçó÷åííî 76 ìàçêîâ,
âçúòûõ ñî ñëèçèñòîé ïîëîñòè ðòà ïðè ãåðïåòè÷åñêîì ñòîìàòèòå. Àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìûì ïðè äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå ñ âîñïàëèòåëüíûìè, ñïåöèôè÷åñêèìè èëè îïóõîëåâûìè çàáîëåâàíèÿìè ïîëîñòè ðòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåðïåòè÷åñêèé ñòîìàòèò, äèàãíîñòèêà

În prezentul studiu tindem sã ne referim asupra unor
particularitãþi, prin care se specificã stomatita herpeticã, observând
atent caracterele de afiºare clinicã ºi încercând sã sugerãm unele
criterii de departajare diagnosticã în funcþie de fenomenologia
inauguralã, deoarece formelor virale acute de stomatite le-ar reveni
cca 80-85% din totalitatea afecþiunilor virale de mucoasã, care se
produc la vârsta de copil (6, 11), ºi fiecare al 7-10-lea copil rãmâne
sã sufere de forme cronicizate de afect herpetic (13).
ªi mai periculoasã se prezintã rata de morbiditate prin
afecte herpetice în timpul izbucnirilor epidemice, când poate fi
afectatã o proporþie de 3/4 din populaþia de copii preºcolari
instituþionalizaþi (5, 10).

Au fost astfel evaluate datele clinice ºi paraclinice, probele
citologice ºi au fost precizate maladiile în cauzã la 27 bolnavi:
17 pacienþi cu stomatitã herpeticã acutã, 10 - cu herpes cronic
recidivant. Vârsta pacienþilor investigaþi a fost cuprinsã între
18 luni ºi 31 de ani, majoritar fiind sexul masculin.
Stomatita herpeticã face parte din grupul de infecþii virale
ale mucoasei bucale generate de herpesul simplu, herpes Zoster,
între care se mai înscriu varicela ºi bolile aftoase.
Conform clasamentelor moderne (9), de care se folosesc
mai des specialiºtii din clinica practicã se disting câteva grupuri
de virusuri care pot produce un asemenea tip de infecþii la nivelul
cavitãþii bucale:
%
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Virusul herpetic tip I si II produce primoinfecþia herpeticã
ºi infecþiile recidivante (secundare).

Virusul Varicella - Zoster produce varicela, ca boalã a
copilãriei, ºi leziunile cutaneo-mucoase de Zona Zoster.

Citomegalovisrusul asociat cu afecþiunile glandelor
salivare poate produce ºi afecþiuni generale la pacienþii
imunodeficienþi.

Virusul Coxsackie genereazã herpangina ºi afecþiunea
Hand, foot, mouth (mânã, picior, gurã).

Paramixovirusurile produc rubeola ºi parotidita urlianã
(oreionul).

Papilomavirusurile pot suscita o serie de tumori benigne
ale mucoasei (veruci, papiloame º.a.) ºi sunt implicate în
oncogeneza carcinomului de mucoasã.

Retrovirusurile - infecþia HIV.

Virusul Epstein-Barr - leucoplazia pãroasã ºi
mononucleoza infecþioasã.
Conform datelor [5], grupul de virusuri herpetice cuprinde
un numãr mare de varietãþi specializate în infectarea mamiferelor,
marsupialelor, peºtilor, pãsãrilor, reptilelor, amfibienilor ºi chiar
a moluºtelor bivalve. La momentul actual, au fost identificate
opt virusuri de herpes capabile sã inducã diverse maladii ºi la
specia umanã: Herpes simplu tip 1, Herpes simplu tip II, varicela
Zoster, virusul Epstein- Barr, Citomegalovirusul, Herpes human
6, Herpes human 7, virusul herpes al sarcomului Kaposi.
Toate aceste maladii prezintã ca element comun vezicula,
formaþiune cavitarã intraepitelialã, plinã cu un lichid transparent
sau opalin, provenit prin transsudaþie ºi din degenerescenþa
balonatã a celulelor din stratul bazal epitelial, de predilecþie din
cel malpighian.
Afectele bucale herpetice se manifestã sub douã forme
clinice: stomatita herpeticã acutã ºi herpesul simplu cronic
recidivant. Infecþia herpeticã este produsã de Herpes simplexvirus tip I ºi II (HSV I - II). Majoritatea leziunilor bucale, însã,
sunt provocate de HSV-I. Contaminarea cu virusul herpetic se
face, de regulã, în copilãrie sau în adolescenþã prin contact cu
persoanele infectate, când are loc aºa-numita infecþie herpeticã
primarã. Dupã o perioadã de incubare de câteva zile, uneori
chiar pânã la douã sãptãmâni, erupþia herpeticã se poate preceda
de anumite semne prodromale ca: eritemul, pirozisul ºi pruritul,
acestea fiind însoþite de o înrãutãþire moderatã a stãrii generale.

Alteori primo-infecþia poate prezenta o simptomatologie
generalã atenuatã, subclinicã, astfel încât ea poate scãpa
neobservatã (forma uºoarã). Vindecarea se produce spontan, iar
virusul rãmâne cantonat în organism în stare latentã. Dupã ce
fenomenele caracteristice se sting, virusul restant se propagã dea lungul filetelor nervoase trigeminale pânã la nivelul ganglionului
Gasser, unde se cantoneazã un timp nelimitat (3, 11). Odatã
suportatã, boala nu conferã imunitate.
De regulã, principala formã clinicã a primo-infecþie cu
HSV1 este gingivo-stomatita herpeticã.
Gingivo-stomatita herpeticã acutã afecteazã predilect copiii
intre 1 ºi 5 ani, fiind consideratã de unii autori (1, 4, 8) drept primoinfecþie cu virusul herpetic. Deºi evolueazã cu simptomatologie
pregnantã a unei boli infecþioase grave, cu debut subit, cu alterarea
stãrii generale, cefalee, inapetenþã, agitaþie, cu hipertermie de cca
40°C ºi reacþie ganglionarã regionalã, prognosticul este, de regula,
benign. Rareori afectul se însoþeºte de reacþie meningealã, vomã
de genezã centralã, deoarece virusul Herpes simplex este
encefalotrop. Mucoasa bucalã, în variantele grave ale maladiei,
are aspect intens eritematos de la debut, dupã 24 ore aceasta este
împânzitã de un numãr mare de vezicule mici (indiciu relevant al
stomatitei herpetice), care însumeazã între 10 ºi 100 de elemente
ce mãsoarã între 1- 3 mm în diametru, foarte dureroase, dispuse în
buchete, pe istmul buco-faringian, palat, limbã, gingie, pe buze,
având predilecþie pentru zonele de trecere de la tegumente spre
mucoasa bucalã, nazalã, ocularã sau anogenitalã.
Veziculele se sparg rapid, lãsând eroziuni cu un fundal roºu,
neted sau acoperite cu depozite fibrinoide, dureroase spontan ºi
provocat, simulând leziuni aftoase (fig. 1) ºi suscitând o salivaþie
abundentã. Frecvent leziunile herpetice se pot infecta secundar,
mai ales în sectorul gingiilor, palatinal sau lingual, eroziunile
devenind niºte ulceraþii dureroase cu dificultãþi de masticaþie, care
se rezolvã mult mai greu ºi presupun rãspunsul ganglionilor
regionali, mãriþi în volum ºi dureroºi (adenopatie). Mai frecvent,
când erupþia se localizeazã ºi perioral, în zona de trecere de la
tegumentul cutanat spre mucoasã, elementele evolueazã cu
formarea crustelor. Vindecarea veziculelor herpetice ºi a leziunilor
restante sub aspect de cruste are treptat, dupã 1-2 sãptãmâni, lãsând
o patã pigmentatã de culoare roºie intensã. Dupã stingerea

Fig. 1. Stomatitã herpeticã recurentã. Elemente herpetice de
diferite forme ºi dimensiuni, angajate pe mucoasa oralã a
buzei superioare.

Fig. 2. Stomatitã herpeticã recurentã. Eroziuni herpetice
localizate pe suprafaþa dorsalã a limbii.
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Fig. 4. Stomatitã herpeticã. Infiltraþii masive cu
polimorfonucleare alterate. Celule multinucleate gigante 
celulele Unna.

Fig. 3. Eritrocite ºi polimorfonucleare alterate. Celule
epiteliale mono- ºi multinucleate în afecþiune herpeticã.

afectelor, bolnavul rãmâne pentru o perioadã cu o stare pasagerã
de astenie, dar rãmân ºi purtãtori de virus, care poate determina
revenirea în puseuri recurente a tuturor fenomenelor care s-au
produs la momentul primo-infectãrii cu virusul herpetic.
Herpesul cronic recidivant reprezintã reactivarea virusului
retras în ganglionul Gasser dupã primul eveniment de stomatitã
herpeticã ºi apare acut în zona buco-labialã. De obicei, aceste
recrudescenþe sunt precipitate de mai multe situaþii de stres
cauzate de factori psihici, fizici ºi biologici; de deficienþe
imunitare, iradieri ultraviolete, stresuri, de unele stãri fiziologice
ca ciclul menstrual, de o suprarãcire maturã º.a. (1, 2).

Premise generale: boli infecþioase, intoxicaþii, afecþiuni
febrile, în special pneumonie, meningitã, malarie,
colibacilozã, erizipel, afecþiuni digestive, tulburãri
dispeptice, hepatice, leucoze.

Premise locale: extracþia dentarã, afecþiuni ale pulpei
dentare, tratamente stomatologice, intervenþii chirurgicale
buco-dentare.
Frecvent herpesul se manifestã în forma recidivantã,
recurenþele apãrând dupã perioade variabile de timp pe tot
parcursul anului, fãrã a manifesta caracter sezonier, precum ºi în
legãturã cu oricare din condiþiile enumerate anterior. Se considerã,
cã herpesul recidivant reprezintã afecþiunea herpeticã cronicã la
adulþi. Dat fiind faptul cã 80% din populaþie poartã anticorpi anti
HSV, afectul se poate remarca ºi la orice altã vârstã, prezentânduse sub forma stomatitei herpetice. Virusul herpetic, precum
consemnam, rãmâne cantonat intracelular în anumite zone ºi, în
special, pe ariile de trecere a epidermului spre mucoase.
Reapariþia fenomenelor eruptive specifice cu elemente
herpetice (vezicule, afte, eroziuni) este precedatã de aceleaºi
semne prodromale: prurit, usturime, durere la locul apariþiei,
ele mai frecvent fiind amplasate în joncþiunea cutaneu-mucoasã
ºi mucoasa bucalã fixã. Erupþiile veziculo-herpetice de recidivã

sunt situate pe acelaºi loc, unde s-au produs manifestãrile
primare, sunt dispuse tot în aglomerãri de buchete, se sparg rapid
lãsând ulceraþii ce tind sã conflueze în leziuni policiclice, cu
contur neregulat. Erupþiile pot fi întâlnite mai frecvent în sectorul
labial, nazal, perioronazal ºi, fiind angajate pe aceleaºi segmente
orale, au fost numite herpes fix.
De menþionat cã numãrul recidivelor este foarte variabil,
dar el se relaþioneazã cert cu situaþiile care epuizeazã rezistenþa
antiinfecþioasã a organismului. Recurenþele bolii au tendinþã de
a se rãri cu vârsta, excepþie fiind persoanele imunodeprimate,
cum ar fi cei infectaþi de virusul imunodeficienþei umane, la
care erupþiile herpetice secundare pot cãpãta un aspect atipic.
La aceste persoane fenomenele buco-cutanee reapãrute nu mai
respectã regularitatea ºi predilecþia pentru anumite zone de
manifestare. Tot la persoanele imunodeprimate elementele
herpetice se suprainfecteazã, nu au tendinþã de vindecare,
progreseazã atât la suprafaþã, cât ºi în profunzime.
Diagnosticul afectelor bucale herpetice
Diferenþierea clinicã a primo-infecþiei herpetice (gingiostomatita herpeticã) este în general mai simplu diagnosticatã la
copii ºi la adolescenþi, la care se pot regãsi toate semnele generale
destul de caracteristice, amintite mai sus. Oricum, ºi în aceste
cazuri cultura viralã va elucida ºi va delimita exact diagnosticul.
Se pot practica, la necesitate, ºi teste imunologice (anticorpi
monoclonali sau tehnicile de hibridizare a ADN-ului viral).
Tabloul citologic. La microscopia opticã în frotiuri-amprente
(fig. 2), prelevate proaspãt din perimetrul leziunilor herpetice,
celulele epiteliale apar modificate prin efectul citopatic al virusului
herpetic. Se pot repera alterãri de aspect ºi formã a nucleelor, care
devin omogene, sunt hipercromice, prin condensarea cromatinei
obþin aspect polilobat, deseori cu incluziuni eozinofilice. Pot fi
distinse celule gigante care conþin mai multe nuclee, deoarece celula
'
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infectatã continuã sã se dividã. Anume aceste celule pot deveni
sugestive în vederea unui diagnostic citologic al infecþiei, numite
celule Unna (2). Dar, pe lângã asemenea celule, se pot remarca
celule epiteliale balonate, edemaþiate, cu nucleul deplasat periferic,
având aspectul de ochi de taur (12).
Dacã cercetarea se efectueazã prin raclaj, se disting
polimorfonucleare, limfocite ºi histiocite - în profunzime, iar
pe zonele marginale ale ulcerului herpetic bucal se atestã celule
multinucleate gigante.
În cazul când primo-infectarea are loc la o vârstã adultã, apar
un ºir de dificultãþi de departajare a stomatitelor herpetice cu:

Eritemul polimorf - caz în care ulceraþiile sunt mai mari,
nu sunt anticipate de erupþiile veziculare ºi nu apar la
nivelul mucoasei susþinute de os; afectarea stãrii generale
este de expresie mai redusã, dar poate fi prezentã. Dacã în
paralel se întâlnesc ºi leziuni cutanate, atunci diagnosticul
este clar de la bun început.

Stomatita aftoasã cronicã recidivantã, de asemenea, nu se
precedã de vezicule vizibile, intereseazã toatã mucoasa
oralã, cu excepþia mucoasei fixe (palat ºi rareori gingii).
Bolnavii, de regulã, nu invocã semne prodromale pronunþate
ºi nici dereglãri ale stãrii generale (febrã, curbaturi etc.),
însã ei semnaleazã antecedente de afte bucale. Culturile
virale practicate la aceºti pacienþi sunt negative.

Gingivita ulcero-necroticã nu este anticipatã de erupþii
veziculoase, dar este însoþitã de necroza papilelor
interdentare (pânã la autoamputarea acestora), nu este
afectatã zona roºie a buzelor ºi mucoasa labialã.

Angina streptococicã - acest afect se produce pe istmul
faringian ºi compartimentul posterior al mucoasei orale,
nu este anticipat de erupþii veziculare, nu intereseazã
buzele ºi nici tegumentele adiacente.
1.

2.

Având în vedere cã stomatitele herpetice sunt contagioase,
examenul clinic timpuriu ºi diagnosticul exact au nu numai
o importanþã deosebitã în tratamentul bolii, dar ºi în
prevenirea rãspândirii afecþiunii virale herpetice.
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Concluzii
Afecþiunile virale herpetice reprezintã un grup distinct de
leziuni orale, care se manifestã în diferite variante, dar cu
particularitãþi clinice concrete, care se coreleazã cu probe
citomorfologice care pot favoriza diagnosticul pozitiv de
infecþie herpeticã, cât ºi cel diferenþial cu alte maladii.
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Influenþa unor biopreparate de origine algalã asupra proceselor
osteoregenerative în osteoporozã
V. Sardari
Laboratorul Biochimie, USMF Nicolae Testemiþanu
Influence of Some Algal Biopreparations on Osteoregenerative Processes in Osteoporosis
The effects of some biological preparations of algal origin with different contents of organically linked Zn were studied by the testing of
bone turnover markers in blood serum, such as the activity of termolabile alkaline phosphatase and tartrate resistant acid phosphatase, in primary
and secondary experimental osteoporosis. The experimental investigations of blood serum were performed 1.5, 3 and 6 months after the
induction of osteoporosis. Primary osteoporosis was provoked by ovariectomy and secondary osteoporosis was induced by prednisolone injections.
The results demonstrated the osteoregenerative effect of the preparations under study which were manifested by the increase of termolabile
alkaline phosphatase activity and its diminution with tartrate resistant acid phosphatase.
Key words: osteoporosis, marker, biopreparation, zinc
Âëèÿíèå áèîïðåïàðàòîâ èç âîäîðîñëåé íà îñòåîðåãåíåðàòèâíûå ïðîöåññû ïðè îñòåîïîðîçå
Áûëî èçó÷åíî äåéñòâèå áèîïðåïàðàòîâ èç ìèêðîâîäîðîñëåé ñ ðàçíûì ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêè ñâÿçàííîãî öèíêà íà àêòèâíîñòü
ìàðêåðîâ êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ  òåðìîëàáèëüíîé ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû è òàðòðàòðåçèñòåíòíîé êèñëîé ôîñôàòàçû ïðè ïåðâè÷íîì è âòîðè÷íîì ýêñïåðèìåíòàëüíîì îñòåîïîðîçå â äèíàìèêå. Èññëåäîâàíèå ñûâîðîòêè êðîâè ïðîâîäèëè ÷åðåç 1.5, 3 è 6 ìåñÿöåâ
ïîñëå èíäóêöèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ïåðâè÷íûé îñòåîïîðîç ðàçâèâàëñÿ ïîñëå îâàðèýêòîìèè, à âòîðè÷íûé âûçûâàëè ââåäåíèåì
ïðåäíèçîëîíà. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé âûÿâèëè îñòåîðåãåíåðàòèâíûé ýôôåêò èçó÷àåìûõ áèîïðåïàðàòîâ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè òåðìîëàáèëüíîé ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû è ñíèæåíèå àêòèâíîñòè òàðòðàòðåçèñòåíòíîé êèñëîé ôîñôàòàçû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòåîïîðîç, ìàðêåð, áèîïðåïàðàò, öèíê

Introducere
Osteoporoza este o maladie sistemicã a scheletului,
caracterizatã prin reducerea masei osoase ºi deteriorãri
microarhitecturale ale þesutului osos care mãresc fragilitatea
osului, crescând riscul fracturilor [4,5,12].
Se evidenþiazã douã forme de bazã ale osteoporozei: primarã
ºi secundarã. În structura tuturor tipurilor de osteoporozã, la
oamenii cu vârste diferite, osteoporoza primarã este cea mai
rãspânditã ºi alcãtuieºte 85%; pe contul celei secundare revin
15% din cazuri. Osteoporoza primarã poate sã se dezvolte atât la
bãrbaþi, cât ºi la femei de orice vârstã, dar mai frecvent la femei
în perioada menopauzalã ºi la bãrbaþi - în etate.
Dupã unele estimãri, osteoporoza secundarã reprezintã 60%
din toate cazurile de osteoporozã la bãrbaþi (fiind legatã cu
hipogonadismul, alcoolismul, folosirea glucocorticoizilor) ºi
aproximativ jumãtate din toate cazurile de osteoporozã la femei
în perimenopauzã (hipoestrogenemia, folosirea glucocorticoizilor,
hormonilor tireoidieni ºi preparatelor anticonvulsive). Cea mai
frecventã variantã a osteoporozei secundare este cea steroidã.
Cercetãrile din ultimii ani, realizate de o serie de autori,
orientate spre studiul etiologiei, fiziopatogenezei osteoporozei,
au determinat rolul diferitelor modificãri în sistemul homeostaziei
ºi evoluþiei bolii [3,10,11]. La nivelul actual de cunoºtinþe, totuºi,
rãmân discutabile multe probleme insuficient elucidate ale acestei
afecþiuni. Sunt cercetate insuficient aspectele legate de
modificãrile marcherilor remodelãrii osoase în dinamica evoluþiei
osteoporozei primare ºi secundare. Sunt departe de a fi soluþionate
problemele de diagnostic complex al modificãrilor homeostazice,
de elaborare a noilor programe de terapeuticã, de optimizare a
modificãrilor metabolice caracteristice acestor patologii. Se fac

încercãri în elaborarea unor remedii osteoregenerative eficiente
în osteoporoza experimentalã [1,2].
În prezent este cunoscut efectul unor biopreparate de origine
algalã (BP) cu diferite efecte terapeutice [7]. Studii ºtiinþifice
privitor la acþiunea BP asupra proceselor osteoregenerative, în
special referitoare la modificãrile marcherilor remodelãrii osoase
în OP experimentalã, practic lipsesc.
Reieºind din aceste considerente, am considerat oportun
de a studia principalii marcheri ai metabolismului osos: fosfataza
alcalinã termolabilã ºi fosfataza acidã tartratrezistentã, în serul
sangvin, în dinamica evoluþiei osteoporozei experimentale
primare ºi secundare la 1, 5, 3 ºi 6 luni, ºi în administrarea
biopreparatelor de origine algalã cu conþinut divers de Zn.
Material ºi metode
Experienþele au fost efectuate pe 68 de ºobolani, femele
ºi masculi maturi, cu masa de 160-250 g. Osteoporoza primarã
a fost reprodusã la animalele de laborator - ºobolani albi, femele
fãrã pedigriu prin ovariectomie - metodã clasicã ºi acceptatã de
mulþi cercetãtori [6]. Osteoporoza secundarã a fost provocatã
la ºobolani masculi prin injectãri subcutanate bisãptãmânale a
prednisolonului - 10 mg/kilocorp. Animalele au fost divizate în
10 grupuri (câte 6-7 în fiecare). Animalele din grupul 1 (lotul
martor pentru OP primarã) au fost fals operate, adicã supuse
aceleaºi intervenþii chirurgicale, dar fãrã înlãturarea ovarelor;
animalele din grupul 2 (lotul martor pentru OP secundarã) au
constituit 7 animale intacte. Grupul 3 a inclus animalele cãrora
li s-a modelat osteoporozã primarã prin ovariectomie, iar grupul
4 - OP secundarã reprodusã prin injectarea prednisolonului.
Grupurile 5 ºi 6 le-au constituit animalele cu OP primarã ºi,
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respectiv, secundarã, cãrora li s-a administrat biopreparatul care
conþinea 10 mg/ml de zinc (OP+ BP-Zn1). În grupurile 7 ºi 8 au
fost incluse animalele cu OP primarã ºi secundarã +
biopreparatul care conþinea 5 mg/ml de zinc (OP + BP-Zn2) ºi
grupurile 9 ºi 10 au reprezentat animalele cu aceleaºi forme de
osteoporozã + biopreparatul de origine algalã, cu conþinut redus
de Zn - 0,2 mg/ml (OP+BP-R).
Prelevarea materialului de cercetare (sângele) a fost
efectuatã în dinamicã pe parcursul a 1, 5, 3 ºi a 6 luni de la debutul
experimentului, animalele fiind sacrificate prin decapitare sub
narcozã uºoarã cu eter. Sângele a fost rapid colectat în eprubete
ºi centrifugat la 3000 tur/min, timp de 10 min. Serul obþinut a fost
congelat la -18°C ºi ulterior supus investigaþiilor biochimice.
Activitatea fosfatazei alcaline totale (EC 3.1.3.1) ºi a
fosfatazei acide totale (EC 3.1.3.2) a fost determinatã dupã
procedeul descris de Â. Ã. Êîëá, Â. Ñ. Êàìûøíèêîâ [9].
Fosfataza alcalinã termolabilã de origine osoasã (FATL) a fost
determinatã în urma diferenþei dintre fosfataza alcalinã totalã ºi
fosfataza alcalinã termostabilã. Pentru determinarea fosfatazei
alcaline termostabile, omogenatul a fost supus preincubãrii
termice la 56 °C, timp de 10 minute.
Determinarea fosfatazei acide tartratrezistente (FATR),
specifice pentru þesutul osos, s-a efectuat în mediu acid, în
prezenþa inhibitorului tartrat de K, Na cu concentraþia 1 mol/l.
Rezultate ºi discuþii
Rezultatele de evaluãrii activitãþii FATL ºi FATR în serul
sanguin, în dinamica OP primare ºi secundare ºi sub influenþa
medicaþiei cu biopreparate de origine algalã, sunt reflectate în
tabelele 1 ºi 2.
Studiul efectuat demonstreazã cã, dupã 1,5 luni de la
momentul ovariectomiei, activitatea FATL în serul sangvin, la
animalele cu OP primarã manifestã o reducere statistic
neconcludentã (cu 15%) în raport cu valorile lotului martor, pe
când în OP secundarã, din contra, se înregistreazã o sporire
veridicã (cu 48%) a nivelului funcþional al enzimei. Sub influenþa
medicaþiei cu BP-Zn1, în OP primarã, în acelaºi termen de
cercetare, se deceleazã o intensificare statistic autenticã de 2
ori (p<0,01) a enzimoactivitãþii FATL, în comparaþie cu
animalele intacte, ºi cu 136% (p<0,01), în raport cu animalele
cu OP primarã. La administrarea BP-Zn2 se denotã o sporire

semnificativã a gradului de activitate a FATL - cu 33% faþã de
nivelul iniþial, ºi cu 57% (p<0,05) în raport cu OP primarã. În
acelaºi timp, constatãm cã, la utilizarea BP-R cu conþinut redus
de Zn, nivelul funcþional al fermentului persistã în limitele
valorilor normale. În OP secundarã, biopreparatele BP-Zn1 ºi
BP-Zn2 menþin enzimoactivitatea FATL la valori sporite,
devansând nivelul animalelor intacte cu 54% ºi, respectiv, 21%,
pe când biopreparatul BP-R reduce gradul de activitate cu 22%
în comparaþie cu valorile normale.
La 3 luni de la debutul procesului patologic se atestã o
intensificare marcatã a activitãþii FATL - cu 95% (p<0,05).
Sporirea pregnantã a activitãþii marcherului osteogenezei la
animalele cu OP primarã se datoreazã, probabil, implicãrii
mecanismelor de formare osoasã, care se includ în aceastã
perioadã. În acest caz, utilizarea BP-Zn2 incitã o creºtere a
activitãþii enzimei sus-numite numai cu 27% în raport cu indicii
de referinþã ºi o diminuare statistic concludentã a gradului de
inducþie suscitat de OP - cu 51% (p<0,01). Medicaþia cu BPZn1 ºi BP-R duce la scãderea nivelului funcþional al enzimei cu
19% ºi 15%, respectiv, faþã de animalele lotului martor ºi o
reducere statistic autenticã a gradului de inducþie incitat de OP
- cu 58% (p<0,05) ºi 35% (p<0,05).
Scãderea gradului de activitate a marcherului osteogenezei,
în loturile animalelor supuse tratamentului cu biopreparate,
cercetate în perioada de 3 luni a OP primare, este legat, probabil,
de caracterul fazic al remanierii osoase ºi vorbeºte despre
terminarea fazei de formare osoasã când capacitatea funcþionalã
a osteoblastelor scade.
Studiul efectuat dupã 3 luni de la iniþierea procesului
patologic la animalele cu OP secundarã, atestã diminuarea
activitãþii FATL cu 27% (p<0,05) faþã de valorile înregistrate la
ºobolanii lotului martor. Sub influenþa bioremediilor BP-Zn1 ºi
BP-Zn2, indicele de activitate a FATL se reduce ºi mai mult,
fiind mai inferior cu 40% ºi, respectiv, 61% (p<0,05) faþã de
nivelul animalelor intacte. În acelaºi timp, sub acþiunea
medicaþiei cu BP-R se observã o tendinþã de creºtere a gradului
de activitate enzimaticã pânã la valorile normale.
Dupã 6 luni, atât la animalele cu OP primarã, cât ºi la cele
cu OP secundarã, se înregistreazã o reducere importantã a
activitãþii FATL, cu 28% ºi respectiv 43% (p<0,05), în comparaþie
cu nivelul iniþial, ceea ce denotã inhibarea proceselor de formare

Tabelul 1
Dinamica activitãþii fosfatazei alcaline termolabile, în serul sangvin, la animalele cu osteoporozã primarã ºi secundarã ºi sub
influenþa biopreparatelor de origine algalã cu conþinut divers de Zn (mmol/s.l.)
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osoasã în aceastã perioadã. În administrarea biopreparatelor BPZn1 ºi BP-Zn2, în OP primarã se relevã o activizare marcatã a
FATL  cu 163% (p<0,001) ºi respectiv 35%, în confruntare cu
valorile lotului martor ºi o creºtere pregnantã, cu 266% (p<0,001)
ºi 88% (p<0,01), în raport cu animalele cãrora li s-a modelat
patologia. În acelaºi timp, utilizarea biopreparatului BP-R cu
conþinut redus de Zn conduce la creºterea enzimoactivitãþii
fermentului nominalizat pânã la valorile normale.
La animalele cu OP secundarã, medicaþia cu BP-Zn1ºi
BP-Zn2 contribuie la normalizarea activitãþii FATL, iar la
administrarea remediului BP-R se înregistreazã o tendinþã de
restabilire a enzimei menþionate.
Din datele expuse în tabelul 2 reiese cã, în OP primarã ºi
secundarã, la o perioada de 1,5 luni de la debutul procesului
patologic, are loc o creºtere statistic veridicã a activitãþii
fosfatazei acide tartratrezistente cu 44% ºi, respectiv, 59%, în
comparaþie cu parametrii de referinþã, ceea ce indicã
intensificarea proceselor de resorbþie osoasã. În acelaºi timp,
administrarea biopreparatelor testate duce la diminuarea gradului
de inducþie a fermentului suscitat de OP. Astfel, tratamentul cu
BP-Zn1 suprimã gradul de inducþie a FATR instigat de OP
primarã cu 48% (p<0,01) ºi, respectiv, cu 25% (p<0,05), în raport
cu valorile lotului martor. Sub acþiunea BP-Zn2, gradul de
activitate al enzimei scade neveridic, cu 18%, faþã de nivelul
iniþial, ºi cu 43% (p<0,01) faþã de animalele cu patologia
provocatã. În medicaþia cu biopreparatul BP-R, cu conþinut redus de Zn, se deceleazã o reducere a nivelului FATR cu 38%
(p<0,01) faþã de animalele supuse ovariectomiei.
Astfel, în OP primarã, biopreparatele cercetate posedã
proprietatea de a diminua procesele de resorbþie osoasã, graþie
capacitãþii lor de a reduce potenþialul funcþional al FATR.
În OP secundarã, medicaþia cu BP testate la termenul de
cercetare de 1,5 luni s-a dovedit a fi mai puþin efectivã, deoarece
nivelul marcherului osteodistrucþiei scade nesemnificativ la
aplicarea BP-Zn1 ºi BP-Zn2, iar BP-R contribuie la amplificarea
pregnantã a activitãþii enzimei, cu 128% (p<0,01), în raport cu
valorile martorului.
Cercetãrile efectuate au stabilit cã, în urmãtoarea perioadã
de cercetare (3 luni), atât în OP primarã cât ºi în OP secundarã,
are loc o tendinþã uºoarã de creºtere a FATR - cu 18%. La utilizarea

biopreparatelor BP-Zn1 ºi BP-Zn2, în OP primarã, se constatã o
intensificare a enzimoactivitãþii cu 35% în comparaþie cu indicii
de referinþã (p<0,05). La medicaþia cu BP-R, modificãrile
activitãþii FATR au fost statistic neconcludente (p>0,5). În OP
secundarã, la acelaºi termen de cercetare (3 luni), medicaþia cu
biopreparatele BP-Zn1, BP-Zn2 ºi BP-R duce la activizarea
marcatã a enzimei - cu 110% (p<0,001) 41% (p<0,05) ºi 54%
(p<0,01), respectiv faþã de lotul martor ºi, în acelaºi timp,
înregistreazã valori cu 78% (p<0,001), 19% ºi, respectiv 30%
(p<0,01) mai înalte decât cele stabilite pentru lotul cu OP.
Creºterea activitãþii FATR, la administrarea biopreparatelor
cercetate în decurs de 3 luni la animalele cu OP primarã ºi OP
secundarã, dovedeºte intensificarea proceselor de resorbþie osoasã,
indusã de BP utilizate, explicatã prin evoluþia fazicã a proceselor
de remodelare osoasã în aceastã perioadã.
Rezultatele evaluãrii a activitãþii FATR dupã 6 luni de la
iniþierea procesului patologic, au relevat cã atât în OP primarã,
cât ºi în cea secundarã, nivelul enzimatic nu suferã modificãri
esenþiale (tab. 2). De remarcat, totuºi, o uºoarã tendinþã de creºtere
a activitãþii FATR în OP secundarã în acest termen de cercetare.
Conform cercetãrilor noastre, la administrarea biopreparatului BP-Zn1 în OP primarã are loc reducerea activitãþii
marcherului osteoresorbþiei cu 26% (p<0,01) în raport cu
animalele din grupul martor ºi cu 21% (p<0,05) în raport cu
animalele cu OP. Totodatã, în OP secundarã s-a înregistrat o
scãdere statistic neconcludentã a nivelului FATR, cu 16%, faþã
de nivelul martor, ºi cu 27% în raport cu OP. În OP primarã
medicaþia cu biopreparatul BP-Zn2 induce notabil nivelul FATR,
cu 30% (p<0,05), faþã de lotul martor. De menþionat cã, în OP
secundarã, biopreparatul folosit practic nu a influenþat asupra
nivelului FATR, activitatea enzimei practic rãmânând staþionarã
în raport cu valorile înregistrate în OP. Pe fundalul medicaþiei
cu biopreparatul BP-R, s-a înregistrat o uºoarã tendinþã de
reducere a enzimoactivitãþii în OP secundarã cu 17% în raport
cu animalele cãrora li s-a modelat OP.
Totalizând rezultatele obþinute, s-a conchis cã nivelul
fosfatazei alcaline termolabile - marcherului osteogenezei în serul
sangvin, atât în OP primarã cât ºi în cea secundarã, pe parcursul
evoluþiei scade important, cu excepþia perioadei de 1,5 luni, în
OP secundarã, ºi a perioadei de 3 luni, în OP primarã, când s-a

Tabelul 2
Dinamica activitãþii fosfatazei acide tartratrezistente, în serul sangvin, la animalele cu osteoporozã primarã ºi secundarã ºi
sub influenþa biopreparatelor de origine algalã cu conþinut divers de Zn (nmol/s.l.)

Veridicitatea în comparaþie cu martorul: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001.
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înregistrat o creºtere statistic concludentã a enzimoactivitãþii, ceea
ce este legat de caracterul fazic al proceselor de remodelare osoasã,
realizate de unitãþile multicelulare de bazã, alcãtuite din anumite
elemente celulare (osteoblaste, osteoclaste ºi al.) [4, 10, 11]. Pe
de altã parte, cercetãrile efectuate denotã creºterea importantã a
nivelului funcþional al FATR  marcherului osteorezorbþiei, atât
în OP primarã cât ºi OP secundarã, în termenul de 1,5 luni de la
modelarea procesului patologic, iar la urmãtorul termen de
cercetare  3 luni, se pãstreazã tendinþa de creºtere a fermentului
menþionat, fapt care demonstreazã intensificarea proceselor de
resorbþie osoasã în aceste termene de cercetare.
Pe fundal de medicaþie cu biopreparatele BP-Zn1, BPZn2, BP-R, s-a înregistrat o creºtere în serul sangvin a nivelului
funcþional al fosfatazei alcaline termolabile (marcherul
osteogenezei), în OP primarã, la 1,5 ºi 6 luni de la debutul
procesului patologic, ºi în OP secundarã, la 6 luni, fapt care ne
vorbeºte despre acþiunea osteoregeneratoare a BP studiate,
superioritatea în acest caz revenindu-i biopreparatului BP-Zn1.
Aceasta s-ar putea realiza prin proprietatea BP, cu conþinut sporit
de Zn, de a mãri capacitatea funcþionalã a osteoblastelor de a
produce matricea osoasã prin activizarea pronunþatã a fosfatazei
alcaline osoase. S-a constatat, cã Zn posedã proprietatea de a
activiza aminoacil  tARN sintetazele ºi de a stimula biosinteza
proteinelor la nivel translaþional în celulele osoase [8]. Astfel,
în toate loturile experimentale, la medicaþia cu BP testate, cea
mai redusã enzimoactivitate a FATL s-a înregistrat în perioada
de 3 luni de la iniþierea procesului patologic, în OP primarã ºi
secundarã, cu intensificarea ulterioarã a nivelului funcþional în
perioada de 6 luni, în OP primarã, la medicaþia cu BP-Zn1.
1.

2.

3.

prin diminuarea mai sugestivã a activitãþii FATR în stadiile
incipiente ale procesului patologic, în deosebi, în OP primarã,
ºi prin intensificarea lor în stadiile tardive ale maladiei.
Cercetãrile efectuate confirmã perspectiva utilizãrii
biopreparatelor de origine algalã, cu conþinut stabilit de
Zn, în calitate de remedii eficiente de corecþie a dereglãrilor
metabolice provocate de osteoporozã.
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Concluzii
Biopreparatele de origine algalã, cu conþinut sporit de Zn
legat organic, manifestã proprietãþi osteoregeneratoare
pronunþate prin faptul cã stimuleazã efectiv activitatea
fosfatazei alcaline termolabile ºi diminueazã activitatea
fosfatazei acide tartratrezistente.
Studiul efectuat denotã cã biopreparatele de origine algalã
cu conþinut divers de Zn legat organic posedã proprietãþi de
a stimula procesele de remodelare osoasã, care se manifestã

Veronica Sardari, cercetãtor ºtiinþific
Laboratorul Biochimie
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare, 165
Tel.: 205136
Recepþionat 22.11.2005

"

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Dereglãrile clinico-metabolice în boala ulceroasã la vârstnici ºi corijarea lor
N. Antonova
Catedra Medicinã Internã nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
Clinical and Metabolic Disorders and Their Correction in Elderly Patients with Ulcer Disease
In 38 aged patients was revealed the role of the metabolic disorders in the exacerbation of the ulcer disease. It was discovered that administration
of the Galavit in the complex therapy in elderly patients with ulcer disease stimulate the oxidation-reduction processes of the blood cells, helps
to improve the metabolic provision of the functional activity of erythrocytes, which resulting in favorable run of the disease and normalization
of functional and laboratory signs. Pronounced immunity correction and anti-oxidant action of the Galavit, its good tolerance and safety for
patients  are the one of the reason for wide administration in aged patients suffering of the relapse of the ulcer disease.
Key words: ulcer disease, elderly patients, Helicobacter pylori, Galavit
Êëèíèêî-ìåòàáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ïðè ÿçâåííîé áîëåçíè ó ïîæèëûõ áîëüíûõ è èõ êîððåêöèÿ
Ó 38 áîëüíûõ ïîæèëîãî âîçðàñòà âûÿâëåíà ðîëü ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèé â ðàçâèòèè îáîñòðåíèé ÿçâåííîé áîëåçíè. Ïîêàçàíî,
÷òî âêëþ÷åíèå Ãàëàâèòà â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ áîëüíûõ ïîæèëîãî âîçðàñòà ñ ÿçâåííîé áîëåçíüþ ñòèìóëèðóåò îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû â êëåòêàõ êðîâè, ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ìåòàáîëè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ýðèòðîöèòîâ, ÷òî áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ íà êëèíè÷åñêîì òå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ. Âûðàæåííîå èììóíî-êîððåãèðóþùåå è àíòèîêñèäàíòíîå äåéñòâèå Ãàëàâèòà, åãî õîðîøàÿ ïåðåíîñèìîñòü è áåçîïàñíîñòü, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç äîâîäîâ â ïîëüçó åãî øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðè ðåöèäèâå ÿçâåííîé áîëåçíè ó ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿçâåííàÿ áîëåçíü, ïîæèëûå ïàöèåíòû, Íelicobacter pylori, Galavit

Introducere
Boala ulceroasã a stomacului ºi a duodenului ocupã un
loc substanþial în structura bolilor somatice la persoanele
vârstnice ºi are un aport în paleta polimorbiditãþii vârstnice,
dereglarea calitãþii vieþii ºi cauzele letalitãþii vârstnicilor.
Conform datelor bibliografice, simptomatica afecþiunilor
ulceroase ale stomacului sau ale duodenului este observatã la
40% dintre bãrbaþi ºi 20% dintre femei în vârstã [9, 11].
Afecþiunile ulceroase a zonei gastroduodenale, la
persoanele vârstnice, decurg frecvent atipic, se apreciazã dificil,
deseori se diagnosticheazã la dezvoltarea complicaþiilor, în
rezultatul cãrora scade eficacitatea asistenþei medicale sau ea
devine tardivã [1, 3, 4, 7].
Asistenþa raþionalã a bolnavului vârstnic cu boalã ulceroasã
are un ºir de particularitãþi (patofiziologice, clinice, psihologice,
sociale), ceea ce necesitã un abord specific, nestandard în luarea
deciziilor. Anume prin aceasta se argumenteazã dificultãþile
reale, apãrute inevitabil în practica medicului-curant care
trateazã pacienþi de vârstã avansatã.
În patogenia afecþiunilor ulceroase a zonei gastroduodenale,
la persoanele vârstnice, o importanþã mare o au factorii care
contribuie la stabilirea capacitãþilor protectorii ale mucoasei zonei
gastroduodenale. Valoarea acestor factori (în primul rând, a
modificãrilor aterosclerotice ale vaselor stomacului, care
diminueazã trofica mucoasei lui) devine îndeosebi importantã în
acele cazuri, când maladia apare fãrã prezenþa Helicobacter pylori
(Hp). Afecþiunile ulceroase ale zonei gastroduodenale la aceºti
pacienþi se dezvoltã frecvent pe fundalul hipertensiunii arteriale,
cardiopatiei ischemice, aterosclerozei obliterante a vaselor
membrelor inferioare, diabetului zaharat, bolilor cronice
nespecifice pulmonare ºi al altor maladii, care contribuie la
dereglarea microcirculaþiei în mucoasa gastricã [1, 2, 5, 6].
Unul dintre cele mai frecvente motive de adresare a
vârstnicilor, cu boalã ulceroasã, dupã asistenþa medicalã este

acutizarea maladiei; cauza mai frecventã a cãreia constã în:
prezenþa Hp, în dereglãri în homeostaza imunã, în schimbãri în
sistemul oxidãrii peroxidice a lipidelor (OPL) - activitatea
antioxidantã (AAO) etc.
Acutizarea bolii ulceroase deregleazã calitatea vieþii
bolnavului vârstnic, provoacã decompensarea patologiei
asociate, conduce la dezvoltarea complicaþiilor severe, care
necesitã spitalizarea bolnavilor în secþia Terapie Intensivã. De
aceea o importanþã majorã în cura bolnavilor cu boalã ulceroasã
este atribuitã diagnosticului precoce al acutizãrii urmatã de o
terapie adecvatã a dereglãrilor depistate [8, 10, 12].
Scopul investigaþiei  aprecierea rolului dereglãrilor
metabolice în dezvoltarea acutizãrilor bolii ulceroase (BU) la
vârstnici ºi elaborarea mãsurilor pentru corijarea lor.
Materiale ºi metode
Au fost investigaþi 38 de bolnavi cu afecþiuni ulceroase ale
zonei gastroduodenale, cu o vârstã cuprinsã între 63 ºi 75 de ani,
vârsta medie fiind de 65,5 ± 1,3 ani. Pentru confirmarea
diagnosticului a fost efectuatã EGDS cu biopsia þintitã a mucoasei
duodenale ºi a stomacului, cu o ulterioarã examinare histologicã
a materialului, inclusiv histochimicã. Prezenþa infecþiei Hp a fost
atestatã prin douã metode (testul ureazic rapid ºi testul citologic).
În funcþie de caracterul curei administrate, bolnavii au fost divizaþi
în 2 loturi: pacienþilor primului lot (n=20), pe fundalul terapiei
antiulceroase, li se administra Galavit. Al doilea lot l-au constituit
18 persoane care au fost supuse terapiei triple. Loturile bolnavilor
investigaþi au fost identice dupã sex ºi dupã vârstã, dupã gravitatea
evoluþiei maladiei.
Rezultate ºi discuþii
Din numãrul bolnavilor investigaþi, la 18 (47,4%) a fost
depistat ulcerul gastric, la restul, 20 (52,6%) de pacienþi  ulcerul
#
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Rezultatele investigaþiei întreprinse au arãtat cã la pacienþii,
se observau dereglãri pronunþate ale componenþei lipidice a
sângelui. Aºadar, nivelul trigliceridelor era crescut cu 23,5%, al
β-lipoproteidelor - cu 27,4%, componenþa generalã a lipidelor
 cu 31,4%, lipoproteidele cu densitate joasã (LDL)  cu 29,8%,
în acelaºi timp, lipoproteidele cu densitate înaltã (HDL) erau
reduse cu 33,1%. În afarã de hiperlipidemie, un alt mecanism
patogenic de leziune ºi de dereglare a funcþionalitãþii structurilor
celulare ale mucoasei tractului gastrointestinal, endoteliului
vaselor ºi miocardului este acumularea produºilor intermediari
activ ai oxigenului ºi compuºilor peroxidici. Ultimii provoacã
creºterea cantitãþii de LDL oxidate, ceea ce duce la dereglarea
integritãþii endoteliului vascular ºi la dezvoltarea ischemiei
indolore. Diminuarea nivelului LDL oxidate, din contra,
determinã reacþiile de regenerare a funcþiei endoteliului ºi
micºorarea ischemiei. Un rol de bazã în protecþia endoteliului
vascular ºi în preîntâmpinarea ischemiei îl are HDL, care
împiedicã acþiunea distructivã a HDL oxidate asupra endoteliului
ºi îndeplineºte funcþia de protecþie antioxidantã.
Rezultatele cercetãrii efectuate au permis de a stabili cã,
pânã la debutul tratamentului, la pacienþii investigaþi se observa
un dezechilibru pronunþat al indicilor sistemului de oxidareantioxidare, care se exprima prin creºterea evidentã a dialdehidei
malonice, conjugaþilor dienici, peroxidelor lipidice intermediare
ºi tardive, în timp ce superoxiddismutaza, ceruloplasmina ºi
catalaza erau scãzute în medie cu 40-50% în comparaþie cu
indicii la persoanele sãnãtoase.
Cercetãrile efectuate au demonstrat cã la persoanele
vârstnice cu ulcer gastroduodenal existã schimbãri pronunþate în
statutul celular imun ºi umoral, mai grave decât la persoanele
tinere ºi de vârstã maturã. Abaterile imunologice se caracterizeazã
prin diminuarea cantitãþii generale a T-limfocitelor. Se determina
reducerea sintezei IgM ºi IgG: 1,30 ± 0,02 ºi 8,24 ± 0,3g/l
corespunzãtor, pe când la pacienþii de vârstã medie ºi tineri aceºti
parametri constituiau 1,62 ± 0,02 ºi 9,54 ± 0,3g/l corespunzãtor,
p<0,001.
Pentru corijarea dereglãrilor metabolice ºi imunologice
depistate în BU la bolnavii vârstnici, am administrat Galavit,
câte 100 mg i/m, de 2 ori pe zi, în decurs de 10 zile.
Includerea Galavit -ului în tratamentul complex a contribuit
la dispariþia semnelor clinice ale maladiei cãtre a 6-7-a zi de
tratament, media duratei de jugulare a durerilor, dupã metoda
Witney-Mann, este de 10,5 ± 0,1 zile, p<0,001, în lotul de control
 16,0 ± 0,5 zile. Analiza rezultatelor tratamentului a arãtat cã, la
pacienþii la care se administra Galavit, cu 4-5 zile mai devreme,
în raport cu lotul de control, s-a observat diminuarea pânã la
dispariþia slãbiciunii, îmbunãtãþirea poftei de mâncare ºi
normalizarea somnului. Pe fundalul administrãrii Galavit-ului, la
a 9-10-a zi dispãreau greþurile, pirozisul ºi voma; în lotul de
control, sindromul dispeptic dispãrea cu 4-5 zile mai târziu. Datele
obþinute demonstreazã cã, la pacienþii din lotul de bazã, terapia a
fost mai efectivã decât în lotul de control, fapt care se explicã
prin jugularea precoce a sindromului algic ºi a celui dispeptic.
Media duratei de cicatrizare a ulceraþiilor, la bolnavii trataþi
cu Galavit, constituie 20,5 ± 0,2 zile, p<0,001. În lotul de control,
la a 21-a zi de la începutul tratamentului, cicatrizarea ulcerelor
s-a stabilit la 11 din 18 pacienþi, ceea ce constituie 61,1% din
cazuri. Durata medie a procesului de cicatrizare în lotul II a fost
de 26,5 ± 1,5 zile.

duodenal. Dimensiunile defectului ulceros la bolnavii investigaþi
variau de la 0,6 pânã la 1,9 cm, dimensiunea medie a constituit
1,24 ± 0,1. La inspecþia vizualã a mucoasei gastrice ºi duodenale,
efectuatã la toþi bolnavii, mai frecvent se depista defectul ulceros
solitar (la 35-92%) din cazuri. Este necesar de subliniat cã, la
bolnavii investigaþi de cãtre noi, longevitatea anamneziei de ulcer
a variat: au fost bolnavi cu maladia primar depistatã ºi bolnavi
cu anamnezã îndelungatã  peste 40 de ani. La aprecierea Hp,
la bolnavii investigaþi, s-a observat cã afecþiunile ulceroase au
fost asociate cu Hp în majoritatea cazurilor.
Conform investigaþiei realizate, la 73,6% dintre bolnavi
se depista boala ischemicã a cordului ºi aterosclerozã, la 63,3%
dintre pacienþi  hipertensiune arterialã, la 23,6% - maladii
cronice pulmonare nespecifice, la 10,5%  diabet zaharat.
Rezultatele investigaþiei au demonstrat cã manifestãrile
clinice ale perioadei acute, la 24 (63,1%) din bolnavi cu anamnezã
îndelungatã, decurgeau cu varianta preponderent algicã.
În tabloul clinic al maladiei acestui grup de bolnavi,
sindromul algic a fost prevalent, dar se deosebea printr-un ºir de
particularitãþi. În perioada precoce a maladiei durerea purta un
caracter nespecific pentru boala ulceroasã (lipsea localizarea
concretã, ritmul, legãtura cu alimentaþia, manifestare atenuatã),
ei nu întotdeauna puteau sã o caracterizeze cert, apreciind-o drept
un disconfort. Doar dupã zile sau sãptãmâni de evoluþie, durerile
de intensitate diferitã se concentrau în regiunea epigastricã ºi
cãpãtau un ritm specific (anumit). La o parte din bolnavi s-a
observat un polimorfism al sindromului dolor (concomitent,
durerile se localizau în regiunea epigastricã, retrosternal, în
regiunea cordului, în hipocondrul drept sau stâng etc.).
Sindromul algic a fost exprimat slab sau moderat.
Atenuarea senzaþiilor dureroase, probabil, se explicã nu numai
prin diminuarea reactivitãþii generale a organismului în senilitate,
dar, probabil, ºi prin diferite procese care au loc în stomac
(dereglãri atrofice profunde ale tuturor elementelor structurale
ale peretelui organului, inclusiv aparatul receptor, la fel, ºi
diminuarea tonusului ºi motoricii, acþiunii acido-peptice).
La majoritatea pacienþilor (79,9%), durerile se caracterizau
prin lipsa ritmului ºi asocierii certe cu timpul meselor, cu caracterul
alimentelor, erau sezoniere. Dupã caracter, predominau durerile
surde ºi sâcâitoare. Sindromul algic era însoþit de dereglãri
dispeptice pronunþate, în pofida faptului cã ultimele se întâlneau
aproximativ cu aceeaºi frecvenþã, ca ºi la pacienþii de vârsta medie.
Manifestãrile dispeptice, în comparaþie cu durata sindromului algic
care era scurtã, erau mai pronunþate ºi deseori provocau disconfort,
chiar ºi dupã dispariþia sindromului dureros.
Varianta mixtã (sindrom algic în combinaþie cu dereglãri
dispeptice) s-a întâlnit la 6 (15,8%) pacienþi. Ea se caracteriza
prin evoluþia clasicã a bolii ulceroase, diagnosticul cãreia nu a
prezentat mari dificultãþi. Simptomele clinice se instalau în
succesiune diferitã: la unii pacienþi iniþial apãreau dureri ºi
manifestãri dispeptice, la un numãr mai mic de pacienþi la
dispepsia gastricã se ataºa durerea.
Varianta latentã (asimptomaticã) s-a stabilit la 3 (7,8%)
pacienþi. Ulcerele au fost depistate în cadrul investigaþiilor
profilactice sau dupã apariþia complicaþiilor.
Varianta dispepticã s-a determinat în 5 (13,2%) cazuri. În
tabloul clinic predominau semnele dispepsiei gastrice, eructaþia
aerului, greþuri, scãderea poftei de mâncare, pirozis, senzaþie
de greutate ºi distensie în abdomen.
$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Dinamica indicilor de asigurare metabolicã a eritrocitelor
depinde de tratamentul prescris. La bolnavii lotului de control, pe
fundalul terapiei tradiþionale, la finele sãptãmânii a 4-a de tratament,
concentraþia lactatului scade veridic de la 5,77 ± 0,3 la 5,01 ± 0,4
mcmol/ml (cu 13,2%, p<0,05). Concomitent, la bolnavii acestui
lot, nu s-au observat diferenþe statistic veridice dintre indicii
concentraþiei acidului piruvic pânã ºi dupã tratament, ceea ce,
probabil, indicã suprimarea glicolizei, în pofida terapiei cu preparate
tradiþionale. Pe lângã aceasta, pe fundalul terapiei tradiþionale nu
au survenit modificãri substanþiale ºi veridice ale activitãþii glucoza6-fosfatdehidrogenazei (G-6-FDG). La bolnavii care au administrat
în tratamentul complex Galavit, are loc o majorare statistic veridicã
a concentraþiei în eritrocite a acidului piruvic (cu 63,2%, p<0,05),
pe fundalul scãderii nivelului lactatului de la 5,82 ± 0,5 la 4,80 ±
0,3 mcmol/ml (cu 17,5%, p>0,05). Modificãrile descrise, permit
de a conchide cã Galavitul nu corejeazã procesele glicolitice în
eritrocite. Este necesar de a atrage atenþia asupra caracterului divers
al acþiunii schemelor de tratament cercetate asupra reacþiilor de
oxidare-reducere G-6-FDG. Astfel, pe fundalul terapiei tradiþionale,
nu se observã dinamicã veridicã a activitãþii fermentului etapei
iniþiale CPF, deci terapia tradiþionalã, conform opþiunii noastre,
practic nu modificã metabolismul energetic. Lotul de bolnavilor,
care au folosit Galavit, se constatã majorarea substanþialã, statistic
veridicã, a activitãþii G-6-FDG  de la 4,23 ± 0,7 la 5,48 ± 0,4 (cu
29,5%, p<0,05). Acest fapt permite de a considera cã Galavit -ul
stimuleazã procesele de oxidare-reducere în celulele sângelui; ceea
ce, la rândul sãu, contribuie la ameliorarea funcþiilor eritrocitelor.
Acþiunea diverselor scheme de terapie, în asigurarea
metabolicã a funcþiei leucocitelor, o putem prezenta astfel: la
finele tratamentului este evidentã majorarea statistic veridicã
(p<0,05) a activitãþii citocromoxidelor (CCO) serului sanguin,
ceea ce nu se observã din partea leucocitelor. Aceste modificãri
metabolice aratã, în prim rând, o majorare a activitãþii proceselor
metabolice aerobe; deci, are loc o ameliorare a asigurãrii
energetice a funcþiei antibacteriene a sângelui sub acþiunea
tratamentului fãcut. Totuºi, este necesar de menþionat cã
schimbãri mai pronunþate a acþiunii fermentului  cu 30% - sunt
observate la bolnavii care au administrat, de rând cu tratamentul
tradiþional, ºi Galavit. Formarea hiperfermentemiei anume în
ser este, probabil, asociatã cu majorarea permeabilitãþii
membranale a leucocitelor ºi eliberãrii intense a CCO în ser.
Analizând dinamica activitãþii G-6-FDG, se cere menþionat
faptul cã, pe fundalul terapiei tradiþionale, nu se pun în evidenþã
modificãri veridice ale activitãþii acestui ferment nici în leucocite,
nici în serul sangvin, ceea ce indicã menþinerea activitãþii reduse
a reacþiilor de oxidare-reducere, contrar terapiei administrate.
În lotul de bolnavi care au luat Galavit, se înregistreazã o
majorare statistic veridicã a activitãþii G-6-FDG în leucocite (cu
22,2%) ºi serul sangvin (cu 28,1%), ceea ce demonstreazã
activarea reacþiei CPF. Luând în consideraþie acþiunea de corijare
a preparatului Galavit în activitatea CCO, putem conchide cã
terapia triplã - cu întrebuinþarea preparatului Galavit - amelioreazã
potenþialul energetic al proceselor de schimb în leucocite, datoritã
cãruia se activizeazã funcþia fagocitarã a sângelui.
Analizând legãtura dintre metoda de tratament ºi activitatea
mielopiroxidazei (MPO), se observã cã la bolnavii trataþi cu
Galavit fermentul în cauzã se conºine în cantitãþi mai mari în
leucocite (p<0,05). Paralel cu aceasta, se menþioneazã tendinþa

spre majorarea activitãþii MPO în serul sangvin. Aceste
modificãri metabolice demonstreazã cã, sub acþiunea Galavitului, la bolnavii cu boala ulceroasã se stimuleazã activitatea
mieloperoxidazicã a sistemului antibacterian al sângelui. Absenþa
dinamicii veridice a activitãþii MPO, în lotul de bolnavi care au
fãcut terapie tradiþionalã, probabil, denotã activitatea scãzutã a
funcþiei antibacteriene a sângelui.
Analizând acþiunea diferitelor scheme de tratament asupra
activitãþii superoxiddismutazei (SOD), este necesar de menþionat
cã, în lotul de bolnavi care au administrat tratament tradiþional,
se atestã o scãdere statistic veridicã a activitãþii acestui ferment,
la finele perioadei de spitalizare (p<0,05). Luând în consideraþie
absenþa acþiunii de corijare a terapiei tradiþionale asupra altor
parametri investigaþi ai metabolismului eritrocitelor, putem
conchide cã, în condiþiile de prelungire a hipoxiei, la aceºti
bolnavi persistã scãderea activitãþii sistemului antioxidant, ceea
ce indicã o stabilire considerabilã a mecanismelor de compensare
a sistemului antioxidant al sângelui.
Un alt tip de influenþã asupra stãrii sistemului antioxidant,
atestat în administrarea Galavit-ului, se manifestã prin majorarea
statistic veridicã a activitãþii SOD la finele sãptãmânilor 3 - 4
de tratament (cu 27,9%, p<0,05). Pe fundalul acþiunii corijante
a acestei scheme curative asupra proceselor metabolice în
eritrocite ºi starea membranelor celulare, aceasta deviere, dupã
pãrerea noastrã, reflectã activitatea sistemului antioxidant al
sângelui în condiþiile micºorãrii hipoxiei.
Astfel, analiza rezultatelor studiului ne permite sã afirmãm,
cã terapia tradiþionalã nu conduce la corijarea indicilor
metabolismului eritrocitelor, pe când administrarea Galavit-ului
amelioreazã funcþiile eritrocitelor, micºorând hipoxia.
S-a stabilit cã terapia cu includerea Galavit -ului, amelioreazã
considerabil indicii de schimb lipidic. Astfel, conþinutul general al
lipidelor s-a redus cu 27,4%, al B-lipoproteidelor  cu 25%, al
trigliceridelor - cu 28,8%; în lotul II  cu 2,1%, 6,9% ºi 11,1%
respectiv. Nivelul LDL, la pacienþii lotului de bazã, s-a micºorat de
la 988 mg% la 793 mg% (cu 20%; p<0,001), nivelul HDL a crescut
de la 40,2 mg% la 60 mg% (cu 30%; p<0,001); la bolnavii lotului
II indicii analizaþi practic nu s-au modificat.
Monitoringul indicilor imunologici, la pacienþii investigaþi,
a arãtat cã, la bolnavii care au administrat Galavit, s-au ameliorat
indicii imunitãþii celulare: astfel, T-limfocitele s-au majorat de la
54,2±0,5% la 65,1±0,2%, p<0,001; T-helperi/inductori (CD4) de la 26,4±0,2% la 39,1±0,2%, p<0,001; limfocitele T-citotoxice
(CD8) au crescut de la 19,1±0,4% la 26,5±0,3%, p<0,001; Blimfocitele  de la 12,1±0,2% la 19,1±0,2%, p<0,001.
În procesul de tratament al pacienþilor care au luat Galavit
se evidenþiau ameliorãri ale indicilor imunitãþii umorale. Astfel,
concentraþia IgG în sânge s-a micºorat cu 40,5%; IgM  cu
28,1%, în lotul martor  cu 13,3% ºi 10,4%, respectiv.
În baza celor expuse, concluzionãm: din schemele
investigate de tratament, doar cura care a inclus Galavit -ul duce
la o ameliorare statistic veridicã a asigurãrii metabolice a
proceselor de fagocitozã ºi de imunogenezã, ceea ce coreleazã
cu dinamica stãrii clinice a bolnavilor.
1.
%

Concluzii
Administrarea Galavit-ului stimuleazã procesele de
oxidare-reducere în celulele sangvine, contribuie la
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2.
3.

ameliorarea asigurãrii metabolice a activitãþii funcþionale
a eritrocitelor, având în consecinþã efecte clinice benigne.
Eficacitatea clinicã înaltã a Galavit -ului permite includerea
acestuia în programul de tratament complex în acutizarea
maladiei ulceroase a stomacului ºi/sau a duodenului.
Galavitul sporeºte esenþial efectul curativ în afecþiunile
gastroduodenale. Administrarea acestui preparat reduce
evident termenele de regresare a semnelor clinice ale maladiei,
normalizeazã indicii funcþionali ºi de laborator caracteristici
pentru boala ulceroasã gastricã, gastroduodenalã.
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Ïñèõîòåðàïèÿ òðåâîæíî-ôîáè÷åñêè-îáñåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ
ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ
Ò. Ëÿøîê
Êàôåäðà ïñèõèàòðèè, íàðêîëîãèè è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Psychotherapy of Anxiety and Obsessive-Compulsive Disorders in Childhood and Adolescents
The article presents data regarding different variants of psychotherapy and their effectiveness in treating anxiety and obsessive-compulsive
disorders in children and adolescents. There were 25 subjects between 5-18 years old who had undergone individual, collective, and family
variants of psychoanalysis. The study shows that individual psychotherapy has an effect on 51.1% patients, but that family psychotherapy and
individual psychotherapy combined have effect on 86.8% patients. The best result is achieved by the combination of individual, family, and
collective psychotherapies, as proven by the statistical data in 16.8 ± 4.3 months after treatment.
Key words: anxiety, psychotherapy
Psihoterapia tulburãrilor anxios  fobice, obsesivo  convulsive la copii ºi adolescenþi
Articolul prezintã efectul utilizãrii psihoterapiei în tratamentul tulburãrilor anxios  fobice ºi obsesivo  convulsive la copii ºi adolescenþi. Au
fost examinaþi 25 de bolnavi cu vârsta cuprinsã între 5 -18 ani, care au primit psihoterapie individualã, colectivã, familialã. Rezultate: efectul pozitiv
a fost stabilit în aplicarea psihoterapiei individuale în 51,1% din cazuri, combinaþia psihoterapiei individuale ºi familiale  în 86,8% cazuri, efectul
combinaþiei psihoterapiei individuale, colective ºi familiale era pozitiv în toate cazurile (conform datelor statistice în catamneza 16,8 ± 4,3 luni).
Cuvinte - cheie: fobie, psihoterapia

Ââåäåíèå
Ïðîáëåìà íåâðîçîâ ñîõðàíÿåò ñâîþ àêòóàëüíîñòü äëÿ
äåòñêîé ïðàêòèêè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ ýòîãî òèïà
íåðâíî-ïñèõè÷åñêîé ïàòîëîãèè. Ñîãëàñíî ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì äàííûì, 5-10% äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñòðàäàþò òðåâîæíûìè ðàññòðîéñòâàìè, ó 2% óñòàíîâëåíû îáñåññèâíî 
êîìïóëüñèâíûå íàðóøåíèÿ [1]. Äëÿ òðåâîæíûõ ðàññòðîéñòâ

õàðàêòåðíû êîìîðáèäíûå íàðóøåíèÿ (60% ñëó÷àåâ) â âèäå
òèêîâ, îáñåññèé, íàðóøåíèé ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü íåäîñòàòî÷íîé äèàãíîñòèêå è ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îöåíêå ýòîãî ðàññòðîéñòâà [2, 3]. Çàðóáåæíûå èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ïîä÷åðêèâàþò óâåëè÷åíèå òðåâîæíîñòè è íåâðîòèçìà (íà 20%) ñðåäíåãî àìåðèêàíñêîãî ðåáåíêà â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé
&
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è ðîñòîì îêðóæàþùåé îïàñíîñòè (êîððåëÿöèÿ ñ ïîêàçàòåëÿìè ðàçâîäîâ, ïðåñòóïëåíèé). Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû è ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå â äåòñòâå
îòðàæàþòñÿ íà êà÷åñòâå ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ âçðîñëîé
ëè÷íîñòè ÷åðåç óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâî æàëîá íà ôèçè÷åñêèé è ïñèõîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ è ðèñê ðåãîñïèòàëèçàöèè [4].
Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü äàííîé ïðîáëåìû, ïðåäñòàâëÿåò òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ èçó÷åíèå ìåòîäîâ òåðàïèè è ïðîôèëàêòèêè òðåâîæíî  ôîáè÷åñêè  îáñåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Íåâðîç ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàòîëîãèþ â âîçíèêíîâåíèè, ðàçâèòèè è ëå÷åíèè
êîòîðîé îñíîâíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïñèõîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì, ïîýòîìó ìåòîäîì âûáîðà ÿâëÿåòñÿ ïñèõîòåðàïèÿ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷èòü ýôôåêòèâíîñòü âàðèàíòîâ ïñèõîòåðàïèè â ëå÷åíèè òðåâîæíî  ôîáè÷åñêè  îáñåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Çà ïåðèîä íàáëþäåíèÿ ïðèìåíåíèå òîëüêî ôàðìàêîòåðàïèè (êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà) â ëå÷åíèè òðåâîæíî  ôîáè÷åñêè  îáñåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ ñîïðîâîæäàëîñü êðàòêîâðåìåííûì ýôôåêòîì. Áîëüíûå âíîâü ïîñòóïàëè íà ëå÷åíèå;
êîìïëåêñíîå ïðèìåíåíèå ôàðìàêîòåðàïèè è ïñèõîòåðàïèè
áûëî ýôôåêòèâíûì â 65,4% ñëó÷àåâ, ïðè èñïîëüçîâàíèè
òîëüêî ïñèõîòåðàïèè ó 86,4% áîëüíûõ íàáëþäàëñÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò (÷²=59,02 ð<0,001). Óñòàíîâëåíà ñëåäóþùàÿ ýôôåêòèâíîñòü âàðèàíòîâ ïñèõîòåðàïèè: èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ - 51,1% ñëó÷àåâ, ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé è ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè  86,8%, ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé, ãðóïïîâîé è ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè - âñå
ñëó÷àè äàëè ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò (X²=15,99 P<0,001).
Ïñèõîòåðàïèÿ íà÷èíàëàñü ñ ñîâìåñòíîé áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè è áîëüíûì, êîòîðàÿ èìåëà äèàãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå è çíàêîìèëà ñ óñëîâèÿìè òåðàïèè. Âî âðåìÿ áåñåäû
äëÿ áîëüíûõ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà
ïðåäîñòàâëÿëàñü âîçìîæíîñòü èãðàòü è ðèñîâàòü, ÷òî äîïîëíÿëî èíôîðìàöèþ î áîëüíîì. Èññëåäîâàíèå ñèìïòîìîâ
çàáîëåâàíèÿ îñóùåñòâëÿëîñü â êîíòåêñòå èñòîðèè ðàçâèòèÿ
è ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé ðåáåíêà: èçó÷àëèñü ïñèõîòðàâìèðóþùèå ôàêòîðû, äàííûå î ñåìüå è âçàèìîîòíîøåíèÿ â
ñèñòåìàõ ðîäèòåëü-ðîäèòåëü, ðîäèòåëü-ðåáåíîê. Ïðèñóòñòâèå ó áîëüíîãî òðåâîãè, ñòðàõà ñåïàðàöèè ïðîÿâëÿëîñü
íàïðÿæåíèåì, íåæåëàíèåì îòäåëèòüñÿ îò ðîäèòåëÿ (÷àùå
ìàìû, áàáóøêè) äëÿ èíäèâèäóàëüíîé áåñåäû ñ âðà÷îì, ÷òî
ñëóæèëî ïîêàçàíèåì äëÿ ïðîðàáîòêè ñèìïòîìàòèêè çàáîëåâàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíî â ðàìêàõ ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè ñ
ïîñëåäóþùèì ïåðåõîäîì ê èíäèâèäóàëüíûì çàíÿòèÿì.
Ïî À. È. Çàõàðîâó (1982), ñåìåéíàÿ òåðàïèÿ ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ ýòàïîâ: îáñëåäîâàíèå ñåìüè, ñåìåéíûå îáñóæäåíèÿ, ñîâìåñòíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ áîëüíîãî è ðîäèòåëåé. Íàìè
èññëåäîâàëîñü îòíîøåíèå ðîäèòåëåé ê ëå÷åáíîìó ïðîöåññó,
ïîíèìàíèå èìè íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ âñåñòîðîííåé ïîìîùè ðåáåíêó, ïîìèìî ôàðìàêîòåðàïèè. Â ñåìåéíîé äèñêóññèè ïðîðàáàòûâàëèñü íàðóøåíèÿ ñåìåéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ òåñòèðîâàíèÿ ïî Ý. Ã. Ýéäåìèëëåðó [5]. Ðåäêî âçðîñëûå ïðèçíàâàëè íàëè÷èå òðóäíîñòåé
ó âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè è ôîðìóëèðîâàëè çàïðîñ äëÿ ñåìåéíîé
òåðàïèè, ÷àùå èñòî÷íèê ïðîáëåìû ïðåäñòàâëÿëñÿ òîëüêî â
áîëüíîì. Îòêðûòî êîíôëèêòíûå, íàïðÿæåííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ðîäèòåëåé, êàê ôàêòîð ïñèõîòðàâìàòèçàöèè äåòåé,
îïðåäåëÿëèñü â 52% ñåìåé, ïðè ýòîìó 20% ðîäèòåëåé îáíàðóæèâàëè õàðàêòåðîëîãè÷åñêèå, à ó 40% - íåâðîòè÷åñêèå
íàðóøåíèÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü áîëüíûõ âîñïèòûâàëèñü â ñòèëå
äîìèíèðóþùåé (52%) è ïîòâîðñòâóþùåé (36%) ãèïåðïðîòåêöèè. Ðàñøèðåíèå ðîäèòåëüñêèõ ÷óâñòâ êîìïåíñèðîâàëî ñ
ïîìîùüþ ðåáåíêà íåäîñòàòî÷íóþ ýìîöèîíàëüíóþ áëèçîñòü
ñóïðóãîâ â 32% ñåìåé. Â ïñèõîòåðàïèè íàèáîëåå ÷àñòî ïðîðàáàòûâàëàñü ÷ðåçìåðíàÿ áëèçîñòü ìàòåðè ñ ñûíîì, ïðîÿâëåíèÿ ãèïåðîïåêè ñ òðåâîãîé î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ðåáåíêà.
Òåñíàÿ áëèçîñòü, çàâèñèìîñòü îò ìàòåðè, ïðè îòñóòñòâèè óäîâëåòâîðÿþùèõ îòíîøåíèé ìåæäó ðîäèòåëÿìè, âåëè ê èíäóêöèè ïñèõîïàòîëîãèè ó áîëüøèíñòâà áîëüíûõ, íàïðèìåð,
Âëàä, 8 ëåò, ïðîÿâëÿë ñòðàõ óêîëîòüñÿ èãëîé, íàñåêîìûõ,
øêîëû, ìàìó âîñïðèíèìàë êàê äîáðóþ, ñïîêîéíóþ è çëóþ,

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â èññëåäîâàíèå áûëî âêëþ÷åíî 25 áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â äåòñêîì äíåâíîì ñòàöèîíàðå è äèñïàíñåðå çà
ïåðèîä 2001-2004 ãîäû. Èç íèõ: ñ òðåâîæíî-ôîáè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè  13 áîëüíûõ (52%), îáñåññèâíî  êîìïóëüñèâíûì ðàññòðîéñòâîì  7 áîëüíûõ (28%), ðàññòðîéñòâàìè
ñíà  5 áîëüíûõ (20%). Âîçðàñò áîëüíûõ âàðüèðîâàë îò 5 äî
18 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò 10,8 ëåò ± 0,26), ìóæñêîãî ïîëà áûëî
20 áîëüíûõ (80%), æåíñêîãî  5 áîëüíûõ (20%).
Ïî âèäó ëå÷åíèÿ áîëüíûå áûëè ðàçäåëåíû íà òðè ãðóïïû: ² ãðóïïà (îñíîâíàÿ)  ïðèìåíåíèå ïñèõîòåðàïèè è ôàðìàêîòåðàïèè - 10 áîëüíûõ (40%); ²² ãðóïïà (êîíòðîëüíàÿ) 
ïðèìåíåíèå òîëüêî ôàðìàêîòåðàïèè  7 áîëüíûõ (28%); ²²²
ãðóïïà  ïðèìåíåíèå òîëüêî ïñèõîòåðàïèè - 8 áîëüíûõ
(32%). Ôàðìàêîòåðàïèÿ âêëþ÷àëà àíêñèîëèòèêè, ñåäàòèâíûå ïðåïàðàòû. Ïðèìåíÿëàñü àíàëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííàÿ ïñèõîòåðàïèÿ: èíäèâèäóàëüíàÿ  7 áîëüíûõ (38,9%),
ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé è ñåìåéíîé  8 áîëüíûõ (44,4%),
ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé, ãðóïïîâîé è ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèè  3 ïàöèåíòà (16,7%).
Ñåññèè ïñèõîòåðàïèè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 1 - 1,5 ÷àñà
â òå÷åíèå 3 - 6 ìåñÿöåâ ïðîâîäèëèñü â èíäèâèäóàëüíîé
ôîðìå - 1-2 ðàçà â íåäåëþ, â ãðóïïîâîé ôîðìå - 1 ðàç â
íåäåëþ, ñåìåéíûå ñåññèè - 2-3 ðàçà â ìåñÿö.
Áîëüíûå ñ òðåâîæíî  ôîáè÷åñêè - îáñåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè ó÷àñòâîâàëè â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü äëÿ ïîäðîñòêîâ 11-17 ëåò â ñîñòàâå 9 ÷åëîâåê è 10 -15 ëåò â ñîñòàâå 6 ÷åëîâåê. Â ïåðâîé ãðóïïå
áûëî 2 äåâî÷êè è 7 ìàëü÷èêîâ, âî âòîðîé  3 ìàëü÷èêà è 3
äåâî÷êè. Äëÿ êàæäîé ãðóïïû ïðîâîäèëîñü ïî 10 çàíÿòèé.
Ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ â ïåðâîì ñîñòàâå ïðîâîäèëèñü äëÿ
áîëüíûõ ñ ðàññòðîéñòâàìè ïîâåäåíèÿ  6 ÷åëîâåê, òðåâîæíîôîáè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì  1 ÷åëîâåê, çàèêàíèåì  2 ÷åëîâåêà. Âî âòîðîì ñîñòàâå áîëüíûå áûëè ñ òðåâîæíî-ôîáè÷åñêè-îáñåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè - 2 ÷åëîâåêà, òèêîçíûì ðàññòðîéñòâîì  1 ÷åëîâåê, òðèõîòèëîìàíèåé  1 ÷åëîâåê, ðàññòðîéñòâîì ïîâåäåíèÿ  1 ÷åëîâåê, íåâðàñòåíèåé  1 ÷åëîâåê.
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ ïðîâîäèëñÿ â êàòàìíåçå (ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü 16,8 ± 4,3 ìåñ)
ñ èñïîëüçîâàíèåì t êðèòåðèÿ, ðàçëè÷èÿ ñ÷èòàëè äîñòîâåðíûìè ïðè ð<0,05.
'

Nr.3 (291), 2006
êîíôëèêòóþùóþ ñ îòöîì; ó Æåíè, 14 ëåò, (ñòðàõ ïîäàâèòüñÿ
òâåðäîé ïèùåé) ìàìà ïðîÿâëÿëà íåæíîñòü ê ñûíó, ïîä÷åðêèâàÿ àëêîãîëèçì ìóæà è òèðàíèþ îòöà; ó Þëèàíà, 10 ëåò,
(ñòðàõ øêîëû) ìàìà æåðòâåííî îïåêàëà ñûíà ñ ïîëíûì îòâåðãàíèåì îòöà èç-çà åãî «íåâíèìàòåëüíîñòè» ê ñûíó. Ïðîÿâëåíèÿ ðàññòðîéñòâà ó äåòåé ìàòåðè ïðèçíàâàëè ïîíÿòíûìè è áëèçêèìè ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè. Îñîçíàâ ðîëü òðåâîã, îñîáåííîñòåé âçàèìîîòíîøåíèé â âîçíèêíîâåíèè íåâðîòè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà ó ðåáåíêà, ðîäèòåëè ñìîãëè âèäåòü
ïðîáëåìû â íîâîì ðàêóðñå è âåñòè ñåáÿ áîëåå àäåêâàòíî.
Ìíîãèå ðîäèòåëè íàñòîëüêî èäåíòèôèöèðîâàëè ñåáÿ ñî
ñâîèìè äåòüìè, ÷òî íå ïðèçíàâàëè èõ îòäåëüíûìè ëè÷íîñòÿìè, ïðîÿâëÿÿ âîñïèòàòåëüíóþ íåóâåðåííîñòü (48%), ôîáèþ
óòðàòû ðåáåíêà (16%), ñòèìóëèðóÿ èíôàíòèëüíûå êà÷åñòâà
ó äåòåé (12%). Òàê, òðåâîæíîñòü ìàìû, åå ñëîæíûå îòíîøåíèÿ ñ àâòîðèòàðíîé áàáóøêîé, êîòîðàÿ ìíîãîêðàòíî ðàçâîäèëàñü è «ðàçâåëà» ðîäèòåëåé Àëåêñåÿ, 7 ëåò, èìåëè îòíîøåíèå ê åãî êîøìàðàì, ôîáèÿì òåìíîòû, òàê ÷òî ìàëü÷èê çàñûïàë òîëüêî ðÿäîì ñ ìàìîé. Ñîí: «ÿ êëàäó ìîòîð÷èê íà êðûëî
áóìàæíîãî ñàìîëåòèêà, ñàæóñü â íåãî, òÿíó ðû÷àã íà ñåáÿ è
óëåòàþ, òàê êàê çà ìíîé ãîíÿòñÿ «ìèêðîôîí÷èêè» êîðè÷íåâîãî öâåòà. Îíè õîòÿò óíåñòè ìåíÿ â êîñìîñ, ãäå ìíîãî òàêèõ, ÿ èõ âèäåë â íåáå, êîãäà ïðîñíóëñÿ íî÷üþ»; «ÿ âûøåë íà
óëèöó, òàì ëåòàëè øèíû îò âåëîñèïåäà  «ñêàòèêè», îíè âïèâàëèñü è âûñàñûâàëè âñå èç ñïèíû. Ìîé äðóã, ñòàðøå ìåíÿ,
îòáðîñèë îäèí, ÿ ñáåæàë è ñïðÿòàëñÿ äîìà ïîä êðîâàòü. Íà
óëèöå, áûëî âèäíî â îêíî, ñïëîøü ëåòàëè «ñêàòèêè». Áàáóøêà áûëà â ìàãàçèíå, ìàìà - íà ðàáîòå».
×àñòî ñôåðà âîñïèòàíèÿ èñïîëüçîâàëàñü äëÿ âûíåñåíèÿ êîíôëèêòîâ ðîäèòåëåé, ïðîåêöèè îòðèöàòåëüíûõ êà÷åñòâ íà ðåáåíêà (32%), èçáèðàòåëüíîñòè îòíîøåíèé ê ðåáåíêó â çàâèñèìîñòè îò åãî ïîëà (36%). Íà áîëüíûõ ïðîåöèðîâàëèñü àãðåññèâíîñòü, ñêëîííîñòü ê ëåíè, âëå÷åíèå ê
àëêîãîëþ, íåãàòèâèçì ðîäèòåëåé, ïðè ýòîì âåëàñü îæåñòî÷åííàÿ áîðüáà ñ ÷åðòàìè õàðàêòåðà áîëüíîãî ñ ïîëó÷åíèåì
ýìîöèîíàëüíîé âûãîäû äëÿ ðîäèòåëÿ. Òàê, ïîäðîñòîê ìîã
áûòü íåèñïðàâèìûì õóëèãàíîì, äóáèíîé òîëñòîé, çëîé,
àãðåññèâíîé. Â âîñïèòàòåëüíûõ ïîäõîäàõ îòðàæàëîñü íåïîíèìàíèå ðîäèòåëÿìè ýìîöèîíàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è
âîçìîæíîñòåé ïîäðîñòêà, íàïðèìåð, ìàòü îáâèíÿëà ïëà÷óùåãî 15-ëåòíåãî Æåíþ â «êðàæå, ïüÿíñòâå, èçíàñèëîâàíèè»,
ýòî îí ìîã áû ñîâåðøèòü ïîêà îíà íà äåæóðñòâå, à îòåö  â
îòúåçäå. Èç-çà ýòîãî áûë îñóæäåí åå ìëàäøèé áðàò, ñûíà
ñ÷èòàëà áåçäóøíûì è áåññåðäå÷íûì - îí íå õîòåë íàâåùàòü
åå âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ â îíêîîòäåëåíèè. Ïðè÷èíîé îáðàùåíèÿ áûëè ñòðàõ çàãðÿçíåíèÿ, íàâÿç÷èâîå ìûòüå ðóê è êóïàíèå ñûíà. Â õîäå îáñóæäåíèÿ áîëüíîìó ñòàíîâèëîñü ÿñíî,
èíîãäà âïåðâûå, ÷òî áåñïîêîèò åãî ðîäèòåëåé. Äèñêóññèÿ ñ
ðîäèòåëÿìè áûëà íàïðàâëåíà íà ïîèñê îáùåé òî÷êè çðåíèÿ
íà âîñïèòàíèå, óìåíüøåíèå èçëèøíåé ñòðîãîñòè è ïðèíöèïèàëüíîñòè, ïðåäîñòàâëåíèå äåòÿì áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è âîçìîæíîñòåé äëÿ ýìîöèîíàëüíîé ðàçðÿäêè,
èãð, äâèæåíèé. Â ñåìåéíûõ ñåññèÿõ ñòèìóëèðîâàëîñü ïðÿìîå îáðàùåíèå çàìå÷àíèé ê äåòÿì, ÷òî îáíàðóæèâàëî ñêðûòûå ÷óâñòâà, ñïîñîáñòâîâàëî ïðîðàáîòêå íåçàâåðøåííûõ â
ïðîøëîì ïðîáëåì. Óìåíèå ðîäèòåëåé ÿñíî ñîîáùàòü ðåáåíêó ñâîþ ïîçèöèþ, ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, è â òî æå
âðåìÿ ïîíèìàòü è óâàæàòü åãî êàê îòäåëüíóþ äîñòîéíóþ

ëè÷íîñòü, ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ ó áîëüíîãî ÷óâñòâà ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, íåçàâèñèìîñòè, íàâûêîâ îáùåíèÿ.
Äëÿ ýòîãî îáñóæäåíèå ñî÷åòàëîñü ñ ïðîèãðûâàíèåì, îáìåíîì ðîëÿìè äåòåé è ðîäèòåëåé è ñîçäàíèåì â èãðå âîçìîæíûõ ïóòåé ðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Èíîãäà ðàáîòà
ñ ðîäèòåëÿìè ñâîäèëàñü ïðîñòî ê îáó÷åíèþ è ðóêîâîäñòâó
äëÿ ñíèæåíèÿ íàïðÿæåíèÿ â ñåìüå, íî áîëåå óñòîé÷èâûé
ðåçóëüòàò äîñòèãàëñÿ, åñëè ðîäèòåëÿì óäàâàëîñü îñîçíàòü
è ïðîðàáîòàòü èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äåòüìè. Â ïñèõîòåðàïèè îòíîøåíèå ðîäèòåëåé ê çàäà÷àì ñåìåéíîé òåðàïèè ñëóæèëè èíäèêàòîðîì îòíîøåíèÿ ê ðåáåíêó, îòðàæàÿ ñëîæíîñòü ðàáîòû. Ðèãèäíîñòü è íåâîâëåêàåìîñòü â òåðàïèþ ðîäèòåëåé îáóñëîâëèâàëî èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Îäíàêî â çàíÿòèè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 45-50
ìèíóò 10 ìèíóò îòâîäèëîñü ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ ðîäèòåëåì äëÿ ïðîðàáîòêè îòíîøåíèé ìåæäó ðîäèòåëÿìè è ðåáåíêîì, ðàçâèòèÿ ïîíèìàíèÿ ïîòðåáíîñòåé áîëüíîãî, îñîáåííîñòåé åãî ñîñòîÿíèÿ.
Äèíàìèêà îòíîøåíèé ìåæäó ðåáåíêîì è ðîäèòåëÿìè
áûëà îïðåäåëÿþùåé äëÿ âûáîðà ìåòîäà ïñèõîòåðàïèè:
âêëþ÷åííîñòü ðîäèòåëåé, âîçìîæíîñòü òåðàïåâòè÷åñêîãî
êîíòàêòà ñ ðåáåíêîì, íàëè÷èå ìîòèâàöèè ðàçðåøèòü ïðîáëåìó ó ïîäðîñòêà âûñòóïàëè ïîêàçàíèåì äëÿ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Âûáîð ìåòîäà ïñèõîòåðàïèè áàçèðîâàëñÿ íà êëèíè÷åñêèõ äàííûõ è âîçðàñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Äëÿ äåòåé 5-8 ëåò ïðåîáëàäàþùåå
çíà÷åíèå èìåëè äèðåêòèâíûå è íåäèðåêòèâíûå èãðîâûå
ïðèåìû. Èñïîëüçîâàëñÿ íåîáõîäèìûé íàáîð èãðóøåê (M.
Klein., D.Levy, J.Allan), ïðåäìåòû äëÿ ðèñîâàíèÿ è èçãîòîâëåíèÿ íîâûõ îáðàçîâ â èãðå. Ñî÷èíåíèå èñòîðèé â èãðå,
ðèñîâàíèå ñòèìóëèðîâàëî ðàáîòó ôàíòàçèè áîëüíîãî, ýìîöèîíàëüíî âàæíûå ìîìåíòû ïðîèãðûâàëèñü è îáñóæäàëèñü.
Ïðèìåíåíèå èíòåðïðåòàöèé ñïîñîáñòâîâàëî âíåñåíèþ íàïðàâëåíèé è ðàñøèðåíèþ èãðû. Äëÿ ýòîãî ïðîâîäèëñÿ òùàòåëüíûé àíàëèç èãðîâûõ ñåññèé, ñ ó÷åòîì äèíàìèêè êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé. Ïîääåðæèâàþùåå ñîïðîâîæäåíèå
áûëî íåîáõîäèìî ïðè ðîáîñòè, íàïðÿæåííîñòè áîëüíûõ
(44%), à ñäåðæèâàþùåå, îïðåäåëÿþùåå ãðàíèöû - ïðè ïðîÿâëåíèÿõ àãðåññèâíîñòè è âîçáóäèìîñòè (72%). Äëÿ ïðîðàáîòêè ñòðàõà (àêòóàëèçàöèè è îòðåàãèðîâàíèÿ) ïðèìåíÿëàñü
ðîëåâàÿ äðàìàòèçàöèÿ ôàíòàçèé è ñêàçîê: «èñòîðèÿ î ïîÿâëåíèè áðàòèêà», «Êðàñíàÿ øàïî÷êà», äð.; èñïîëüçîâàëèñü
ìîäåëèðîâàííûå ñèòóàöèè  ýòþäû ïî Ì. È. ×èñòÿêîâîé
äëÿ âûðàæåíèÿ ýìîöèé: «ðàçúÿðåííàÿ ìåäâåäèöà» - ãíåâà,
«ãðîçà» - ñòðàõà, «ïîòåðÿëñÿ» - îò÷àÿíèÿ, òðåâîãè, «â òåìíîé íîðå», «áèòâà» - ñòðàõà, îò÷àÿíèÿ, ñìåëîñòè è ðàäîñòè,
à òàêæå àêöåíòèðóþùèå îòäåëüíûå ÷åðòû õàðàêòåðà: «ñìåëûé çàÿö», «ñïðàâåäëèâûé ïàïà», «ðîáêèé ðåáåíîê» è äð.
[7]. Ýìîöèè, äëÿ èõ ïîíèìàíèÿ, óìåíèÿ âûðàçèòü âåðáàëüíî, â ðèñóíêå îáñóæäàëèñü ïðèáëèæåííî ê ëè÷íîé èñòîðèè
áîëüíîãî. Òåðàïåâòè÷åñêèé àëüÿíñ áàçèðîâàëñÿ íà ñîçäàíèè àòìîñôåðû áåçîïàñíîñòè, ïðèíÿòèÿ, îòíîøåíèÿ ê áîëüíîìó êàê ê ëè÷íîñòè, îáëàäàþùåé âíóòðåííåé ñèëîé. Ýòî
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ ó ðåáåíêà äîâåðèÿ ê ëå÷åíèþ è
âðà÷ó, óëó÷øàÿ ýôôåêò.
Â ðàáîòå ñ ïîäðîñòêàìè áåñåäû áûëè íàïðàâëåíû íà
ïðîðàáîòêó ôðóñòðàöèè, òðåâîãè, îäèíî÷åñòâà, ñàìîóíè÷èæåíèÿ, ñòðàõà â ñâÿçè ñ ñåêñóàëüíûì ðàçâèòèåì. Âñå áîëü!

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
íûå ïåðâîíà÷àëüíî ïðîõîäèëè êóðñ èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè. Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïîäðîñòêîâ: ýìîöèîíàëüíàÿ íåïîñðåäñòâåííîñòü, ñòðåìëåíèå ê ãðóïïèðîâàíèþ,
ðàñøèðåíèþ äèàïàçîíà ðîëåâîãî ïîâåäåíèÿ, ïîòðåáíîñòü â
èíòèìíîñòè, ó÷èòûâàëèñü â ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè äëÿ
îáëåã÷åíèÿ îñîçíàíèÿ ïðîáëåì, ðàñïîçíàâàíèÿ íåàäåêâàòíîãî
ýìîöèîíàëüíî-ïîâåäåí÷åñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàâûêîâ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ ó áîëüíûõ. Ñîäåðæàíèå çàíÿòèé ñîñòàâëÿëîñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ñöåíàðèÿ ãðóïïîâîé ïñèõîòåðàïèè Â. È. Ãàðáóçîâà. Çàíÿòèå ñêëàäûâàëîñü
èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ: ðàçìèíêà, îáðàçîâàòåëüíûé ýòàï, îáñóæäåíèå, ðàçûãðûâàíèå ðåàëüíûõ è ïðèäóìàííûõ èñòîðèé â
êëþ÷å òåìàòèêè. Çàäàíèÿ âûïîëíÿëèñü îäíîâðåìåííî âñåìè
ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû, â ïàðàõ è òðîéêàõ. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ
îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ ÷ëåíû ãðóïïû çíàêîìèëèñü, ïðåäîñòàâëÿÿ ïî æåëàíèþ íåêîòîðóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå. Â
êà÷åñòâå ðàçìèíêè ïðîâîäèëèñü èãðû, ïðåäïîëàãàþùèå äâèæåíèå (íàçûâàíèå èìåí âìåñòå ñ ïåðåáðàñûâàíèåì ìÿ÷à è
äð.) è ýìîöèîíàëüíóþ ýêñïðåññèþ («ðîçîâûé êðîêîäèë»).
Èíôîðìàöèîííàÿ ÷àñòü ïåðâîãî çàíÿòèÿ áûëà ïîñâÿùåíà
áåñåäå «î íåâðîçå», âñåé ãðóïïîé ñëîæåíà èñòîðèÿ «î æèçíè
áîëåçíåííîãî ìàëü÷èêà è åãî èçìåíåíèÿõ». Áûëè âûïîëíåíû ðèñóíêè: «Êàêîé ÿ åñòü è êàêèì õîòåë áû áûòü»? Çàòåì
êàæäûé ó÷àñòíèê ïðåäñòàâëÿë ãðóïïå íàðèñîâàííûé ñâîé
îáðàç - â ìåðó (ïî áàëëàì) ñìåëîé, îáùèòåëüíîé, çäîðîâîé,
îáëàäàþùåé âíåøíèìè äàííûìè, ñïîñîáíîñòüþ ê ó÷åáå
ëè÷íîñòè. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ãðóïïîâîé ñåññèè ó÷àñòíèêè èìåëè âîçìîæíîñòü ñäåëàòü çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòè, âûðàçèòü ñâîè îùóùåíèÿ, ïîæåëàíèÿ, ïðîèãðûâàëàñü ñöåíà â òðîéêàõ «âû õâàëèòå ñâîåãî äðóãà çà âíåøíèé âèä, óñïåõè, äóøåâíûå êà÷åñòâà». Â ïðîöåññå
çàíÿòèé óòî÷íÿëèñü öåëè, êîòîðûå õî÷åò äîñòèãíóòü êàæäûé
ó÷àñòíèê è ãðóïïà â öåëîì, êàêóþ äîëþ îòâåòñòâåííîñòè êàæäûé ïîäðîñòîê áåð¸ò íà ñåáÿ, à ÷òî îñòàâëÿåò ãðóïïå è âðà÷ó.
Çàíÿòèÿ áûëè òàêæå ïîñâÿùåíû áåñåäàì: «î ÷óâñòâàõ è èõ
âûðàæåíèè», «î ëè÷íîñòè, õàðàêòåðå è òåìïåðàìåíòå», «÷òî
çíà÷èò áûòü óìíûì?», «î æåëàíèÿõ è âîçìîæíîñòÿõ», «î ìóæåñòâåííîñòè è æåíñòâåííîñòè», «îá àâòîíîìèè è çàâèñèìîñòè», «îá îòíîøåíèÿõ, óìåíèè ïîíèìàòü ñîñòîÿíèÿ äðóãèõ ëþäåé». Ñî÷èíåííûå èñòîðèè î ñèòóàöèÿõ â øêîëå, äîìà,
íà óëèöå äðàìàòèçèðîâàëèñü ó÷àñòíèêàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâîåãî îïûòà. Äëÿ ñòèìóëÿöèè íàâûêîâ ïðÿìûõ êîíòàêòîâ
ïðèìåíÿëèñü óïðàæíåíèÿ: ïîî÷åðåäíî áîëüíûå îáðàùàëèñü
ê êàæäîìó ó÷àñòíèêó ãðóïïû ñî ñëîâàìè: «×òî ìíå íðàâèòñÿ
â òåáå  ýòî », «÷òî ìåíÿ ðàçäðàæàåò â òåáå  ýòî..» èëè «òî,
÷òî ÿ õî÷ó, ÷òîáû òû çíàë îáî ìíå  ýòî..», «òî, ÷òî ÿ õî÷ó,
÷òîáû òû íå çíàë îáî ìíå  ýòî..». Âûïîëíÿëèñü óïðàæíåíèÿ
ñ ïðèìåíåíèåì òåõíèêè ãåøòàëüò äëÿ ïðîðàáîòêè âíóòðèëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ: â «ðîíäî» - «ÿ áîþñü òåáÿ», â «ðåâåðñèâíîé èãðå» ó÷àñòíèêè ãðóïïû èãðàëè ðîëè, ïðîòèâîïîëîæíûå ðåàëüíîìó ïîâåäåíèþ: äåâî÷êè - «çàäèðà», «òèõàÿ îòëè÷íèöà», à ìàëü÷èêè - «áîòàíèê» è «óãðþìûé, ëåíèâûé ïðîãóëüùèê». Ïðîðàáàòûâàëèñü ñâîéñòâåííûå ëè÷íîñòè ïðîòèâîïîëîæíîñòè: ìóæåñòâåííîñòü  æåíñòâåííîñòü,
àãðåññèâíîñòü  ïàññèâíîñòü, ðàöèîíàëüíîñòü  ýìîöèîíàëü-

íîñòü. Çàêëþ÷èòåëüíûå çàíÿòèÿ áûëè ïîñâÿùåíû ïðîðàáîòêå ïðîáëåì ïîëîðîëåâîé èäåíòè÷íîñòè, ýôôåêòèâíîñòè â
ñåìåéíûõ ðîëÿõ è â ðîëè «êàêîé ÿ åñòü íà ñàìîì äåëå». Ñòèìóëèðîâàëîñü âûðàæåíèå ïîäëèííûõ ÷óâñòâ ïî îòíîøåíèþ
äðóã ê äðóãó, ïðèíÿòèå ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, òàêîé, êàêàÿ
îíà åñòü. Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàííîé ðàáîòû ó÷àñòíèêè ñìîãëè îïðåäåëèòü ñîáñòâåííûå óñòàíîâêè â îòíîøåíèè «ß 
ðîäèòåëè». Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ âûðàçèë ýòî òàê: «Áûòü íåçàâèñèìûì  ýòî ñòàòü ðîäèòåëåì ñàìîìó ñåáå». Àòìîñôåðà
äîáðîæåëàòåëüíîñòè è âçàèìíîãî ïðèíÿòèÿ â ãðóïïîâîì ïðîöåññå àêòèâèçèðîâàëà ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîé ñàìîîöåíêè è âîçìîæíîñòü ñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè âî âçàèìîóäîâëåòâîðÿþùåé ìàíåðå. Ãðóïïû áûëè çàêðûòûå, ðóêîâîäñòâî ãðóïïàìè îñóùåñòâëÿëîñü â àêòèâíîì, äèðåêòèâíîì
ñòèëå, à òàêæå ñ ïîçèöèè ó÷àñòíèêà ãðóïïû.
1.

2.

3.

Âûâîäû
Ïðèìåíåíèå òîëüêî ôàðìàêîòåðàïèè íåäîñòàòî÷íî äëÿ
ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà ëå÷åíèÿ òðåâîæíî  ôîáè÷åñêè  îáñåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ. Äëÿ ïðîðàáîòêè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî àñïåêòà ðàññòðîéñòâ íåîáõîäèìà
ïñèõîòåðàïèÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü èíäèâèäóàëüíîé ïñèõîòåðàïèè âîçðàñòàåò ïðè ñî÷åòàíèè ñ ñåìåéíîé ïñèõîòåðàïèåé, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò ïðîðàáîòàòü îòíîøåíèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè è
ðåáåíêîì, ñòèëü âîñïèòàíèÿ, èìåþùèå çíà÷åíèå â ðàññòðîéñòâå áîëüíîãî, à òàêæå ðàçâèâàåò ïîíèìàíèå ðîäèòåëÿìè ïîòðåáíîñòåé, îñîáåííîñòåé áîëüíîãî.
Ãðóïïîâàÿ ïñèõîòåðàïèÿ, êîòîðàÿ ó÷èòûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïîäðîñòêîâ, óëó÷øàåò ýôôåêò
ëå÷åíèÿ îáëåã÷àåò îñîçíàíèå èìè èíòðàïñèõè÷åñêèõ
êîíôëèêòîâ, ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíîé ñàìîîöåíêè è
íàâûêîâ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ.
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Microlaringoscopia ºi microlaringochirurgia în afecþiunile laringiene
Vl. Popa,V. Osman, E. Gariuc
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Microlaryngoscopy and Microlaryngosurgery in Laryngeal Diseases
The authors performed an investigation of 452 cases which were examined and treated through suspension laryngoscopy under general
anesthesia. The results of the research on the pathological processes in the larynx revealed a large number of diseases, some of which were
considered precancerous. It was determined that the laryngeal polyp among laryngeal deseasis was situated on the first place of the patients
examined and treated for laryngeal pathology the largest group, 40.9%, were found to have a laryngeal polyp. The next largest group (9.7%)
suffered from white chronic hyperplastic laryngitis (9.7%), and the third largest grouop from red chronic hyperplastic laryngitis. As a result, it
was established that tumor ablation or biopsy performed by indirect laryngoscopy under local anesthesia is now antiquated and should not be
used due to unfavourable consequences related to the phonatory function of the larynx. Modern suspension laryngoscopy under general anesthesia
proved to be an adequate technique to reveal laryngeal pathologies.
Key words: larynx, microlaryngoscopy, microlaryngosurgery
Ìèêðîëàðèíãîñêîïèÿ è ìèêðîëàðèíãîõèðóðãèÿ ïðè ïàòîëîãèè ãîðòàíè
Àâòîðàìè íàêîïëåí îïûò ïî êîìïëåêñíîìó îáñëåäîâàíèþ è ëå÷åíèþ 452 áîëüíûõ ñ ïîìîùüþ ìèêðîëàðèíãîñêîïèè ñ ñàìîôèêñèðóþùèì ïðèñïîñîáëåíèåì, ïîä îáùèì íàðêîçîì. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ãîðòàíè ïîêàçàëè, ÷òî â ãîðòàíè
âñòðå÷àþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå çàáîëåâàíèÿ, íåêîòîðûå èç íèõ ñ÷èòàþòñÿ «ïðåäðàê». Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè çàáîëåâàíèé ãîðòàíè çàíèìàåò ïîëèï ãîðòàíè, äîñòèãàÿ 40,9%; íà âòîðîì ìåñòå íàõîäèòñÿ áåëûé õðîíè÷åñêèé ãèïåðïëàñòè÷åñêèé ëàðèíãèò - 9,7%; íà òðåòüåì ìåñòå ðàñïîëàãàåòñÿ ïàïèëëîìàòîç è êðàñíûé õðîíè÷åñêèé ãèïåðïëàñòè÷åñêèé ëàðèíãèò. Óäàëåíèå îïóõîëåâûõ îáðàçîâàíèé (èëè áèîïñèÿ) ãîðòàíè ñ ïîìîùüþ íåïðÿìîé ëàðèíãîñêîïèè ïîä ìåñòíûì îáåçáîëèâàíèåì óñòàðåë è
íå äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí âî èçáåæàíèå îñëîæíåíèé, â òîì ÷èñëî ñî ñòîðîíû ðå÷åâîé ôóíêöèè ãîðòàíè. Ìèêðîëàðèíãîñêîïèÿ ïîä
îáùèì íàðêîçîì ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì è àäåêâàòíûì òåõíè÷åñêèì èì ïðèåìîì ïðè íàëè÷èè ïàòîëîãèè ãîðòàíè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîðòàíü, ìèêðîëàðèíãîñêîïèÿ, ìèêðîëàðèíãîõèðóðãèÿ

Actualitatea studiului
Laringele prezintã un organ cu funcþii bine determinate. Una
din cele mai importante este formarea ºi exercitarea vocii. Afectarea
acestui organ duce la invaliditatea persoanelor, în activitatea cãrora
un rol principal îl are laringele. Bolile virale, rãceala, factorii nocivi
cronici (tabagismul, alcoolismul, praful ºi altele) sunt cauzele
principale în etiopatogenia afecþiunilor laringiene. Laringitele acute
ºi cronice, precum ºi procesele tumorale ale laringelui, se plaseazã
printre primele în bolile aparatului aero-digestiv superior. În pofida
acestui fapt, diagnosticarea timpurie a maladiilor laringiene rãmâne
o sarcinã principalã ºi actualã a medicinii contemporane. De
asemenea, nu-s bine determinate formele de laringite. Existã mai
multe clasificãri ale laringitelor:
1. Ph. Dyonckere (1984) clasificã laringitele cronice astfel:
Clasificare histologicã
Laringitele cronice localizate:

Hiperplazia benzilor ventriculare. Pentru aceastã formã
de laringitã cronicã este caracteristic afectarea corionului
submucos cu implicarea în proces ºi a formaþiunilor
glandulare, constituind în aºa mod o veritabilã hiperplazie
glandulo-chisticã primarã.

Hiperplazia de naturã fibro-muscularã.

Laringitã pahidermicã cheratinizatã.



Inversaþia ventricularã. Aceasta înseamnã invaginaþia în
forma unui deget de mãnuºã a mucoasei ventriculare;
histologic este comparabilã cu o corditã polipoidã.
Laringitele cronice difuze sunt divizate în 2 grupuri:

Laringitele cronice catarale. Caracteristic pentru aceastã
formã de laringitã cronicã este hiperemia plicelor vocale.

Laringite pseudomixomatoase (Edemul Reinke, corditã
polipoidã). Un edem translucid, gelatiniform, care este în
centrul acoperiºului superficial al lamela propria pe parcursul
întregii porþiuni a pãrþii membranoase a ambelor plice vocale
2. Leziunile precanceroase de laringe, Lepage le
clasificã în trei stadii:
Stadiul I - hiperplazia epitelialã cu sau fãrã cheratozã.
Stadiu II - hiperplazia epitelialã cu sau fãrã cheratozã ºi
atipii celulare
Stadiu III - carcinom in situ.
3. Dupã procentul de malignizare:
Datele din bibliografia mondialã de specialitate, despre
frecvenþa malignizãrii proceselor cronice patologice din laringe,
sunt prezentate în tab. 1 ºi 2.
Tabelul 2

Tabelul 1

Leziuni generalizate

Leziuni localizate
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Tabelul 3
Repartizarea bolnavilor dupã entitãþile nozologice

Aºadar, rãmân ºi astãzi actuale atât problemele diagnosticului, clasificãrii, cât ºi tratamentul afecþiunilor laringelui, fapt
ce ne-a impus sã efectuãm acest studiu.
Scopul lucrãrii a fost de a stabili cât mai timpuriu diagnosticul
de afecþiuni ale laringelui folosind tehnica contemporanã.

3.

4.

Material ºi metode
În acest scop s-a folosit în ultimii ani laringoscopul de tip KarlStorz ºi microscopul; laringoscopia directã în suspensie, sub anestezie
generalã a fost utilizatã la 452 de bolnavi (tab. 3). Au fost analizate
rezultatele utilizãrii tehnicii moderne timp de mai mulþi ani în diverse
patologii laringiene. Toþi bolnavii au fost examinaþi prealabil prin
laringoscopia indirectã, apoi prin laringoscopia directã în suspensie;
majoritatea bolnavilor a fost examinaþi radiologic. La unii bolnavi a
fost folositã ºi RMN. Dupã înlãturarea procesului patologic din
laringe, materialul colectat a fost supus examenului histologic.
Rezultatele studiului ºi discuþii: Au fost analizate mai
mult de 19 entitãþi nozologice laringiene.
Rezultatele studiului asupra proceselor patologice din laringe,
referitor la formele de entitãþi nozologice, a evidenþiat cã în laringe
se întâlneºte un numãr mare de afecþiuni, unele din ele considerânduse precancer (tabelul 3). Din datele prezentate în tabelul 3 se vede
cã primul loc îl ocupã polipul laringian  185 de cazuri sau 40,9%;
pe locul doi se situeazã laringita cronicã hiperplazicã albã - 44 de
cazuri sau 9,7%. Papilomatoza laringelui ocupã locul trei ºi constituie
35 de cazuri (7,7%). Laringita cronicã hiperplazicã roºie s-a stabilit
în 28 din cazuri (6,2%). Aproximativ aceeaºi incidenþã au laringitele
cronice localizate ºi cele difuze alcãtuind 12 (2,6%) ºi 13
cazuri(2,9%), respectiv ºi carcinomul laringian care constituie 2%.
1.

2.

5.
6.

7.

Una din cauzele diagnosticãrii cancerului de laringe în
stadii avansate este îndreptarea tardivã a bolnavilor cu
afecþiuni laringiene la otorinolaringolog, în special în
centrele universitare.
Bolnavii care suferã de o laringitã cronicã ºi care nu
cedeazã sub tratamentul tradiþional, iar rãguºeala se
menþine mai mult de 2 sãptãmâni, de regulã, trebuie sã fie
consultaþi în clinicile ORL universitare.
Bãrbaþii fumãtori, mai ales cu vârsta de dupã 50 de ani,
constituie grupul de risc în instalarea laringitelor cronice
ºi a consecinþele lor.
Ablaþia formaþiunilor tumorale sau efectuarea biopsiei prin
laringoscopia indirectã sub anestezie localã, în prezent este
depãºitã ºi nu poate fi utilizatã, deoarece genereazã consecinþe
nedorite în ceea ce priveºte funcþia fonatorie a laringelui.
Unele simptome subiective cum ar fi: senzaþia de durere în
gât, uscãciune, tuse, miros fetid din gurã, senzaþie de prezenþa
a unui corp strãin în gurã sunt semne clinice care pot însoþi
nu numai o faringitã sau o tonsilitã, dar ºi o laringitã, fapt
care trebuie sa-l cunoascã fiecare medic ºi sã efectueze în
mod obligatoriu la aceºti bolnavi ºi laringoscopia.
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Concluzii
Analiza activitãþii în domeniul diagnosticului ºi tratamentului microchirurgical al afecþiunilor laringelui prin metoda
laringoscopiei directe în suspensie ºi sub anestezie generalã
demonstreazã cã numãrul de bolnavi nu corespunde
nivelului de morbiditate prin afecþiuni laringiene.
Bolnavii cu patologie laringianã se reþin în teritoriu ºi nu sunt
internaþi la timp în clinicile ORL din centrele universitare,
unde sunt specialiºti pregãtiþi pentru a efectua acest lucru, cu
o tehnicã corespunzãtoare cerinþelor contemporane.
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Eficacitatea hemostaticã a TachoComb-ului® în leziunile ficatului
E. Beschieru, Gh. Ghidirim, B. Topor, E. Onea, V. Gheorghiþã, V. Gudumac, A. Cerbadji
Clinica Chirurgie Nr.1 N. Anestiadi
Catedra Chirurgie Operatorie ºi Anatomie Topograficã
Catedra Histologie, Citologie ºi Embriologie
Laboratorul Biochimie, USMF Nicolae Testemiþanu
Haemostatic Efficacy of TachoComb® in Liver Injuries
On 33 Chinchilla rabbits have been done liver injuries which were differently by character and localization, and were studied the haemostatic
efficacy of TachoComb® in condition of healthy tissues, pathologic changed hepatic parenchyma and also in conditions of peritonitis, provoced of
intestinal content. Our results displayed good haemostatic efficacy of TachoComb® as in condition of healthy tissues, as in pathologic changed hepatic
parenchyma and in conditions of peritonitis, provoced of intestinal content. In the middle of hepatic lobe, the good haemostatic efficacy were established
in 83,33 % of incised and compound wounds of liver and in 66,67 % perforating wounds. Bleeding from peripheric and centrolobular hepatic wounds
can be stopped only by TachoComb®. The perihilar injuries require the administration of combined haemostatic methods using TachoComb®.
Key - words: TachoComb®, trauma, liver
Ãåìîñòàòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÒàõîÊîìáà® ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïå÷åíè
Íà 33 êðîëèêàõ ïîðîäû Øèíøèëëà ïðîèçâîäèëèñü ðàçíûå ïî õàðàêòåðó è ëîêàëèçàöèè ïîâðåæäåíèÿ ïå÷åíè, ïîñëå ÷åãî áûëà
èçó÷åíà ãåìîñòàòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü Òàõîêîìáà® â óñëîâèÿõ çäîðîâûõ òêàíåé, ïàòîëîãè÷åñêè èçìåí¸ííûõ òêàíåé ïå÷åíè, à òàêæå
ïðè ïåðèòîíèòå, âûçâàííîì ñîäåðæèìûì êèøå÷íèêà. Áûëà äîêàçàíà õîðîøàÿ ãåìîñòàòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÒàõîÊîìáà® ïðè çäîðîâûõ òêàíÿõ ïå÷åíè è ïàòîëîãè÷åñêè èçìåí¸ííûõ òêàíÿõ ïå÷åíè, à òàêæå ïðè ïåðèòîíèòå, âûçâàííîì ñîäåðæèìûì êèøå÷íèêà. Ïðè
âíóòðèïå÷åíî÷íûõ ðåçàíûõ è óøèáëåííûõ ðàíàõ ïðåïàðàò îáåñïå÷èâàë ãåìîñòàç â 83, 33 % ñëó÷àåâ, ïðè ñêâîçíûõ ðàíàõ ïå÷åíè  â 66,
67% íàáëþäåíèé. Ïðè ëîêàëèçàöèè ðàí â öåíòðàëüíûõ èëè ïåðèôåðè÷åñêèõ çîíàõ ïå÷åíî÷íûõ äîëåé êðîâîòå÷åíèå â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ óäàâàëîñü îñòàíîâèòü, ïðèìåíÿÿ òîëüêî ÒàõîÊîìá®. Ïðè ëîêàëèçàöèè ïîâðåæäåíèÿ â îáëàñòè âîðîò ïå÷åíè, äëÿ äîñòèæåíèÿ
îêîí÷àòåëüíîãî ãåìîñòàçà, òðåáóþòñÿ êîìáèíèðîâàííûå ìåòîäû, âêëþ÷àÿ ÒàõîÊîìá®.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÒàõîÊîìá®, òðàâìà, ïå÷åíü

Introducere
Ficatul, graþie dimensiunilor, structurii, friabilitãþii, particularitãþilor de vascularizare ºi topografice, este lezat destul de des:
în 9,2 % - 28 % din cazuri - în traumatismele abdominale, izolate
ºi pânã la 31,4 % - în cele asociate [3, 7], cunoscând o frecvenþã
mereu în creºtere, în deosebi în politraumatisme [8, 9]. La rândul
lor, politraumatismele cunosc ºi ele o tendinþã spre ascensiune,
crescând în ultimii ani cu 15  20 % în Republica Moldova [1],
pânã la 21,8 % - în Rusia ºi în alte þãri [6]. Pe lângã o frecvenþã
mare, aceste leziuni mai sunt caracterizate ºi printr-o mortalitate
deosebit de înaltã - de la 34,3 % pânã la 78 % dintre cazuri [2].
Principala cauzã (în 48 - 75 % cazuri), a mortalitãþii în leziunile
ficatului este hemoragia intraabdominalã [7, 11].
Deci, problema principalã, ºi cea mai dificilã, în tratamentul acestor leziuni, este hemostaza intraoperatorie.
Un pas înainte în rezolvarea acestei probleme îl constituie
ideea utilizãrii polimerilor biologici (colagenului, fibrinei, gelatinei),
de asemenea, ºi a diferitelor cleiuri din aceºti polimeri (Tissucolul,
Beriplastul, Spongostanul, Gelfoumul, TissuFlais-ul, Avitenul º.a.).
Unul dintre cel mai eficace preparate din acest grup, conform datelor
din literaturã, este TachoComb-ul® (TC), compus din mai multe
ingrediente: colagen, fibrinogen, trombinã, aprotininã ºi riboflavinã.
Datoritã compoziþiei sale originale, se explicã eficacitatea cea mai
mare hemo-, biliostaticã ºi de aderare a TC în raport cu altele faþã
de celelalte preparate din acest grup [10].
Necesitatea studiului este argumentatã prin faptul cã, în
literatura de domeniu, nu se conþine informaþie referitor la
eficacitatea TC în condiþii de þesuturi patologic modificate

(hepatite cronice, ciroze), ceea ce pentru Republica Moldova
unde, conform datelor statistice oficiale, morbiditatea prin aceste
maladii este de 1257,7 0/0000 [4], are importanþã deosebit de mare.
În cirozele hepatice se deregleazã mecanismul de reglare a
coagulabilitãþii sângelui [5], fapt pentru care, în calitate de model
experimental, noi am ales ciroza ca cea mai severã formã a
alterãrii parenchimului hepatic.
De asemenea, nu se conþin date despre eficacitatea TC în
caz de peritonitã, în traumatismele multiple ale ficatului cu
interesarea organelor cavitare. Lipsesc date despre eficacitatea
TC în funcþie de caracterul ºi de localizarea plãgilor ficatului.
Scopul ºi obiectivele lucrãrii
Efectuarea unui studiu experimental asupra eficienþei
hemostatice ºi de aderare a TC în funcþie de starea þesuturilor
ficatului, de prezenþa peritonitei cauzate de acþiunea conþinutului
intestinal de asemenea, în funcþie de caracterul ºi de localizarea
plãgilor ficatului.
Obiectivele studiului experimental au fost urmãtoarele:
1) Analiza eficacitãþii hemostatice a TachoComb®-ului pe
þesuturi hepatice intacte, în cirozã hepaticã ºi în peritonitã
cauzatã de conþinutul intestinal.
2) Aprecierea, pe animale de laborator, a eficacitãþii hemostatice
a TC în funcþie de caracterul ºi de localizarea plãgilor ficatului.
Material ºi metode
În calitate de animale de laborator au fost folosiþi 33 de
iepurii de muscã de ambele sexe, rasa ªinºilla, cu vârsta între 8
- 12 luni ºi greutatea de la 1200 g pânã la 1700 g. Animalele au
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fost operate cu folosirea anesteziei generale intramusculare cu
calipsol, în doze de câte 6 mg/kg masã corp. Pentru menþinerea
nivelului adecvat al anesteziei, calipsolul se administreazã în
doze de câte 3 mg/kg masã corp, peste fiecare 30 min.
Înainte de operaþie, animalelor li se efectua premedicaþia
cu: Relanium 2,5 mg/kg, Atropini sulfas 0,5 mg/kg, administrate
intramuscular.
În conformitate cu obiectivele trasate, studiul a fost divizat
în douã compartimente: I - pentru aprecierea eficacitãþii
hemostatice a TC pe þesuturi sãnãtoase; în ciroze hepatice ºi în
peritonitã cauzatã de prezenþa conþinutului intestinal (15 iepuri)
ºi II - pentru aprecierea eficacitãþii hemostatice a TC în funcþie
de caracterul ºi de localizarea plãgilor ficatului (18 iepuri).
Experienþele din primul lot au fost divizate în trei serii:
I serie - aprecierea eficacitãþii hemostatice a TC în condiþii
de þesuturi hepatice intacte (5 iepuri).
A II-a serie - aprecierea eficacitãþii hemostatice a TC în
ciroze hepatice (5 iepuri).
A III-a serie - aprecierea eficacitãþii hemostatice a TC în
condiþii de peritonitã cauzatã de conþinutul intestinal (5 iepuri).
La toate 3 serii de animale se provocau, în mod standard,
câte 3 plãgi tãiate, fiecare plagã pe diferiþi lobi (ficatul la iepuri
este compus din 5 lobi). Plãgile se provocau cu bisturiul în mijlocul
lobului, cu dimensiunile de 1x0,5x2 cm. Dupã apariþia hemoragiei,
se aplica TC, astfel ca el sã acopere marginile plãgii cu 1 cm.
Cirozele hepatice au fost provocate dupã modelul lui À.
Ôèøåð (1961), descris de [12], folosirea tetraclorurii de carbon

(CCl 4) de 40 %, câte 2 ml administrat per os de 3 ori pe
sãptãmânã. Dupã 10 sãptãmâni, la iepuri se dezvolta ciroza
hepaticã micronodularã, hepato-splenomegalie, dilatarea venelor
splenice, mezenteriale (fig. 1).
Examenul histologic al þesutului hepatic colectat dupã operaþie
demonstreazã cã organul îºi pãstreazã structura lobularã doar în
unele zone. Cea mai mare parte a parenchimului este strãbãtutã de
septuri mai groase sau mai fine de þesut fibros, formându-se astfel
pseudolobuli de diferite mãrimi, în care nu se observã venele centrale
sau ele sunt deplasate spre periferie (fig. 2).
Septurile de þesut fibros sunt moderat infiltrate cu limfocite
ºi histiocite. Doar în unii lobuli se pãstreazã structura trabecularã
a parenchimului. Asemenea lobului, în zonele centrale conþin
celule în stare de distrofie vacuolarã pronunþatã (fig. 3).
Peritonita experimentalã a fost modelatã dupã procedeul
descris de [12]. Iniþial, prin uzul anesteziei generale, se efectua
microlaparotomia, apoi pe intestinul subþire se provoca o breºã
de ≈ 1 cm în diametru, dupã care plaga laparotomicã se sutura.
Peste 24 de ore de la prima microlaparotomie, în stare de
narcozã, se efectua laparotomia largã, cu revizia organelor
intraabdominale. În toate cinci cazuri s-a constatat prezenþa, în
cavitatea peritonealã, lichidului seros-purulent, amestecat cu
conþinut intestinal, depuneri de fibrinã pe ansele intestinale ºi
pe peritoneul parietal, hiperemia peritoneului, proces aderenþial
recent. Fãrã evacuarea lichidului patologic din cavitatea
peritonealã, se provocau leziunile standarde, descrise mai sus,
ºi se efectuau procedeele hemostatice cu TC.
Rezultatele se apreciau dupã trei criterii:
1) scara vizualã a calitãþii hemostazei;
2) timpul necesar compresiei TC pentru realizarea hemostazei
definitive;
3) capacitatea de aderare a TC.
Dupã scara vizualã, calitatea hemostazei se aprecia dupã
urmãtoarele criterii:
bunã - plãcuþa de TC adera bine la suprafaþa plãgii ºi

hemoragia se stopa definitiv;
nesatisfãcãtoare  pentru stopare erau necesare procedee

combinate de hemostazã cu TC.
Capacitatea de aderare a TC a fost studiatã la nivel histologic.
Al doilea compartiment al studiului experimental s-a efectuat
pentru studierea eficacitãþii TC în funcþie de caracterul ºi de

Fig. 1. Aspect macroscopic intraoperator al ficatului.
Cirozã hepaticã micronodularã.

Fig. 3. Microfoto. Distrofie vacuolarã centrolobularã
pronunþatã. Tumefiera hepatocitelor. VC  vena centralã.
Colorare: hematoxilinã-eozinã, x 40.

Fig. 2. Microfoto. Cirozã hepaticã experimentalã.
Colorare dupã van Ghieson, x 10.
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localizarea plãgii pe ficat. Au fost operaþi 18 iepuri. Experienþele
pe animale au fost divizate, de asemenea, în trei serii:
I - pentru plãgile tãiate (6 iepuri);
II - pentru plãgile contuze (6 iepuri);
III - pentru plãgile transfixiante (6 iepuri).
Pentru fiecare serie plãgile se provocau standard, câte una
la periferia lobului, una - în centrul lobului ºi una - în apropierea
hilului hepatic.
Plãgile tãiate ºi contuze se modelau la adâncimea de 2
cm, cu bisturiul, ºi respectiv, cu spatula. Cele transfixiante erau
provocate cu pensa hemostaticã.
Hemostaza se efectua cu TC, fie ca metodã de sine
stãtãtoare, fie în combinaþie cu alte procedee.
Rezultatele cercetãrilor ºi discuþii
Rezultatele cercetãrilor experimentale din primul
compartiment. Datele obþinute de noi referitor la calitatea
hemostazei cu TC, conform scãrii vizuale, în toate cele trei serii
sunt prezentate în tabelul 1.
Observãm cã eficacitatea hemostazei între serii este
identicã. Diferenþã statistic veridicã dintre ele nu este. Prin
urmare TC posedã o calitate hemostaticã bunã atât pe þesuturi
hepatice sãnãtoase, cât ºi în condiþii de þesuturi patologic
modificate, de asemenea, ºi în peritonitã cauzatã de prezenþa
conþinutului intestinal.
Timpul necesar pentru comprimarea plãcii de TC pânã la
hemostaza definitivã este prezentat în tabelul 2.
Deci, în plãgile ficatului cirotic, timpul necesar pentru
obþinerea hemostazei definitive este mai mare (339,33 ± 14,801s

faþã de 274,31 ± 7,858 s, în þesuturile neafectate). În condiþii de
peritonitã cauzatã de prezenþa conþinutului intestinal, timpul
expunerii plãcii de TC nu are careva particularitãþi. Conform datelor
din literaturã, aceasta are loc din cauza dereglãrilor în patologiile
hepatice ale funcþiei de elaborare de cãtre ficat a factorilor
coagulatori care, în traumatisme, se agraveazã ºi mai mult. De mai
þinut cont ºi de funcþia de reglare de cãtre ficat a clearance-ului
activatorului tisular al plasminogenului (tPA) din sânge. Dupã cum
se ºtie, în leziunile endoteliului vascular are loc activarea PA, care
transformã plasminogenul în plasminã cu degradarea trombului
fibrinic [5]. TC, cu toate cã conþine toate componentele necesare
ale hemostazei locale, totuºi, în cirozã comprimarea lui necesitã a
fi efectuatã pe o perioadã de duratã mai lungã (339,33 ± 14,801s
faþã de 274,31 ± 7,858 s - în þesuturile hepatice intacte).
Aºadar, rezultatele experienþelor ne permit sã constatãm
cã eficacitatea hemostaticã a TC a fost suficient de bunã atât pe
þesuturi hepatice sãnãtoase, cât ºi în cirozã hepaticã ºi în
peritonitã cauzatã de prezenþa conþinutului intestinal.
Noi am studiat capacitatea de aderare a TC ºi la nivel
histologic. Careva particularitãþi între serii nu s-au evidenþiat.
Observãm congestia þesutului ficatului cu fenomene de stazã, atât
în vasele sistemului portal cât ºi în cele hepatice. Suprafaþa plãgii
are aspect neregulat, placa de TachoComb®, aderã intim la ea. În
spaþiul îngust dintre ele se formeazã un strat de fibrinã (fig. 6).
În lumenul venelor din imediata apropiere a suprafeþei plãgii
(atât al venelor hepatice cât ºi al celor din sistemul portal), se
întâlnesc trombi parietali formaþi din fibrinã ºi eritrocite.
Datele noastre coincid cu datele lui À. Í. Ñåâåðöåâ referitor
la faptul cã TC (spre deosebire de alte preparate hemostatice cu

Tabelul 1
Aprecierea comparativã între serii a eficacitãþii hemostazei
cu TC, dupã scara vizualã

Tabelul 2
Aprecierea eficacitãþii hemostazei între serii, dupã timpul
necesar pentru comprimarea TC

Tabelul 3
Rezultatele hemostazei cu TC în funcþie de caracterul ºi de sediul plãgii ficatului
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Fig. 7. Microfoto. Tromb (Tb) proaspãt roºu parietal
în lumenul venei hepatice. Colorare: hematoxilinã-eozinã, x 10.
Fig. 6. Microfoto. Placa de TachoComb ® (TC)
pe suprafaþa plãgii ficatului. F - fibrinã. H - hemoragie.
Colorare: hematoxilinã-eozinã, x 10.

3.

acþiune localã) aderã bine, totodatã, ºi cãtre marginile peretelui
vasului traumatizat, implicându-se activ în formarea trombilor
din însuºi lumenul vasului [10].
Rezultatele cercetãrilor experimentale din compartimentul
doi. Rezultatele hemostazei cu TC, în funcþie de caracterul ºi de
localizarea plãgii ficatului, sunt prezentate în tabelul 3.
Conform rezultatelor obþinute, în alegerea procedeului de
hemostazã o importanþã mare are atât localizarea, cât ºi caracterul
plãgii. De exemplu, în plãgile din periferia lobilor, indiferent
de caracterul lor (tãiate, contuze, transfixiante), hemostaza în
toate cazurile a reuºit numai prin aplicarea TC. În plãgile din
mijlocul lobului, dintre cele 18, hemostaza definitivã prin
aplicarea TC a reuºit în numai 14 (77,78 %) cazuri. Cu totul altã
situaþie a fost observatã în plãgile din apropierea hilului hepatic,
în care hemostaza definitivã prin aplicarea numai a TC nu a fost
efectivã în nici una dintre ele, în toate impunându-se procedee
combinate de hemostazã cu TC (TC + biotamponaj, suturare +
TC + biotamponaj cu oment). Plãgile din regiunea hilului hepatic
manifestã dificultãþi de hemostazã, din cauza prezenþei vaselor
sangvine cu calibru mai mare. Presiunea înaltã din aceste vase
obstacoleazã aderarea bunã a plãcii de TachoComb® cãtre
þesuturile hepatice. Din aceste motive, în plãgile din regiunea
hilului hepatic s-au utilizat metode combinate de hemostazã.
Deci, numai cu TC hemoragia poate fi stopatã în 100 % din
plãgile de la periferia lobului hepatic ºi în 77,78 % - în plãgile
din mijlocul lobului ficatului. În leziunile din regiunea hilului
hepatic a fost necesar iniþial de suturat vasele lezate, apoi de
aplicat TC ºi, ulterior, de efectuat tamponamentul cu omentul
mare (tabelul 3). Referitor la caracterul plãgii, mai complicate
pentru hemostazã sunt cele transfixiante. Hemostaza la mijlocul
lobului în astfel de plãgi a reuºit în 66,67 % din cazuri.
1.
2.

4.

Numai cu TC hemoragia poate fi stopatã în 100 % din
cazuri în plãgile de la periferia lobului hepatic, ºi în 77,78
% - în plãgile din mijlocul lobului ficatului. În plãgile din
regiunea hilului hepatic, care se complicã cu lezarea
vaselor sangvine de calibru, înainte de a fi aplicat
TachoComb® -ul, ele necesitã a fi suturate.
În plãgile transfixante, cu localizare în mijlocul lobului
sau în hilul hepatic, utilizarea TC necesitã a fi asociatã cu
suturare sau cu biotamponaj cu marele epiploon pe pedicul
vascular. Hemostaza cu TC la mijlocul lobului în astfel de
plãgi a reuºit în 66,67 %.
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Concluzii
TachoComb®-ul posedã eficacitate bunã de aderare ºi de
hemostazã atât pe þesuturi intacte, cât ºi în cirozã hepaticã
ºi în peritonitã cauzatã de prezenþa conþinutului intestinal.
În cirozã hepaticã, pentru realizarea hemostazei definitive,
placa de TachoComb® trebuie comprimatã un timp mai
îndelungat (339,33 ± 14,801 s faþã de 274,31 ± 7,858 s în þesuturile neafectate).
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ È ÄÎÇÛ
1. Õðîíè÷åñêàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
Íà÷àëüíàÿ äîçà, ìã
Ïîâûøåíèå äîçû
Öåëåâàÿ äîçà, ìã
3,125 ìã 2 ðàçà â äåíü

6,25 ìã 2 ðàçà â äåíü
12,5 ìã 2 ðàçà â äåíü
25 ìã 2 ðàçà â äåíü
50 ìã 2 ðàçà â äåíü

25 ìã 2 ðàçà â äåíü
50 ìã 2 ðàçà â äåíü*

Äîçó ïîâûøàþò êàæäûå äâå íåäåëè. *Åñëè ìàññà òåëà áîëüíîãî > 85 êã.
2. Ñòåíîêàðäèÿ
Íà÷àëüíàÿ äîçà, ìã
Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçà, ìã
12,5 ìã 1 ðàç â äåíü*

25 ìã 2 ðàçà â äåíü

*Äîçó ïîâûøàþò êàæäûå äâà äíÿ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âðà÷
ìîæåò íàçíà÷èòü áîëåå âûñîêóþ ïåðåíîñèìóþ äíåâíóþ äîçó
(50 ìã 2 ðàçà â äåíü).
Íà÷àëüíàÿ äîçà, ìã

3. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ
Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçà, ìã

12,5 ìã 1 ðàç â äåíü*

25 ìã 1 ðàç â äåíü

Ìàêñèìàëüíàÿ äîçà, ìã
50 ìã 1 ðàç â äåíü**
èëè ðàçäåëèòü íà 2 ïðèåìà

*Äîçó ïîâûøàþò êàæäûå äâà äíÿ.
**Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîçó ìîæíî ïîâûñèòü äî ìàêñèìàëüíîé - 50 ìã, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 2 íåäåëè.
Äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé äîçà 12,5 ìã â äåíü îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íûé òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò.
Ñîñòàâ è óïàêîâêà. Òàáëåòêè, ñîäåðæàùèå 6,25 ìã,
12,5 ìã èëè 25 ìã êàðâåäèëîëà. 28 òàáëåòîê â óïàêîâêå.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå. Áëîêèðóåò α1-, β1-, β2àäðåíîðåöïòîðû, îêàçûâàåò âàçîäèëàòèðóþùåå, àíòèàíãèíàëüíîå è àíòèàðèòìè÷åñêîå äåéñòâèå. Âàçîäèëàòèðóþùèé
ýôôåêò ñâÿçàí, ãëàâíûì îáðàçîì, ñ áëîêàäîé α1-ðåöåïòîðîâ. Áëàãîäàðÿ âàçîäèëàòàöèè ñíèæàåò îáùåå ïåðèôåðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå ñîñóäîâ. Íå èìååò ñîáñòâåííîé ñèìïàòîìèìåòè÷åñêîé àêòèâíîñòè, îáëàäàåò ìåìáðàíîñòàáèëèçèðóþùèìè ñâîéñòâàìè. (Ó áîëüíûõ ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ïåðèôåðè÷åñêîãî êðîâîòîêà, â îòëè÷èå îò
β1-àäðåíîáëîêàòîðîâ). Ó áîëüíûõ èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ
ñåðäöà óìåíüøàåò ïðåä- è ïîñòíàãðóçêó íà ñåðäöå. Íå îêàçûâàåò âûðàæåííîãî âëèÿíèÿ íà ñîäåðæàíèå Na+, K+, Mg2+
â ïëàçìå. Äëèòåëüíîå ïðèìåíåíèå ìåäèêàìåíòà áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà óðîâåíü ëèïèäîâ â êðîâè, òàê êàê ïðèâîäèò
ê ñíèæåíèþ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà (íà 11 %),
ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé ïëîòíîñòè (íà 16 %) è òðèãëèöåðèäîâ (íà 13 %). Â òî æå âðåìÿ óðîâåíü ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè â êðîâè ïîâûøàåòñÿ (íà 11%).*
!&

Ó áîëüíûõ ñ íàðóøåíèÿìè ôóíêöèè ëåâîãî æåëóäî÷êà èëè íåäîñòàòî÷íîñòüþ êðîâîîáðàùåíèÿ áëàãîïðèÿòíî
âëèÿåò íà ãåìîäèíàìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è óëó÷øàåò ôðàêöèþ âûáðîñà è ðàçìåðû ëåâîãî æåëóäî÷êà. Îêàçûâàåò àíòèîêñèäàíòíîå äåéñòâèå, óñòðàíÿÿ ñâîáîäíûå êèñëîðîäíûå
ðàäèêàëû. Ñíèæàåò ðèñê ñìåðòè áîëüíûõ ñ äåêîìïåíñèðîâàííîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ (íà 65 %) è ÷àñòîòó
ãîñïèòàëèçàöèé (íà 38 %). Ïðè óìåðåííîé õðîíè÷åñêîé
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñíèæàåò ðèñê ñìåðòè íà 28 %.
Ýôôåêòèâíîñòü áîëåå âûðàæåíà ó ïàöèåíòîâ ñ òàõèêàðäèåé (÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé áîëåå 82 óäàðîâ/ìèí) è
íèçêîé ôðàêöèåé âûáðîñà (ìåíåå 23 %). Òåðàïåâòè÷åñêèé
ýôôåêò ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè èøåìè÷åñêîé ýòèîëîãèè õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ó áîëüíûõ ñ äèëàòàöèîííîé êàðäèîìèîïàòèåé.

* Hauf-Zachariou U, Widman L, Zflsdorf B, et al. A double-blind
comparison of the effects of carvedilol and captopril on serum lipid
concentrations in patients with mild to moderate essential hypertension
and dyslipidemia. Eur J Clin Pharmacol 1993; 45: 95-100.

Grindeks S.R.L.
Ôàðìàêîêèíåòèêà. Ïîñëå ïðè¸ìà âíóòðü áûñòðî è
ïî÷òè ïîëíîñòüþ âñàñûâàåòñÿ â æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå. Ìåòàáîëèçèðóåòñÿ â ïå÷åíè. Ìåòàáîëèòû îáëàäàþò âûðàæåííûì àíòèîêñèäàíòíûì è àäðåíîáëîêèðóùèì äåéñòâèåì. Âûâîäèòñÿ, â îñíîâíîì, ñ æåë÷üþ. Ïðîíèêàåò ÷åðåç
ïëàöåíòàðíûé áàðüåð, âûäåëÿåòñÿ ñ ãðóäíûì ìîëîêîì.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü, äåêîìïåíñèðîâàííàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, A-V áëîêàäà II
è III ñòåïåíè, ïå÷¸íî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, âûðàæåííàÿ
áðàäèêàðäèÿ, ñèíäðîì ñëàáîñòè ñèíóñîâîãî óçëà, êàðäèîãåííûé øîê, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, àðòåðèàëüíàÿ ãèïîòåíçèÿ, áåðåìåííîñòü, ïåðèîä ëàêòàöèè, äåòñêèé è þíîøåñêèé âîçðàñò äî 18 ëåò. Ñ îñòîðîæíîñòüþ - áðîíõîñïàñòè÷åñêèé ñèíäðîì, õðîíè÷åñêèé áðîíõèò, ýìôèçåìà ë¸ãêèõ,
ñòåíîêàðäèÿ Ïðèíöìåòàëà, äèàáåò èëè ãèïîãëèêåìèÿ, ãèïåðòèðåîç, çàáîëåâàíèÿ ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîâ, ôåîõðîìîöèòîìà, äåïðåññèÿ, ìèàñòåíèÿ, ïñîðèàç, ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.
Ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Ãîëîâíàÿ áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå,
ñèíêîïàëüíûå ñîñòîÿíèÿ, ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü (÷àùå â íà÷àëå ëå÷åíèÿ), íàðóøåíèÿ ñíà, äåïðåññèÿ, ïàðåñòåçèè. Áðà-

äèêàðäèÿ, îðòîñòàòè÷åñêàÿ ãèïîòåíçèÿ, ñòåíîêàðäèÿ, A-V
áëîêàäà, ðåäêî - ïåðåìåæàþùàÿñÿ õðîìîòà, ïðîãðåññèðîâàíèå ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Ñóõîñòü âî ðòó, òîøíîòà, àáäîìèíàëüíûå áîëè, äèàðåÿ èëè çàïîð, ðâîòà, ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ïå÷åíî÷íûõ òðàíñàìèíàç. Òðîìáîöèòîïåíèÿ, ëåéêîïåíèÿ. Òÿæåëûå íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïî÷åê, îòåêè. Àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Ïðî÷èå: ãðèïïîïîäîáíûé ñèíäðîì, áîëè â êîíå÷íîñòÿõ, óìåíüøåíèå ñëåçîîòäåëåíèÿ,
óâåëè÷åíèå ìàññû òåëà.
Îñîáûå óêàçàíèÿ. Ñëåäóåò ñ îñòîðîæíîñòüþ íàçíà÷àòü ïàöèåíòàì, ðàáîòà êîòîðûõ òðåáóåò áûñòðîé ïñèõîìîòîðíîé ðåàêöèè, áîëüíûì, èñïîëüçóþùèì êîíòàêòíûå ëèíçû. Îòìåíà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñòåïåííî, â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äíåé. Ìîæåò ìàñêèðîâàòü ñèìïòîìû òèðåîòîêñèêîçà, ãèïîãëèêåìèè. Êëèíè÷åñêèé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ
êàðâåäèëîëà â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå îòñóòñòâóåò. Ïðè
ïðîãðåññèðîâàíèè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íà ôîíå ëå÷åíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óâåëè÷èòü äîçó äèóðåòèêîâ, ïðè ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè äîçó ðåãóëèðóþò â çàâèñèìîñòè îò
ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïî÷åê. Â ïåðèîä ëå÷åíèÿ èñêëþ÷àåòñÿ óïîòðåáëåíèå ýòàíîëà.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî À.Î. Grindeks â Ìîëäîâå
ã. Êèøèíýó, Ìóí÷åøòñêîå øîññå, 191/1. Òåë./Ôàêñ: (0-37322) 52-14-83
E-mail: grindex.md@gmail.com
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Ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâàÿ ñèñòåìà è
ìîðôîôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ñåðäöà ó áîëüíûõ õðîíè÷åñêîé
îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ
Í. H. Êîðíåé÷óê
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 6, ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Renin-Angiotansin-Aldosterone System and Morphofunctional Status of the Heart at the Patients with Chronic Obstructive
Lung Disease
Echocardiography readings of the right ventricle and plasma levels of renin and aldosterone were investigated in ninety patients with chronic
obstructive diseases of the lungs, complicated by chronic pulmonary heart in varying stages of decompensation. The research showed that a change of
pulmonary hemodynamics accompanies morphological and functional changes of the right ventricle. Activation of the renin-angiotansin-aldosterone
system is interdependent of the level of pulmonary hypertension, severity of bronchial obstruction and the dysfunction of the right ventricle.
Key words: heart, obstructive lung disease
Sistemul renin  angiotensin  aldosteron ºi starea morfofuncþionalã a cordului la pacienþii cu boalã obstructivã cronicã
a plãmânilor
La 90 de pacienþi cu bronhopneumopatie cronicã obstructivã, complicatã cu cord pulmonar cronic decompensat, au fost investigate datele
ventriculului drept, conþinutul reninei ºi aldosteronului în sânge. Schimbãrile hemodinamicii pulmonare sunt însoþite de schimbãrile hemodinamicii
pulmonare a ventriculului drept. Activarea sistemului renin-angiotensin-aldosteron este în strânsã legãturã cu nivelul hipertensiei pulmonare, cu
severitatea hipoxemiei, cu obstrucþia bronhiilor ºi disfuncþia ventricolului drept.
Cuvinte- cheie: cord, bronhopneumopatie cronicã obstructivã

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷èñëî áîëüíûõ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ (ÕÎÁË) ïîâñåìåñòíî óâåëè÷èâàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà çàìåòíûå ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè â
èõ ëå÷åíèè, è çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ñðåäè âñåõ
ïðè÷èí ñìåðòè â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ [1, 2, 5].
Ïðè ýòîì îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà
æèçíè, óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè è ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè áîëüíûõ ÕÎÁË ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè è ðàçâèòèå äåêîìïåíñèðîâàííîãî õðîíè÷åñêîãî ëåãî÷íîãî ñåðäöà (ÕËÑ) [1, 2].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: èçó÷èòü ìîðôîôóíêöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå ñåðäöà, ïîêàçàòåëè ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâîé ñèñòåìû ó áîëüíûõ ÕÎÁË ñ íàëè÷èåì ÕËÑ.

ñåðäöà ïðîâîäèëîñü ñ îäíîâðåìåííîé ðåãèñòðàöèåé äâóõìåðíîé ýõîêàðäèîãðàììû è äîïïëåðýõîêàðäèîãðàììû â èìïóëüñíîì ðåæèìå ïîñëå 30 ìèíóò ïîêîÿ ïî òðàäèöèîííîé
ìåòîäèêå [3, 4, 5, 6]. Òðàíñòðèêóñïèäàëüíûé ïîòîê ðåãèñòðèðîâàëñÿ èç ïàðàñòåðíàëüíîãî äîñòóïà âî âðåìÿ âäîõà ïðè
ñïîêîéíîì äûõàíèè. Ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå â ëåãî÷íîé
àðòåðèè (ÑÄËÀ) ðàññ÷èòûâàëè ïî ïèêîâîìó ñèñòîëè÷åñêîìó ãðàäèåíòó äàâëåíèÿ ìåæäó ïðàâûì æåëóäî÷êîì (ÏÆ) è
ïðàâûì ïðåäñåðäèåì (ÏÏ) ñ ó÷åòîì äàâëåíèÿ â ÏÏ [3]. Äëÿ
îöåíêè ìîðôîôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÏÆ ðàññ÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: äèàìåòð ïðàâîãî æåëóäî÷êà
(ÄÏÆ), òîëùèíà ïåðåäíåé ñòåíêè ÏÆ (ÒÏÑÏÆ), êîíå÷íûé
ñèñòîëè÷åñêèé îáúåì ÏÆ (ÊÑÎ ÏÆ) è êîíå÷íûé äèàñòîëè÷åñêèé îáúåì ÏÆ (ÊÄÎ ÏÆ). Ïðè èññëåäîâàíèè êðîâîòîêà â âûíîñÿùåì òðàêòå ÏÆ ðàññ÷èòûâàëèñü ïîêàçàòåëè:
ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü êðîâîòîêà â âûíîñÿùåì òðàêòå ÏÆ
(Vp), âðåìÿ óñêîðåíèÿ â âûíîñÿùåì òðàêòå ÏÆ (ÀÒ), âðåìÿ
âûáðîñà èç ÏÆ â ëåãî÷íóþ àðòåðèþ (ÅÒ), îòíîøåíèå âðåìåíè óñêîðåíèÿ ê âðåìåíè âûáðîñà (ÀÒ/ÅÒ). Äëÿ èçó÷åíèÿ

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Áûëî îáñëåäîâàíî 90 ïàöèåíòîâ ÕÎÁË, îñëîæíåííîé
äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ. Ñðåäíèé âîçðàñò - 51 ± 1,4 ãîä.
Êîíòðîëüíóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 40 çäîðîâûõ ëèö, ñîïîñòàâèìûõ ïî ïîëó è âîçðàñòó ñ îáñëåäóåìûìè ïàöèåíòàìè. ÓÇÈ
Òàáëèöà 1

Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ïðàâîãî
æåëóäî÷êà, ïî äàííûì äîïïëåðýõîêàðäèîãðàôèè

Ïðèìå÷àíèå: *- ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè
äîñòîâåðíû ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé êîíòðîëÿ.

Ïðèìå÷àíèå: ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû
*-p<0,05; **-p<0,01; ***-p<0,001.

Ïîêàçàòåëè ëåãî÷íîé ãåìîäèíàìèêè

"

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Òàáëèöà 3
Àêòèâíîñòü êîìïîíåíòîâ ÐÀÀÑ ó çäîðîâûõ è áîëüíûõ ÕÎÁË

Òàáëèöà 5
Êîððåëÿöèîííàÿ âçàèìîñâÿçü àêòèâíîñòè ðåíèíà
ïëàçìû è ïëàçìåííîé êîíöåíòðàöèè àëüäîñòåðîíà ñ
ìîðôîôóíêöèîíàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ñåðäöà

Ïðèìå÷àíèå: ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíû
*-p<0,05; **-p<0,01; ***-p<0,001.

Òàáëèöà 4
Êîððåëÿöèîííàÿ âçàèìîñâÿçü àêòèâíîñòè ðåíèíà
ïëàçìû è ïëàçìåííîé êîíöåíòðàöèè àëüäîñòåðîíà ñ
ïîêàçàòåëÿìè ÑÄËÀ, ÎÔÂ1, ÐàÎ2, ÐàÑÎ2

Óâåëè÷åíèå ÒÏÑ ÏÆ áîëåå 50 ìì îòìå÷åíî ó 42,4% ïàöèåíòîâ ñ ËÃ III ÔÊ è ó 76,2% ïàöèåíòîâ ïðè IV ÔÊ ËÃ. Äèàìåòð
ÏÆ áûë óâåëè÷åí â ñðåäíåì íà 35,1% (p<0,001) ó áîëüíûõ â
ñðàâíåíèè ñî çäîðîâûìè. Àíàëîãè÷íàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïðîñëåæèâàåòñÿ è â äèíàìèêå ÊÑÎ è ÊÄÎ ÏÆ. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëüíûõ ÕÎÁË è
ÕËÑ íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ÀÒ (135,4 ± 2,1 ìñ, p<0,05) ïî
îòíîøåíèþ ê ãðóïïå çäîðîâûõ ëèö, óâåëè÷åíèå ÅÒ (357 ± 4,8,
p<0,01), à òàêæå óìåíüøåíèå îòíîøåíèÿ âðåìåíè óñêîðåíèÿ
ê âðåìåíè âûáðîñà èç ÏÆ â ëåãî÷íóþ àðòåðèþ, ñîñòàâèâøåå
0,381 ± 0,003 (p<0,001), ÷òî îáóñëîâëåíî ïîâûøåíèåì äàâëåíèÿ â ëåãî÷íîé àðòåðèè.
Ïî äàííûì äîïïëåðýõîêàðäèîãðàôèè, ó áîëüíûõ
ÕÎÁË ñ ÕËÑ áûëè âûÿâëåíû èçìåíåíèÿ äèàñòîëè÷åñêîé
ôóíêöèè ÏÆ ïî ðåëàêñàöèîííîìó òèïó (çàìåäëåííàÿ ðåëàêñàöèÿ), ÷òî îòðàæåíî â òàáë. 2.
Íàìè îòìå÷åíî óìåíüøåíèå ôàçû ðàííåãî äèàñòîëè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ è ñîîòíîøåíèÿ ôàçû ðàííåãî è ïîçäíåãî
íàïîëíåíèÿ ÏÆ, óâåëè÷åíèå À ÏÆ, DT ÏÆ, IRVT ÏÆ, êîòîðûå ñòàíîâèëèñü áîëåå âûðàæåííûìè ñ óâåëè÷åíèåì ÔÊ
ËÃ. Íàðóøåíèå äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ, âèäèìî, îáóñëîâëåíî çàìåäëåíèåì ðàññëàáëåíèÿ ãèïåðòðîôèðîâàííîãî
ìèîêàðäà ÏÆ è óâåëè÷åíèåì ïîñòíàãðóçêè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò âûÿâëåííàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñèñòîëè÷åñêèì äàâëåíèåì â ëåãî÷íîé àðòåðèè è ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàííåãî íàïîëíåíèÿ (Å) ïðàâîãî æåëóäî÷êà (r=-0,51,
ð<0,001); ìåæäó ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ ðàííåãî íàïîëíåíèÿ ÏÆ è òîëùèíîé åãî ïåðåäíåé ñòåíêè (r=-0,41, ð<0,01),
à òàêæå ìåæäó ñîîòíîøåíèåì ìàêñèìàëüíûõ ñêîðîñòåé
ðàííåãî è ïîçäíåãî íàïîëíåíèÿ ÏÆ (Å/À) è òîëùèíîé ñòåíêè ÏÆ (r=-0,52, ð<0,001).
Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëüíûõ ÕÎÁË è ÕËÑ îòìå÷àþòñÿ âûðàæåííûå
èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëÿõ ÐÀÀÑ (òàáë. 3). Èç ïðèâåäåííûõ
äàííûõ âèäíî, ÷òî óðîâåíü àêòèâíîñòè ðåíèíà ïëàçìû ó
áîëüíûõ ÕÎÁË è ÕËÑ áûë óâåëè÷åí â 3,5 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé çäîðîâûõ ëèö. Àíàëîãè÷íàÿ çàêîíîìåðíîñòü
õàðàêòåðèçóåò ñäâèãè è â ôóíêöèîíàëüíîì ñîñòîÿíèè íàäïî÷å÷íèêîâîãî çâåíà ÐÀÀÑ. Òàê, ÊÀÏ ñîñòàâèëà 302,4 ±
27,3 ïã/ìë, ÷òî äîñòîâåðíî ïðåâûñèëî ïîêàçàòåëè çäîðîâûõ ëèö â 2,5 ðàçà (p<0,001). Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëüíûõ ÕÎÁË è ÕËÑ èçìåíåíèÿ â ïîêàçàòåëÿõ ÐÀÀÑ íàðàñòàþò ïî ìåðå ïðîãðåññèðîâàíèÿ âåíòèëÿöèîííûõ íàðóøåíèé è ãèïîêñèè. Äëÿ îöåíêè âçàèìîñâÿçåé
àêòèâíîñòè ðåíèíà è êîíöåíòðàöèè àëüäîñòåðîíà ïëàçìû ñ
ðàçëè÷íûìè ïîêàçàòåëÿìè îáñëåäîâàíèÿ áûë ïðîâåäåí êîððåëÿöèîííûé àíàëèç, êîòîðûé âûÿâèë âçàèìîñâÿçü àêòèâ-

äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ, ñ ïîìîùüþ äîïïëåðýõîêàðäèîãðàôèè â èìïóëüñíîì ðåæèìå, èññëåäîâàëñÿ òðàíñòðèêóñïèäàëüíûé êðîâîòîê. Ðàññ÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ðàííåãî äèàñòîëè÷åñêîãî
íàïîëíåíèÿ ÏÆ (Å), ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïðåäñåðäíîãî
äèàñòîëè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ ÏÆ (Å), îòíîøåíèå ñêîðîñòåé ðàííåãî è ïðåäñåðäíîãî äèàñòîëè÷åñêîãî íàïîëíåíèé
(Å/À), âðåìÿ çàìåäëåíèÿ ïîòîêà â ôàçå ðàííåãî íàïîëíåíèÿ
(DÒ). Âðåìÿ èçîâîëþìåòðè÷åñêîãî ðàññëàáëåíèÿ ÏÆ
(IVRT) ðàññ÷èòûâàëè, óñòàíîâèâ êîíòðîëüíûé îáúåì â âûíîñÿùåì òðàêòå ÏÆ, ïîëó÷èâ îäíîâðåìåííî ïîòîê â ïðèíîñÿùåì è âûíîñÿùåì òðàêòàõ.
Àêòèâíîñòü ðåíèíà ïëàçìû (ÀÐÏ) è êîíöåíòðàöèþ
àëüäîñòåðîíà ïëàçìû (ÊÀÏ) îïðåäåëÿëè ðàäèîèììóíîëîãè÷åñêèì ìåòîäîì.
Ðåçóëüòàòû
Äàííûå î ñîñòîÿíèè ãåìîäèíàìèêè â ìàëîì êðóãå êðîâîîáðàùåíèÿ ó áîëüíûõ ÕÎÁË, îñëîæíåííîé äåêîìïåíñèðîâàííûì õðîíè÷åñêèì ëåãî÷íûì ñåðäöåì, ïîëó÷åííûå â
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ â òàáë.
1. Èç ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ âèäíî, ÷òî ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ ó áîëüíûõ ÕÎÁË ñ êëèíè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ïðàâîæåëóäî÷êîâîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íîñèò âûðàæåííûé õàðàêòåð. Â ýòîé ãðóïïå ïàöèåíòîâ íàáëþäàëîñü
äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå ÑÄËÀ (48,9 ± 0,82 ìì ðò.ñò.) â ñðàâíåíèè ñ ãðóïïîé çäîðîâûõ (23,4 ± 0,34 ìì ðò.ñò., ð<0,001).
Îòìå÷åíî òàêæå ïîâûøåíèå ÄÄËÀ íà 62,2% (ð<0,001),
ÑðÄËÀ áûëî ïîâûøåííûì â 2 ðàçà ïî îòíîøåíèþ ê ãðóïïå çäîðîâûõ (ð<0,001). Ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ â
ãðóïïå áîëüíûõ ÕÎÁË è ÕËÑ êîíñòàòèðîâàíî óâåëè÷åíèå
ÎËÑ, ÓËÑ â 3,9 è 9,3 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûìè ïîêàçàòåëÿìè çäîðîâûõ ëèö.
Ó áîëüíûõ ÕÎÁË è ÕËÑ âûÿâëåíî äîñòîâåðíîå óâåëè÷åíèå ÒÏÑ ÏÆ è ÄÏÆ ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé çäîðîâûõ
ëèö. Òàê, òîëùèíà ïåðåäíåé ñòåíêè ÏÆ ó îáñëåäîâàííûõ ïàöèåíòîâ â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 5,2 ± 0,06 ìì, ÷òî ïðåâûøàëî
àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ó çäîðîâûõ ëèö íà 33,3% (p<0,001).
"

Nr.3 (291), 2006
íîñòè ðåíèíà è êîíöåíòðàöèè àëüäîñòåðîíà ñ òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê ÑÄËÀ, ÎÔÂ1, ÐàÎ2, ÐàÑÎ2 (òàáë.4).
Íàèáîëåå âûñîêàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü íàáëþäàëàñü
ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè àêòèâíîñòè ÐÀÀÑ è óðîâíåì ÑÄËÀ, à
òàêæå óðîâíåì ãèïîêñåìèè. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâëåíà âûñîêàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü àêòèâíîñòè ðåíèíà è êîíöåíòðàöèè àëüäîñòåðîíà ïëàçìû ñ íåêîòîðûìè ìîðôîôóíêöèîíàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ïðàâîãî æåëóäî÷êà (òàáë. 5).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êîððåëÿöèîííàÿ âçàèìîñâÿçü äàííûõ ïîêàçàòåëåé áûëà âûøå ñ êîíöåíòðàöèåé àëüäîñòåðîíà ïëàçìû, ÷åì ñ àêòèâíîñòüþ ðåíèíà. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àêòèâàöèÿ ÐÀÀÑ ñïîñîáñòâóåò ãèïåðòðîôèè
ÏÆ è ïîâûøåíèþ «æåñòêîñòè» ìèîêàðäà, ïðèâîäÿùèå ê
çàìåäëåíèþ èçîâîëþìåòðè÷åñêîãî ðàññëàáëåíèÿ ÏÆ è äèàñòîëè÷åñêîé äèñôóíêöèè ÏÆ.

òåíçèè, âûðàæåííîñòüþ ãèïîêñåìèè, îáñòðóêöèåé áðîíõîâ,
à òàêæå äèñôóíêöèåé ïðàâîãî æåëóäî÷êà.
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Metode de fixare a fragmentelor osoase în fracturile de mandibulã
N. Chele
Catedra Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, USMF Nicolae Testemiþanu
Immobilization and Fixation of Bone Fragments with Bicorticale Screws in Mandible Fractures
The work is based on the study of surgical-orthopedic methods in the treatment of 50 accidental victims who were hospitalized and treated
at the Center of Oral and Maxillofacial surgery in Chisinau, Republic of Moldova. The patients men, with a median age of 20 to 40 years, who
suffered from unilateral but not dislocated mandible fragment fractures, as a result of partial edentulous and loose antagonist teeth. The use of
bicorticale screws, as compared to bi-maxillary arch bars fixed with wires, has a great advantage in that screws afford the possibility of immobilizing
and fixing rigid bone fragments. Method is easy to realise and can be used large in oral and maxillofacial surgery. Screws do not traumatize
periodontal tissues and interdentare papilla, and can be sterilized and used repeatedly. Patients can expect improved surgical results.
Keys words: fractures of mandible, surgical-orthopedic methods of treatment
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Actualitatea temei
Patologia traumaticã în ansamblul ei ocupã un loc important atât în aspect de frecvenþã, cât ºi în cel de gravitate,
datorându-se multiplilor factori cauzali ca: agresiunile provocate
în stradã ºi habitual, sporirea circulaþiei rutiere, viaþa vulnerabilã

ºi rãspândirea alcoolismului, folosirea drogurilor etc. Studierea
traumatismului oro-maxilo-facial rãmâne în prezent una dintre
problemele de bazã ale chirurgiei respective. În ultimii ani a
crescut evident varietatea aspectelor clinice ale fracturilor
maxilarelor ºi, concomitent, a problemelor care þin de tratamentul
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politraumatismelor atât în restabilirea lor morfologicã, cât ºi în
cea funcþionalã.
Complicaþiile ºi sechelele pot interesa zone topografice
vitale, perturbând o serie de funcþii. Incidenþa acestor leziuni
variazã de la studiu la studiu ºi de la o perioadã la alta. Astfel,
fracturile scheletului maxilo-facial, în 1961, constituiaã 0,3 la
100000 de locuitori, în anii 1977 -1980 studiile statistice indicau
o frecvenþã de la 3.2% -3.8%, (majorându-se pânã la 10%) din
totalul traumatismelor, pentru ca, ulterior, sã creascã pânã la
cote cuprinse între 10 - 15% [1; 3; 4; 7; 8]. Aceste traumatisme
constituie în prezent aproximativ 22,4 - 33% din numãrul total
de pacienþi spitalizaþi în Staþionarul de Chirurgie Oralã ºi Maxilo
Facialã. Dupã Ò. Ò. Ôàèçîâ ºi coat. (1998), din totalul traumelor
maxilofaciale, mai frecvent sunt întâlnite fracturile de
mandibulã, cu incidenþa aproximativ 41 - 95%, iar din ele 75%
sunt situate în limita arcadei dentare, au un traseu liniar, trec
prin locurile anatomice cu o rezistenþã mai micã ºi preponderent
sunt deschise ºi infectate.
Multitudinea cazurilor de traumatisme, complexitatea ºi
gravitatea unor forme anatomo-clinice, starea economicã precarã
în þarã ºi în instituþiile medicale, scãderea bunãstãrii populaþiei
complicã acordarea ajutorului medical adecvat ºi la timp, duc
la apariþia unor complicaþii ºi sechele de maximã importanþã,
mãresc perioada incapacitãþii de muncã ºi costul îngrijirilor
medicale. Aceasta a fãcut ca tratamentul de fracturi ale oaselor
feþei sã constituie o problemã socialã prioritarã în traumatologia
oro- maxilo-facialã. Sarcinile care stau în faþa specialiºtilor de
domeniu constau în obþinerea unei vindecãri cât mai rapide,
eficiente ºi corecte din punct de vedere morfo-funcþional. Iar
pentru aceasta se impune cunoaºterea modalitãþii de producere
a leziunilor, acordarea timpurie a asistenþei specializate cu
utilizarea celor mai efective remedii ºi mijloace, care ar evita
apariþia sechelelor posttraumatice ºi ar spori procesele de
consolidare a fragmentelor de mandibulã.
Reducerea fragmentelor osoase fracturate cât mai aproape
de forma anatomicã a mandibulei, cu controlul ocluziei ºi
examenul radiologic, precum ºi imobilizarea fragmentelor au
cunoscut de-a lungul anilor principii, metode ºi tehnici diferite,
ele fiind condiþionate de evoluþia descoperirilor ºtiinþifice care se
referã la metode noi de tratamente ortopedic ºi chirurgical. [2, 5,
6, 9]. Cea mai rãspânditã metodã de imobilizare ºi de fixare a
fragmentelor în fracturile de mandibulã este fixarea cu ajutorul
atelelor bimaxilare confecþionate din sârmã de aluminiu dupã
Tigerstedt în modificarea Institutului Central de Traumatologie
ºi Ortopedie din Rusia (Moscova). Însã construcþiile, confecþionate
din sârmã de aluminiu ºi utilizate în tratamentul fracturilor de
mandibulã, se aflã o perioadã de timp îndelungat în cavitatea
bucalã ºi duc la înrãutãþirea alimentaþiei, acþionând nociv asupra
rezistenþei nespecifice locale ºi celei generale a organismului.
E. B. Gorobeþ (2000), recomandã pentru imobilizarea
fragmentelor osoase atele confecþionate din sârmã de oþel
inoxidabil care nu provoacã schimbãri ale rezistenþei nespecifice
în organism ºi mai puþin contribuie la dezvoltarea proceselor
inflamatorii posttraumatice. Însã problema de bazã în imobilizarea
fracturilor de mandibulã apare în cadrul edentaþiilor parþiale sau
totale ale unuia dintre maxilare. Aceasta este cauzatã de
imposibilitatea utilizãrii atelelor menþionate. Metodele practicabile
în cazurile date constau în confecþionarea aparatelor ortopedice

de fixare (atela Âaíêåâè÷, atela Ñòåïàíîâ, atela Âåáåð, atela
Ãóíèíã-Ïîðòà). Însã neajunsurile metodelor date sunt
condiþionate de lipsa laboratorului tehnic dentar în secþiile
Chirurgie OMF, confecþionarea îndelungatã din cauza multiplelor
etape tehnice de confecþionare, antrenarea îndelungatã de folosire.
O altã metodã de imobilizare a fragmentelor osoase în cadrul
edentaþiei parþiale sau totale ºi lipsa dinþilor antagoniºti pe arcadele
dentare este metoda propusã de J. Black, care constã în fixarea
fragmentelor osoase prin intermediul ºinei supragingivale sau
protezei mobile (Àëåêñàíäðîâ Í. Ì., 1985).
În acest scop B. A. Ìàëûøåâ (1981) utilizeazã metoda de
suspendare a fragmentelor osoase de apertura piriformã sau de
osul zigomatic. Dezavantajul metodelor este traumatismul mare
ºi infectarea þesuturilor moi perimaxilare, formarea ulceraþiilor
decubitale sub suprafaþa protezelor mobile, imposibilitatea fixãrii
înãlþimii verticale de ocluzie ºi crearea unui deficit enorm în igiena
cavitãþii bucale care este atât de importantã în tratamentul
fracturilor de mandibulã, în deosebi, la pacienþii cu vârstã înaintatã
care duc un mod de trai vulnerabil.
O altã metodã contemporanã de imobilizare a fracturilor
de mandibulã este osteosinteza cu miniplãci din titan. În special,
particularitãþile metodei date constã în faptul cã ne permite
deschis sã efectuãm repoziþia ºi fixaþia rigidã a fragmentelor
osoase cu plãcuþe din material bioinert, este puþin traumaticã,
dar cu un singur neajuns: decolarea lamboului mucoperiostal,
sursa principalã de vascularizare a þesutului osos traumatizat
(×åáîòàð¸â Ñ. ß., 1999).
Efectuarea intervenþiei cu anestezie generalã, necesitã o
pregãtire preoperatorie de duratã. Însã imobilizarea cât mai
timpurie a fragmentelor, în cadrul fracturilor de mandibulã, duce
la micºorarea complicaþiilor inflamatorii posttraumatice (Ì. Ì.
Ñîëîâüåîâ  2000).
Scopul lucrãrii
Scopul cercetãrilor noastre a constat în elaborarea metodelor noi de imobilizare a fragmentelor osoase în tratamentul
fracturilor de mandibulã.
Material ºi metode
Pentru rezolvarea problemei date s-au aplicat metodele
combinate chirurgical - ortopedice de imobilizare ºi de fixare a
fragmentelor osoase prin intermediul ºuruburilor bicorticale
propuse de noi:
1.
Metoda de imobilizare ºi de fixare a fragmentelor osoase
în cadrul fracturilor de mandibulã cu ajutorul ºuruburilor
bicorticale.
2.
Metoda de fixare ºi de menþinere a dimensiunii verticale
de ocluzie cu ajutorul implanturilor din titan în cadrul
fracturilor de mandibulã cu edentaþii parþiale sau totale ºi
lipsa dinþilor antagoniºti.
Metoda combinatã ortopedic-chirurgicalã s-a utilizat în
tratamentul fracturilor de mandibulã. Tratamentul propus s-a
efectuat la 50 de accidentaþi, bãrbaþi, în vârstã de 20 - 45 de ani.
Principiile metodei: Metoda de imobilizare a
fragmentelor osoase cu ºuruburi bicorticale
Principiul metodei: anestezie prin infiltraþie, forarea unei gãuri
cu diametru de 2 mm, mai micã decât diametrul ºurubului cu 0,4
"!
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mm. Aceasta se face pentru a obþine o stabilitate rigidã a ºurubului
dupã înºurubare ºi pe toatã perioada de tratament, deoarece este
ºtiut faptul cã în primele zile dupã forarea osului are loc procesul
de osteolizã, apoi procesul de osteogenezã. Forarea se face cu
ajutorul unitului stomatologic cu un burghiu la început cu diametru
de 1mm, apoi 1,5 mm ºi 2 mm, cu rãcire ºi irigare a burghiului ºi
planului osos cu soluþie de furacilinã sau ser fiziologic rece; burghiul
se þine orizontal faþã de planul osos, la o adâncime de 1,0  2,0 cm.
În funcþie de tipul de fracturã, determinãm ºi numãrul de ºuruburi
care vor fi aplicate pe fragmentele osoase ale ambelor maxilare: 2,
3 sau 4 ºuruburi de fixare. Dupã înfiletarea ºuruburilor bicorticale,
efectuãm repoziþia manualã a fragmentelor osoase ºi aplicãm tracþia
rigidã intermaxilarã.

determinarea înãlþimii ocluzale în repaus, cu ajutorul dispozitivului propus pentru determinarea deschiderii gurii, înºurubãm
implantul la înãlþimea verticalã de ocluzie determinatã anticipat.
Efectuãm repoziþia manualã a deplasãrii ºi o fixãm rigid cu
ajutorul firului metalic.
Prezentãm câteva cazuri clinice:
Caz clinic. Bolnavul D., bãrbat de 34 de ani, f./o.c. nr.
21119. A fost transportat în secþia Internare a CNPªDMU pe 14
noiembrie 2004, cu acuze de dureri în aria mandibulei, cu
tulburãri de ocluzie ºi semne de lezare a sistemului nervos
central. Obiectiv: tumefacþie în etajul inferior al feþei, echimoze.
Examenul endobucal a constatat o plagã fibromucosalã, dureri
la miºcarea mandibulei, dereglãri de masticaþie, fonaþie, fragmentele osoase sunt mobile, e prezent simptomul de treaptã
la nivelul dinþilor 43; 42.
Fragmentul mare este deplasat posteroinferior, iar fragmentul mic  superior-anterior care determinã dereglãri de ocluzie.
Examenul radiologic a relevat întreruperea continuitãþii arcului
mandibular la nivelul dinþilor 43; 42. Linia de fracturã avea un
traiect oblic din superior-median spre inferior-posterior. Examenele clinic ºi radiologic au elucidat diagnosticul: Fracturã parasimfizarã a mandibulei din dreapta, la nivelul dinþilor 43; 42.
Pe data de 15.11.2004, sub anestezie prin infiltraþie cu
sol. Ubestesini forte 4 %, 2 ml, s-a efectuat repoziþia manualã a
fragmentelor osoase ºi imobilizarea cu ajutorul a cinci ºuruburi
bicorticale ºi fixarea rigidã cu fir metalic. Postoperatoriu, s-a
administrat tratamentul complex, respectând regimul alimentar.
În a 20-a zi de tratament s-a înlãturat tracþia rigidã intermaxilarã. Funcþia mandibulei s-a restabilit odatã cu suprimarea

Metoda de fixare ºi de menþinere a dimensiunii
verticale de ocluzie cu ajutorul implanturilor din
titan ºi ºuruburilor bicorticale
În cadrul fracturilor de mandibulã cu edentaþii parþiale unde
este dereglatã dimensiunea verticalã de ocluzie (DVO) din cauza
lipsei dinþilor antagoniºti, la 20 de bolnavi s-a implantat în
procesul alveolar ºuruburi din titan (certificat de inovator nr.
4357 eliberat de USMF N. Testemiþanu) în proiecþia lipsei
dinþilor antagoniºti, pentru stabilirea, fixarea ºi menþinerea DVO.
Prima parte a metodei este identicã cu metoda de imobilizare a
fragmentelor osoase cu ajutorul ºuruburilor bicorticale. Însã,
pentru stabilirea ºi menþinerea DVO, am confecþionat ºi am
utilizat implanturi din titan care sunt fixate în osul maxilarelor
dupã principiile de implantare  prin forarea unei gãuri verticale
în procesul alveolar, în locul lipsei dinþilor antagoniºti. Dupã

Fig. 1. Fracturã de mandibulã parasimfizarã.

Fig. 3. Sistemul de imobilizare a FM.

Fig. 2. Ortopantomograma la internare.

Fig. 4. Ortopantomograma de control.
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tracþiei rigide la a 20-a zi. Examenul radiologic ºi starea clinicã la
a 20-a zi au constatat restabilirea ocluziei, consolidarea
fragmentelor. Deschiderea cavitãþii bucale la 3,8 cm. Pragul
sensibilitãþii dolore - 2,3 kg. Pierderea masei corporale, pe toatã
durata de tratament, a constituit 3,5 kg. ªuruburile s-au înlãturat
la a 23-a zi cu anestezie de contact, fãrã dureri.

Clinic ºi radiologic, s-a stabilit univoc: Fracturã bilateralã a
mandibulei la nivelul corpului, cu deplasare. Comoþie cerebralã. Stare
de ebrietate. Pe data de 7.XI.2004, sub anestezie generalã, s-a efectuat
operaþia de osteosintezã a mandibulei cu miniplãci (din cauza osului
subþire a maxilarului inferior, s-a aplicat numai câte o miniplacã de
osteosintezã din ambele pãrþi) ºi suspendarea de maxilarul superior
prin intermediul a douã ºuruburi din titan. S-a efectuat detartrajul ºi
administrarea tratamentului complex. Examenul radiologic ºi clinic
a constatat restabilirea ºi reducerea deplasãrilor.
Deci, imobilizarea ºi fixarea fragmentelor osoase în
procedura propusã de noi a menajat integritatea mucoasei
gingivale, suspendarea mandibulei de maxilarul superior, a
favorizat igiena cavitãþii orale pe toatã perioada de tratament.
Tracþia intermaxilarã s-a înlãturat la a 14-a zi, ºuruburile au fost
înlãturate sub anestezie de contact la a 17-a zi. Ocluzia s-a
restabilit prin protezã totalã la maxilarul superior ºi parþial
mobilizabilã  la maxilarul inferior.

Metoda de imobilizare ºi de fixare a fragmentelor
osoase în cadrul fracturilor de mandibulã cu
edentaþii parþiale sau totale
Caz clinic. Bolnavul C., bãrbat de 45 de ani (f./o.c.20633),
internat în Centrul de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, CNPªDMU,
pe data de 6.XI.2004, cu dureri acute, hemoragie ºi dereglãri de
ocluzie ºi de respiraþie provocate de un traumatism prin agresiune.
Examenul clinic exobucal a decelat echimoze, tumefacþie ºi excoriaþii
în regiunea facialã. A fost agresat pe data de 4. 09. 04.
Endobucal: plãgi fibromucozale la nivelul dinþilor 46,47,
tulburãri de ocluzie. Edentaþie totalã la maxilarul superior ºi
edentaþie parþialã la mandibulã. Fragmentul mare basculat
lingual, cu simptomul de treaptã pronunþat.
Pe cliºeul radiologic s-a confirmat întreruperea continuitãþii osului arcului mandibular bilateral la nivelul de corp,
cu deplasare a fragmentelor.

Metoda de imobilizare ºi de fixare a dimensiunii
verticale de ocluzie în cadrul fracturilor de
mandibulã cu edentaþii parþiale sau totale, cu lipsa
dinþilor antagoniºti
Caz clinic. Bolnavul D., bãrbat, 44 de ani, f/o.c. nr. 19888.
A fost transportat în secþia de internare a CNPªDMU pe data
de 25.X.2004, cu acuze de durere în aria arcului mandibular.

Fig. 5
Fig. 6
Imaginea pacientului în momentul adresãrii la medic.

Fig. 9. Sistemul de imobilizare a FM ºi menþinerea DVO.

Fig. 7. Ortopantomograma la internare.

Fig. 8. Ortopantomograma de control.

Fig. 10. Ortopantomograma de control.
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Obiectiv: tumefacþie în etajul inferior al feþei. Palpaþia
dureroasã în regiunea parasimfizarã, simptomul de supraîncãrcãturã pozitiv din dreapta la nivelul dintelui 43.
Examenul endobucal: s-a constatat o plagã fibromucozalã
la nivelul dintelui 43, dureri la miºcarea mandibulei, dereglãri
de masticaþie, fonaþie, fragmentele osoase sunt mobile, este
prezent simptomul de treaptã la nivelul dinþilor 43; 42, edentaþie
totalã a maxilarului superior ºi edentaþie parþialã a maxilarul
inferior. Ortopantomografia evidenþiazã un focar oblic la nivelul
dinþilor 43, 42, cu deplasare moderatã. Dat fiind edentaþia întinsã
termino-terminalã, lipsa dinþilor antagoniºti ºi prezenþa
dereglãrilor dimensiunii verticale de ocluzie, s-a apelat la
tratamentul chirurgical ortopedic prin folosirea a douã implanturi
din titan, pentru menþinerea dimensiunii verticale de ocluzie ºi
patru ºuruburi bicorticale, pentru o fixare rigidã intermaxilarã.
S-a administrat tratamentul medicamentos complex.
Perioada postoperatorie a evoluat fãrã complicaþii, la a
19-a zi a fost înlãturatã fixaþia rigidã ºi ºuruburile bicorticale.
Implanturile au fost utilizate în tratamentul ortopedic, pe care
s-au confecþionat douã coroane turnate ºi care s-au folosit pentru
stabilitatea ºi fixarea protezei mobile.
Deci, metoda propusã de noi are o prioritate esenþialã în
imobilizarea fragmentelor osoase în cadrul fracturilor de
mandibulã cu edentaþii dificile, situaþii în care alte metode de
imobilizare practic sunt imposibil de utilizat.
1.

2.

3.

lamboului muco-periostal. Stabilim ºi fixãm dimensiunea
verticalã de ocluzie în edentaþiile parþiale, totale, cu lipsa
dinþilor antagoniºti.
ªuruburile sunt de folosinþã multiplã, ele pot fi sterilizate ºi
utilizate în mod repetat. Accidentaþii respectã o igienã oralã
mai bunã, ºuruburile sunt mai estetice, nu lezeazã þesuturile
paradontale, inclusiv papilele interdentare. Micºoreazã
riscul de înþepare ºi de infectare a personalului medical.
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Concluzii
Utilizarea ºuruburilor bicorticale în imobilizarea
fragmentelor de mandibulã, în comparaþie cu atelele
bimaxilare fixate cu ligaturi din sârmã, au o prioritate vãditã
prin faptul cã: ºuruburile oferã posibilitatea de a imobiliza
ºi de a fixa fragmentele osoase mai rigid pe tot parcursul
tratamentului, fãrã ajustãri repetate a blocajului intermaxilar
la fiecare 7  8 zile, optimizeazã consolidarea fragmentelor.
Metodele se aplicã simplu ºi nu necesitã instrumente
speciale, pot fi utilizate pe larg în chirurgia OMF. Nu
deregleazã vascularizarea þesutului osos prin decolarea
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Metatron SA

Ëàêòàöèä - ðàöèîíàëüíàÿ òåðàïèÿ
äèñáàêòåðèîçà êèøå÷íèêà
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëåíà ê ïóáëèêàöèè Metatron SA, îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì
â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà êîìïàíèè "West-Coast Pharmaceutical Works Ltd", Ahmedabad, India
Â êèøå÷íèêå íàõîäÿòñÿ 400-500 ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìèêðîîðãàíèçìîâ, íàèáîëåå âàæíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ëàêòî- è áèôèäîáàêòåðèè, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó îáëèãàòíîé
(íîðìàëüíîé) ôëîðû. Ê ýòîé æå ãðóïïå îòíîñÿòñÿ áàêòåðîèäû, ýíòåðîêîêêè è êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà. Âèäîâîé ñîñòàâ ýòèõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ ó ÷åëîâåêà ãåíåòè÷åñêè äåòåðìèíèðîâàí
è ñîäåðæàíèå èõ â êèøå÷íèêå îòíîñèòåëüíî ïîñòîÿííî. Â
îòëè÷èå îò îáëèãàòíîé ñîñòàâ ôàêóëüòàòèâíîé ôëîðû êèøå÷íèêà ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû. Ôàêóëüòàòèâíàÿ ôëîðà äåëèòñÿ íà äîáàâî÷íóþ è
òðàíçèòîðíóþ, îíà ïðåäñòàâëåíà óñëîâíî-ïàòîãåííûìè ìèêðîîðãàíèçìàìè: ñòàôèëîêîêêàìè, ñòðåïòîêîêêàìè, êëîñòðèäèÿìè, ïðîòååì, äðîææåïîäîáíûìè ãðèáàìè è ò.ä.
Áèôèäîáàêòåðèè îáèòàþò â òîëñòîì êèøå÷íèêå è ñîñòàâëÿþò 85-98% åãî íîðìàëüíîé ìèêðîôëîðû (109-1011
ìèêðîáíûõ òåë â 1 ã ñîäåðæèìîãî òîëñòîé êèøêè).
Ôóíêöèè áèôèäîáàêòåðèé:
•
Ñèíòåòè÷åñêàÿ. Áèôèäîáàêòåðèè ñèíòåçèðóþò âèòàìèíû è àìèíîêèñëîòû è ñïîñîáñòâóþò èõ âñàñûâàíèþ,
ïîìîãàþò ëó÷øåìó óñâîåíèþ ñîëåé êàëüöèÿ, îáëàäàþò àíòèàíåìè÷åñêèì, àíòèðàõèòè÷åñêèì è àíòèàëëåðãè÷åñêèì äåéñòâèåì.
•
Îñìîòè÷åñêàÿ. Áèôèäîáàêòåðèè îáðàçóþò îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ÷òî ïðèâîäèò ê óñòàíîâëåíèþ íîðìàëüíîé îñìîòè÷åñêîé è ðÍ-ñðåäû â òîëñòîì êèøå÷íèêå è
ïðåïÿòñòâóåò ðàçìíîæåíèþ ïàòîãåííîé, ãíèëîñòíîé
è ãàçîîáðàçóþùåé ìèêðîôëîðû òîëñòîãî êèøå÷íèêà.
•
Ôåðìåíòàòèâíàÿ. Áèôèäîáàêòåðèè ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïèùåâàðåíèè è âñàñûâàíèè, ñïîñîáñòâóþò ïðîöåññàì ôåðìåíòàòèâíîãî ïåðåâàðèâàíèÿ ïèùè.
•
Èììóííàÿ. Áèôèäîáàêòåðèè óêðåïëÿþò èììóíèòåò,
ñòèìóëèðóþò ëèìôîèäíûé àïïàðàò, ñèíòåç èììóíîãëîáóëèíîâ, ïîâûøàþò óðîâåíü ïðîïåðäèíà è êîìïëåìåíòà, ñïîñîáñòâóþò óìåíüøåíèþ ïðîíèöàåìîñòè
ñîñóäèñòûõ òêàíåâûõ áàðüåðîâ äëÿ òîêñè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ïàòîãåííûõ è óñëîâíî-ïàòîãåííûõ îðãàíèçìîâ.
•
Ýâàêóàòîðíàÿ. Áèôèäîáàêòåðèè ñòèìóëèðóþò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà, ñïîñîáñòâóþò íîðìàëüíîé ýâàêóàöèè êèøå÷íîãî ñîäåðæèìîãî.
Ëàêòîáàêòåðèè îáèòàþò â ðîòîâîé ïîëîñòè, æåëóäêå,
äîìèíèðóþò â òîíêîì êèøå÷íèêå, ïðèñóòñòâóþò â òîëñòîì
êèøå÷íèêå (107-108 ìèêðîáíûõ òåë â 1 ã ñîäåðæèìîãî òîëñòîé êèøêè).
Ôóíêöèè ëàêòîáàêòåðèé:
•
Çàùèòíàÿ. Ñ ïîìîùüþ àäãåçèíà ëàêòîáàêòåðèè âçàèìîäåéñòâóþò ñ êîìïëåìåíòàðíûìè ðåöåïòîðàìè íà
àïèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ýïèòåëèîöèòîâ ñ èõ ïîñëåäóþùåé ôèêñàöèåé è ôîðìèðîâàíèåì ñèìáèîíòíûõ
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âçàèìîîòíîøåíèé íà óðîâíå ìèêðî-ìàêðîîðãàíèçì.
Ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèå ñëîæíîé ñïåöèôè÷åñêîé ïðèýïèòåëèàëüíîé ñòðóêòóðû, áèîïëåíêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàùèòíûé ñëèçèñòûé
áàðüåð, ñîñòîÿùèé èç ñëîÿ ñëèçè, ìîëåêóë ñåêðåòîðíîãî èììóíîãëîáóëèíà À, ìèêðîêîëîíèé îáëèãàòíûõ
áàêòåðèé è èõ ìåòàáîëèòîâ. Èìåííî áèîïëåíêà ïðåïÿòñòâóåò ïðèêðåïëåíèþ ê êèøå÷íîé ñòåíêå áîëåçíåòâîðíûõ øòàììîâ Escherichia coli, à òàêæå Salmonella
typhimurium, Yersinia pseudotuberculosis, îñëàáëÿÿ ýíòåðîòîêñè÷åñêîå äåéñòâèå èõ ìåòàáîëèòîâ. Ëàêòîáàêòåðèè ïîäàâëÿþò ðîñò áîëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé è
óäåðæèâàþò íà áåçîïàñíîì óðîâíå êîëè÷åñòâî óñëîâíî-ïàòîãåííûõ ìèêðîáîâ çà ñ÷åò ïðîäóêöèè ìîëî÷íîé
êèñëîòû, ïåðåêèñè âîäîðîäà è áàêòåðèîöèíîâ (ëèçîöèìà, ëåêîëèíà, íèçèíà, àöèäîôèëèíà è äðóãèõ àíòèáèîòèêî - ïîäîáíûõ âåùåñòâ), à òàêæå çà ñ÷åò êîíêóðåíöèè ñ ïàòîãåííîé ôëîðîé çà àðãèíèí, òðåîíèí, àñïàðàãèíîâóþ êèñëîòó, ñåðèí.
Ôåðìåíòàòèâíàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ñïîñîáñòâóþò ôåðìåíòàòèâíîìó ïåðåâàðèâàíèþ áåëêîâ, ëèïèäîâ, íóêëåèíîâûõ êèñëîò, êëåò÷àòêè, âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ óãëåâîäîâ (â ÷àñòíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, ÷òî
îñîáåííî âàæíî äëÿ ëèö ñ íåïåðåíîñèìîñòüþ ëàêòîçû) è ëó÷øåìó óñâîåíèþ ñîëåé êàëüöèÿ è âèòàìèíà Ä.
Äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ó÷àñòâóåò â
äåçèíòîêñèêàöèè ýêçîãåííûõ è ýíäîãåííûõ ñóáñòðàòîâ, âûñòóïàÿ â ðîëè "åñòåñòâåííîãî áèîñîðáåíòà" è
îñóùåñòâëÿÿ ìèêðîáíóþ òðàíñôîðìàöèþ òîêñè÷åñêèõ
âåùåñòâ, à òàêæå íåéòðàëèçóþò äåéñòâèå ôåíîëüíûõ
ôåðìåíòîâ, ïîääåðæèâàþùèõ ðàçìíîæåíèå ðàêîâûõ
êëåòîê â êèøå÷íèêå.
Ñèíòåòè÷åñêàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ó÷àñòâóþò â ñèíòåçå
âèòàìèíîâ ãðóïïû Â, Ê, àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, íåçàìåíèìûõ àìèíîêèñëîò (òðèïòîôàí), ïîâûøàÿ òåì ñàìûì ðåçèñòåíòíîñòü îðãàíèçìà ê íåáëàãîïðèÿòíûì
ôàêòîðàì âíåøíåé ñðåäû.
Èììóííàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ñòèìóëèðóþò ëèìôîèäíûé àïïàðàò, ïîâûøàþò àêòèâíîñòü ôàãîöèòîâ è ëèìôîöèòîâ, óâåëè÷èâàþò óðîâåíü ïðîïåðäèíà è êîìïëåìåíòà, ñòèìóëèðóþò âûðàáîòêó èíòåðôåðîíà, ñèíòåç èììóíîãëîáóëèíîâ, ëàêòîöèíîâ, èíòåðëåéêèíà 1.
Îáìåííàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ
ãèñòàìèíà, ðåãóëèðóþò âñàñûâàíèå õîëåñòåðèíà è
ìåòàáîëèçì æåë÷íûõ êèñëîò, ïîääåðæèâàþò ýëåêòðîëèòíûé è êèñëîòíî-ùåëî÷íîé áàëàíñû.
Ýâàêóàòîðíàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè còèìóëèðóþò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà è íîðìàëèçóþò ýâàêóàöèþ êèøå÷íîãî ñîäåðæèìîãî.
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Ñèìáèîòè÷åñêàÿ. Ëàêòîáàêòåðèè ñîçäàþò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ áèôèäîáàêòåðèé è äðóãîé íîðìàëüíîé ìèêðîôëîðû.
Íàðóøåíèå ìèêðîáíîãî ðàâíîâåñèÿ â êèøå÷íèêå íàçûâàåòñÿ äèñáàêòåðèîçîì. Ïðè äèñáàêòåðèîçå â êèøå÷íèêå
îáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ ãíèëîñòíàÿ èëè áðîäèëüíàÿ ôëîðà,
ãðèáû, ïðåèìóùåñòâåííî òèïà Candida; îáíàðóæèâàþòñÿ
ìèêðîîðãàíèçìû, â íîðìå íåõàðàêòåðíûå äëÿ íåãî; áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìèêðîáîâ ïîÿâëÿåòñÿ â ñîäåðæèìîì ïðîêñèìàëüíûõ îòäåëîâ òîíêîé êèøêè è â æåëóäêå.
Íåáëàãîïðèÿòíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, èçîáèëèå
ñòðåññîâ, ïåðåíàñûùåííîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñòàáèëèçàòîðàìè, êîíñåðâàíòàìè, êðàñèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ôàêòîðàìè íàðóøåíèé åñòåñòâåííîãî ñîñòàâà ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà. Íî íàèáîëåå ÷àñòàÿ ïðè÷èíà ðàçâèòèÿ äèñáàêòåðèîçà êèøå÷íèêà - ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ: ãîðìîíàëüíûõ, àíàëüãåòèêîâ è, ïðåæäå âñåãî, àíòèáèîòèêîâ, ïðÿìî ïîäàâëÿþùèõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü êèøå÷íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ è ñóùåñòâåííî ìåíÿþùèõ ìèêðîôëîðó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Èñõîäÿ èç ýòîãî òåðìèí "àíòèáèîòèê-àññîöèèðîâàííûé äèñáàêòåðèîç êèøå÷íèêà" ìîæíî ñ÷èòàòü íàèáîëåå ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàííûì. ×àñòîòà äàííîãî ñîñòîÿíèÿ, ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ
àâòîðîâ, êîëåáëåòñÿ îò 20 äî 39%. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì âàðèàíòîì "àíòèáèîòèê-àññîöèèðîâàííîãî äèñáàêòåðèîçà" è äèñáàêòåðèîçà êèøå÷íèêà âîîáùå ÿâëÿåòñÿ äèñáàêòåðèîç ñ èçáûòî÷íûì ðîñòîì Candida spp.
Àíòèáèîòèêè, â ÷àñòíîñòè, àìïèöèëëèí â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîäàâëÿþò ðîñò êàê àýðîáíîé, òàê è àíàýðîáíîé ìèêðîôëîðû, àíàëîãè÷íî íà ìèêðîáèîöåíîç êèøå÷íèêà âëèÿåò êîìáèíèðîâàííûé ïðåïàðàò àìîêñèöèëëèíà è
êëàâóëàíîâîé êèñëîòû. Öåôïîäîêñèì, öåôóðîêñèì è öåôòðèàêñîí îïðåäåëåííî ñïîñîáñòâóþò ðîñòó ÷èñëåííîñòè
ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Enterobacteriacaea â êèøå÷íèêå, à ïðèìåíåíèå öåôèêñèìà âåäåò ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ àíàýðîáíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Âàæíî, ÷òî áîëüøèíñòâî öåôàëîñïîðèíîâ ñïîñîáñòâóåò ðîñòó ÷èñëåííîñòè ýíòåðîêîêêîâ
è Ñlostridium difficile. Ôòîðõèíîëîíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óãíåòàþò ðîñò ìèêðîáîâ ðîäà Enterobacteriacaea è â
ìåíüøåé ñòåïåíè - ýíòåðîêîêêîâ è àíàýðîáíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, íå ñïîñîáñòâóÿ ïðè ýòîì ðîñòó ãðèáîâ è Cl. difficile.
Îñíîâíûìè êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè êèøå÷íîãî
äèñáàêòåðèîçà ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ñèíäðîìû: êèøå÷íàÿ
äèñïåïñèÿ, íàðóøåíèå ïèùåâàðåíèÿ, àñòåíîâåãåòàòèâíûé
ñèíäðîì.
•
Êèøå÷íàÿ äèñïåïñèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèåì àïïåòèòà, ìåòåîðèçìîì, äèñêîìôîðòîì ïîñëå åäû. Ìîæåò
áûòü òîøíîòà, îòðûæêà, ãîðå÷ü âî ðòó, êèøå÷íûå êîëèêè. Ñòóë íåóñòîé÷èâ - ÷åðåäîâàíèå çàïîðîâ è äèàðåè. Êàëîâûå ìàññû èìåþò ðåçêèé ãíèëîñòíûé èëè
êèñëûé çàïàõ.
•
Íàðóøåíèå ïèùåâàðåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ óõóäøåíèåì
âñàñûâàíèÿ ïèùåâûõ âåùåñòâ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïîâûøàåòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ àíåìèé, ãèïîâèòàìèíîçîâ, îñòåîìàëÿöèé, à òàêæå ñíèæåíèåì èììóíèòåòà.
•
Àñòåíîâåãåòàòèâíûé ñèíäðîì ðàçâèâàåòñÿ âñëåäñòâèå
äåôèöèòà ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì áåëêîâ, âèòàìèíîâ,
à òàêæå èíòîêñèêàöèè ïðîäóêòàìè æèçíåäåÿòåëüíîñ-

òè ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
íàðóøåíèå ñíà, ãîëîâíûå áîëè è äðóãèå íåâðîòè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ.
Äèñáàêòåðèîç ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ öåëîãî ðÿäà òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. Ñðåäè íèõ - ýêçåìà, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ðàê òîëñòîé êèøêè, ñàõàðíûé äèàáåò, èíòîêñèêàöèÿ,
öèððîç ïå÷åíè, àâèòàìèíîç, àëëåðãèÿ, èììóíîäåôèöèò è äð.
áîëåçíè âíóòðåííèõ îðãàíîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè è áåçîïàñíûìè ñðåäñòâàìè ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ äèñáàêòåðèîçà ÿâëÿþòñÿ ïðåïàðàòû, êîòîðûå ñîäåðæàò
äîìèíèðóþùèå â íîðìàëüíîé êèøå÷íîé ìèêðîôëîðå àíàýðîáíûå áàêòåðèè ñ ñàõàðîëèòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè èç ðîäà
Lactobacillus, Bifidobacterium è Ðãîpionibacterium - ïðîáèîòèêè. Ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå ïðîáèîòèêîâ ñ àíòèáèîòèêàìè ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ðèñê ðàçâèòèÿ àññîöèèðîâàííîãî ñ
àíòèáèîòèêàìè äèñáàêòåðèîçà èëè óìåíüøèòü åãî òÿæåñòü.
Îäíàêî ìíîãèå èç ýòèõ ïðåïàðàòîâ íå ëèøåíû íåäîñòàòêîâ.
Íàïðèìåð, ïðåïàðàòû, ñîäåðæàùèå Lactobacillus
bulgaricus, Bacillus subtilis è Streptococcus thermophilus, îêàçûâàþò áëàãîïðèÿòíûé, íî íåïðîäîëæèòåëüíûé ýôôåêò,
ïîñêîëüêó ýòè ìèêðîîðãàíèçìû ÿâëÿþòñÿ òðàíçèòîðíûìè
è íå çàñåëÿþò êèøå÷íèê.
Ïðîáèîòèêè íà îñíîâå æèâûõ ëèîôèëèçèðîâàííûõ
ëàêòî- è áèôèäîáàêòåðèé, ïðèíèìàåìûå ïåðîðàëüíî, ñ òðóäîì äîñòèãàþò òîëñòîãî êèøå÷íèêà. Îñëàáëåííûå âûñóøèâàíèåì áàêòåðèè áîëåå ïîäâåðæåíû âîçäåéñòâèþ ðÍ-ñðåäû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Óæå â æåëóäêå èç-çà î÷åíü
âûñîêîé êèñëîòíîñòè çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áèôèäîáàêòåðèé
ïîãèáàåò. Òà ÷àñòü áàêòåðèé, êîòîðàÿ ïðåîäîëåëà ýòîò áàðüåð, ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñòâèþ ùåëî÷íîé ñðåäû â äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêå, èç-çà ÷åãî ðàñòâîðÿþòñÿ èõ îáîëî÷êè, è
óòðà÷èâàåòñÿ ñîðáöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü, ïîìîãàþùàÿ èì
çàöåïèòüñÿ çà âîðñèíêè â òîëñòîé êèøêå. Â ðåçóëüòàòå íå
äîñòèãàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ áàêòåðèé, à, ñëåäîâàòåëüíî, è òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò.
Òàêèì îáðàçîì, øòàììû áàêòåðèé, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
ïðîáèîòèêà, äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
•
àíòàãîíèñòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê
øèðîêîìó ñïåêòðó ïàòîãåííûõ è óñëîâíî-ïàòîãåííûõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ çà ñ÷åò ïðîäóêöèè àíòèáàêòåðèàëüíûõ âåùåñòâ è êîíêóðåíöèè çà ëèìèòèðóåìûå ïèòàòåëüíûå ñóáñòðàòû è ìåñòà àäãåçèè íà ýïèòåëèîöèòàõ
ñëèçèñòîé êèøå÷íèêà;
•
àäãåçèâíûìè è ðîñòîâûìè ñâîéñòâàìè, êîòîðûå ïîçâîëÿò èì áûñòðî êîëîíèçèðîâàòü ñëèçèñòóþ ïîâåðõíîñòü æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà;
•
ðåçèñòåíòíîñòüþ ê ðåàêòîãåííîé ñðåäå æåëóäêà è âåðõíèõ îòäåëîâ êèøå÷íèêà, îáëàäàòü ñïîñîáíîñòüþ ê
âûæèâàíèþ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ êèøå÷íîãî ìèêðîîêðóæåíèÿ è ñîõðàíÿòü æèçíåñïîñîáíîñòü
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ñðîêà;
•
ôåðìåíòàòèâíîé è ñèíòåòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ;
•
ñòèìóëèðîâàòü èììóííóþ ñèñòåìó ìàêðîîðãàíèçìà.
Ïðîáèîòèêè íà îñíîâå ëàêòîáàêòåðèé Lactobacillus
sporogenes ñîîòâåòñòâóþò âñåì ýòèì òðåáîâàíèÿì è ÿâëÿþò"&

Metatron SA
Îñíîâíûå ïðîáèîòèêè, ïðåäñòàâëåííûå â Ìîëäîâå

ñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè èç ïðèìåíÿåìûõ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ. Òàêèì ïðîáèîòèêîì ÿâëÿåòñÿ "Ëàêòàöèä" - ïðåïàðàò,
ñîäåðæàùèé åäèíñòâåííûé ñïîðîîáðàçóþùèé øòàìì ëàêòîáàêòåðèé Lactobacillus sporogenes - íàèáîëåå ñòàáèëüíóþ
ôîðìó ïðîáèîòè÷åñêèõ áàêòåðèé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò êîëîíèçàöèþ êèøå÷íèêà äðóæåñòâåííîé îðãàíèçìó êèøå÷íîé
ôëîðîé, ïðåïÿòñòâóÿ ðîñòó ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ.
Â óñëîâèÿõ íèçêîé ðÍ æåëóäêà ïðîèñõîäèò àêòèâàöèÿ
ñïîð ñ ïîñëåäóþùåé èõ òðàíñôîðìàöèåé â äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêå â âåãåòàòèâíûå ôîðìû è êîëîíèçàöèåé êèøå÷íèêà. Ñïîðû Lactobacillus sporogenes èìåþò âûñîêèé ðåñóðñ
âûæèâàåìîñòè, â òîì ÷èñëå è â êèñëîé ñðåäå æåëóäêà. Â îòëè÷èå îò ñîäåðæàùèõñÿ â äðóãèõ ïðåïàðàòàõ æèâûõ ëèîôèëèçèðîâàííûõ ëàêòî- è áèôèäîáàêòåðèé, îíè áåç ïîòåðü ïðåîäîëåâàþò æåëóäî÷íûé áàðüåð, ñîõðàíÿþò æèçíåñïîñîáíîñòü
ïðè âîçäåéñòâèè æåë÷è, àíòèáèîòèêîâ, äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ è
õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Lactobacillus sporogenes ïðî÷íî ïðèêðåïëÿþòñÿ ê êèøå÷íîé ñòåíêå, íà áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ
ïðèæèâàþòñÿ â æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå è âûâîäÿòñÿ
òîëüêî íà 10-12-å ñóòêè îò ìîìåíòà ïðèåìà.
Îäíî èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ïðåèìóùåñòâ "Ëàêòàöèäà" ñîñòîèò â òîì, ÷òî Lactobacillus sporogenes - ñàìûé
óñòîé÷èâûé ê àíòèáèîòèêàì (ïåíèöèëëèíàì, â ò.÷. ïîëóñèíòåòè÷åñêèì, ìàêðîëèäàì, öåôàëîñïîðèíàì, ôòîðõèíîëîíàì
è òåòðàöèêëèíàì) øòàìì èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü "Ëàêòàöèä" â êîìáèíàöèè ñ àíòèáèîòèêàìè è äðóãèìè õèìèîòåðàïåâòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ÷òî
äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå êàíäèäîçà è èçáåæàòü ïîñëåäóþùåé ïðîòèâîãðèáêîâîé òåðàïèè òàêèìè
ïðåïàðàòàìè êàê íèñòàòèí, êåòîêîíàçîë è ôëóêîíàçîë.
Íåìàëîâàæíûì àñïåêòîì â ëå÷åíèè ÿâëÿþòñÿ òàêæå
öåíà, äîçèðîâêà è êðàòíîñòü ïðèåìà ïðåïàðàòà è, êàê ñëåäñòâèå, ñòîèìîñòü êóðñà ëå÷åíèÿ.

Ñóììèðóÿ âûøåèçëîæåííîå, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
"Ëàêòàöèä" îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïðåèìóùåñòâàìè:
•
îñóùåcòâëÿåò êîëîíèçàöèþ ëàêòîáàêòåðèÿìè âñåõ îòäåëîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, â òîì ÷èñëå ðîòîâîé ïîëîñòè, ïèùåâîäà è æåëóäêà;
•
ñïîñîáñòâóåò ðîñòó ïîëåçíîé ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà;
•
ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ ïàòîãåííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ;
•
îáëàäàåò ýôôåêòîì ïîñëåäåéñòâèÿ, òàê êàê ñïîðû
Lactobacillus sporogenes âûâîäÿòñÿ òîëüêî íà 10 - 12-å
ñóòêè îò ìîìåíòà ïðèåìà;
•
ýôôåêòèâåí â êîìáèíàöèè ñ àíòèáèîòèêàìè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ "àíòèáèîòèê-àññîöèèðîâàííîãî äèñáàêòåðèîçà êèøå÷íèêà";
•
íå èìååò ïðîòèâîïîêàçàíèé è ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ;
•
áåçîïàñåí è íåçàìåíèì ïðè ëå÷åíèè äèñáàêòåðèîçà ó
ãðóäíûõ äåòåé è áåðåìåííûõ.
Ïåðå÷èñëåííûå ïðåèìóùåñòâà ïîçâîëÿþò âûäåëèòü
Ëàêòàöèä â ðÿäó ïðîáèîòèêîâ è ðåêîìåíäîâàòü åãî êàê ïðåïàðàò âûáîðà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ äèñáàêòåðèîçà
êèøå÷íèêà ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à òàêæå â êà÷åñòâå
ñðåäñòâà, ïîâûøàþùåãî íåñïåöèôè÷åñêóþ ñîïðîòèâëÿåìîñòü ê íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðàì îêðóæàþùåé ñðåäû,
ñïîñîáñòâóþùåãî îáùåìó îçäîðîâëåíèþ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà è ïðåäîòâðàùàþùåãî âîçíèêíîâåíèå ðÿäà ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
"Metatron" SA, îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè
"West-Coast Pharmaceutical Works Ltd", Ahmedabad, India
Chisinau, Str. Tighina, 25
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Clinica ºi evoluþia schizofreniei paranoide cu debut pânã la vârsta de 25 de ani
L. Boronin
Catedra Psihiatrie ºi Narcologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Development and Clinical Picture of Paranoid Schizophrenia in Patients under 25 Years of Age
The article presents the results of research on the most characteristic forms of delirium and of the development of paranoid schizophrenia in
patients under the age of 25. It focuses on: provocative and predisposing risk factors, peculiarities of the onset of the disease, and its specific
symptoms and syndromes, and the clinical picture of the patients themselves, according to gender, age, and specific personal characteristics.
Keywords: paranoid schizophrenia, delirium
Êëèíèêà è ýâîëþöèÿ ïàðàíîèäíîé øèçîôðåíèè ñ äåáþòîì äî 25-ëåòíåãî âîçðàñòà
Èçó÷àëèñü ïðîâîöèðóþùèå è ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû ðèñêà, îñîáåííîñòè äåáþòà ñî ñïåöèôè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè è ñèíäðîìàìè, êëèíèêè ñ íàèáîëåå õàðàêòåðíûìè ôîðìàìè áðåäà è ýâîëþöèè ïàðàíîèäíîé ôîðìû øèçîôðåíèè ó ìîëîäûõ ëþäåé äî 25 ëåò â
çàâèñèìîñòè îò ïîëà, âîçðàñòà, àêöåíòóàöèè õàðàêòåðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðàíîèäíàÿ ôîðìà øèçîôðåíèè, áðåä

Introducere
Actualitatea temei este dictatã de dificultãþile de diagnostic
ale schizofreniei paranoide la etapa de debut, particularitãþile
tabloului clinic ºi ale evoluþiei la pacienþii pânã la vârsta de 25 de
ani. Atipismul simptomelor psihice, al evoluþiei ºi al pronosticului
la tineri cu vârsta de 15-25 de ani direcþioneazã spre ideea unei
patomorfoze a schizofreniei, în general, ºi la pacienþii tineri, în
particular. În literatura de domeniu acest aspect este analizat
insuficient. Nu sunt specificate tipurile de debut ale schizofreniei
la pacienþii tineri, concordanþa cu tipul de personalitate,
apartenenþa de sex ºi tipul de evoluþie a bolii [12, 14]. Este actual
aspectul nespecific al debutului, adeseori de tip somatizare,
particularitãþile structurii de personalitate, factorii predispozanþi
ºi de pronostic ai bolii. Scopul lucrãrii a fost determinarea
particularitãþilor de debut ºi clinico-evolutive în schizofrenia
paranoidã la pacienþii tineri în funcþie de antecedente, sex, vârstã,
structura de personalitate ºi factori exogeni.

cãrora stau diferiþi factori endogeni ºi exogeni. Rolul acestor
factori predispozanþi, în literatura de domeniu, a fost relatat de
mulþi autori, inclusiv în funcþie de forma schizofreniei ºi de vârsta
bolnavilor.
Analiza materialului ne-a permis sã depistãm o serie de
factori endogeni ºi exogeni, care au jucat un rol important în
declanºarea schizofreniei atât la bãrbaþi, cât ºi la femei. În lotul
de bãrbaþi : 1.Antecedente heredo-colaterale: Au fost constatate
în 25 de cazuri (25 %), (χ2 = 0,16; P > 0,05). Schizofrenia a fost
stabilitã la 10 pacienþi (10 %), pe linia paternalã  la 2 persoane
(2 %), (χ2 = 3,84; P < 0,05) ºi pe linia maternalã  la 8 persoane
(8 %), (χ2 = 6,78; P > 0,05). Antecedente schizofrenice maternale
cauzeazã debutul timpuriu ºi evoluþia malignã, sindrom Kandinski
- Clerambault ºi stare rezidualã. Antecedentele paternale au un
pronostic mai benign, în special în lipsa factorilor organici nocivi
suplimentari. Antecedente epileptice au fost constatate în 2 cazuri
(2 %): 1 caz - pe linia maternalã, (χ2 = 6,78; P > 0,05) ºi 1 caz - pe
linia paternalã (χ2 = 3,84; P < 0,05); alcoolism la pãrinþi  8 cazuri
(8 %): (2 cazuri pe linia maternalã (χ2 = 6,78; P > 0,05) ºi 6 cazuri
pe linia paternalã (χ2 = 3,84; P < 0,05); alte maladii psihice  5
persoane (5 %): (pe linia maternalã 3 cazuri, (χ2 = 6,78; P > 0,05)
ºi pe linia paternalã 2 cazuri (χ2 = 3,84; P < 0,05). Cazuri totale 15 persoane. 2. Structura de personalitate: În lotul de bãrbaþi la
22 de pacienþi (22 %), (χ2 = 10,61; P < 0,05) s-au constatat tulburãri
explozive ale personalitãþii. În 17 cazuri, în antecedente s-au
constatat particularitãþi schizoide (17 %), iar în 10 cazuri  de tip
psihastenic (10 %) ºi un caz - tulburãri afective (hipomanie) cu
comportament delincvent (1 %), (χ2 = 10,61; P < 0,05). 3. Factorii
exogeni: Sunt enumeraþi în tabelul 1 în calitate de factori de risc.
La femei: 1.Antecedente heredo-colaterale: s-au constatat la 23
de paciente (23 %), (χ2 = 0,16; P > 0,05). Predominã antecedentele
schizofrenice  13 persoane (13 %): 10 cazuri - pe linie maternalã
(10 %), (χ2 = 6,78; P > 0,05) ºi 3 cazuri - pe linie paternalã (3 %),
(χ2 = 3,84; P < 0,05). Antecedentele maternale reprezintã un risc
crescut pentru debutul timpuriu al schizofreniei (15-18 ani).
Raportul celor maternale faþã de cele paternale este de 10 la 3.

Material ºi metode
Au fost examinate 100 de cazuri de schizofrenie paranoidã
la femei ºi la bãrbaþi cu vârsta pânã la 25 de ani ºi 100 de pacienþi,
lotul martor, cu debutul schizofreniei de la 26 pânã la 40 de ani.
Investigaþiile efectuate au depistat un polimorfism sindromologic
destul de variat. S-a evidenþiat cã predominã în toate cazurile delirul
de persecuþie, care s-a asociat cu diferite variante de delir (influenþã,
otrãvire, hipocondriac, religios). Metoda de cercetare a fost clinicocatamnesticã ºi statisticã. Evaluarea s-a efectuat cu scalele statistice
standardizate. Datele investigaþiilor au fost prelucrate computerizat
prin metodele de analizã variaþionalã ºi discriminantã. Dependenþa
statisticã dintre parametrii calitativi s-a prezentat prin tabele de
contingenþã, iar pentru verificarea ipotezei de independenþã a liniilor
ºi coloanelor s-au folosit criterii χ2.
Rezultate ºi discuþii
Schizofrenia face parte din grupul maladiilor multifactoriale asociate cu mecanisme patogenetice complexe la baza
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Antecedente epileptice s-au constatat în 3 cazuri (toate pe linia
paternalã), (3 %), (χ2 = 3,84; P < 0,05), alcoolism la pãrinþi  în 2
cazuri (toate pe linia paternalã), (2 %), (χ2 = 3,84; P < 0,05). Alte
maladii psihice au constituit 6 cazuri (6 %), 5 cazuri pe linie
maternalã (χ2 = 6,78; P > 0,05) ºi 1 caz pe linia paternalã (χ2 =
3,84; P < 0,05). 2. Structura de personalitate: La femei predominã
tip psihastenic  25 cazuri (25 %), (χ2 = 10,61; P < 0,05). În 13
cazuri s-a constatat simptomatologie tip exploziv (13 %), iar în
12 cazuri (12 %) - de tip schizoid. 3. Factorii exogeni: Comparativ
cu lotul de bãrbaþi, sunt mai puþine traumatisme cranio-cerebrale
 17 cazuri (17 %), (χ2 = 7,85; P < 0,001). 4. Alþi factori: Psihogenii
au avut loc în 18 cazuri (18 %), (χ2 = 1,71; P > 0,05), munca în
strãinãtate - 7 cazuri (7 %), (χ2 = 0,000; P > 0,05). În 12 cazuri
(12 %), (χ2 = 13,67; P < 0,001), tulburarea psihoticã a apãrut în
perioada post-partum, inclusiv 10 cazuri (10 %), în perioada de
lactaþie, (χ2 = 11,11; P < 0,05). În general, ca factori provocatori
puternici pentru declanºarea schizofreniei sunt avorturile,
graviditatea, naºterea copilului, perioada post-partum ºi de lactaþie,
iar dintre factorii endogeni predominã cei constituþional-genetici.
Investigaþiile efectuate direcþioneazã spre faptul cã particularitãþile
caracterului pot constitui un factor important în declanºarea pe
parcurs a schizofreniei paranoide. La toþi pacienþii din ambele
loturi s-au constatat deviaþii de personalitate pânã la debutul bolii.
În grupul pacienþilor tineri trãsãturile explozive ale personalitãþii
s-au depistat în 35 de cazuri (35 %), schizoide  29 de cazuri (29
%), psihastenice  35 de cazuri (35 %) ºi hipertimice  1 caz (1
%), (χ2 = 5,97; P > 0,05). În lotul de control, deviaþiile de
personalitate s-au divizat în urmãtorul mod: 20 de cazuri (20%)
au alcãtuit pacienþii de tip exploziv de personalitate, 38 de cazuri
(38 %)  de tip schizoid, 40 de cazuri (40 %)  de tip psihastenic
ºi în 2 cazuri (2 %)  de tip hipertimic, (χ2 = 5,97; P > 0,05). Din
alt punct de vedere, la 100 de pacienþi tineri în 30 de cazuri (30
%), (χ2 = 0,91; P > 0,05) declanºarea debutului schizofreniei a
avut loc dupã factori stresanþi ºi psihogeni.
Studierea cazurilor ne-a permis sã evidenþiem mai multe
tipuri de debut atât la pacienþii tineri, cât ºi în lotul de control.
Fiind prezente în ambele loturi simptomele ºi sindroamele identice,
în acelaºi timp se constatã elemente specifice clinico-evolutive
pentru fiecare lot de bolnavi aparte. Simptomatologia nespecificã
ºi polimorfã, la etapa incipientã a schizofreniei paranoide apãrute
pânã la vârsta de 25 de ani, favorizeazã apariþia a mai multor
tipuri de debut. Cele mai frecvente sunt: 1.debut cu intoxicaþie
metafizicã  13 cazuri (13 %); 2. debut cu stãri nevrotiforme  16
(16 %); 3. debut cu stãri psihopatiforme  13 cazuri (13 %); 4.
debut paranoid  13 cazuri (13 %); 5. debut acut cu un sindrom
halucinator-paranoid  37 de cazuri (37 %); 6. debut halucinatorparanoid cu elemente parafrenice  3 cazuri (3 %); 7. debut cu
simptomatologie depresivã asociatã cu idei de autoumilire,
autoacuzare, tendinþe suicidare - 5 cazuri (5 %), (χ2 = 14,77; P <
0,05); 8. debut precoce la etapa preadolescentã  6 cazuri (6 %),
(χ2 = 0,198; P > 0,05). Comparativ cu lotul de pacienþi tineri, în
lotul de control a fost constatat mai frecvent debutul paranoid 32 de cazuri (32 %) ºi debut cu simptomatologie depresivã  8
cazuri (8 %), în total  40 de cazuri (40 %). Alte debuturi cu
simptomatologie nevrotiformã, psihopatoidã ºi elemente de
intoxicaþie metafizicã, în lotul de control, au fost constatate mult
mai rar - 25 de cazuri (25 %), (χ2 = 14,77; P < 0,05).

Conform cazurilor studiate, în grupul pacienþilor tineri
debutul nevrotiform, psihopatiform sau acut cu un sindrom
halucinator-paranoid este tipic pentru ambele loturi. Debutul cu
simptomatologie depresivã este mai mult tipic pentru femei, iar
debutul cu intoxicaþie måtafizicã - pentru bãrbaþi (χ2 = 17,91; p <
0,01). În funcþie de tipul de evoluþie s-au constatat urmãtoarele:
debutul acut  49 de pacienþi (49%), debutul lent  51 de pacienþi
(51 %), (χ2 = 33,65; p < 0,001). Debutul cu evoluþie acutã este
mai tipic pentru femei tinere - 39 de cazuri (39 %), (χ2 = 3,65; p
< 0,001). Debutul cu evoluþie lentã la bãrbaþi - 40 de cazuri (40
%), (χ2 = 33,65; p < 0,001). Comparativ cu pacienþii tineri, în
lotul de control existã o predispoziþie pentru debutul lent  68 de
pacienþi (68 %), cazurile acute constituind doar 32 % (32 de
ñazuri), (χ2 = 6,00; p < 0,05). Din punctul de vedere sindromologic,
în faza de debut în ambele loturi s-au constatat urmãtoarele
particularitãþi: în grupul pacienþilor tineri, în faza de debut, la
spitalizare predomina sindromul halucinator-paranoid ºi
Kandinscki-Clerambault - 23 de ñazuri (23 %), iar în lotul de
control - 13 ñazuri (13 %). Sindromul paranoid a constituit 9
cazuri (9 %), iar în lotul de control  18 cazuri (18 %), (χ2 =
21,09; P > 0,05). Sindroamele nevrotiform ºi psihopatoid, la prima
spitalizare, au fost diagnosticate de 6 ori mai frecvent la pacienþii
de vârstã tânãrã comparativ cu lotul de control, raportul fiind de
12 la 2 (χ2 = 21,09; P > 0,05). În celelalte cazuri datele sunt
aproximativ identice. În funcþie de sex, la prima spitalizare
sindroamele sunt diferite. La femeile tinere, în debutul maladiei
predominã simptomatologia halucinator-delirantã (48 %), iar la
bãrbaþi ea se constatã doar în 26 %. La bãrbaþii de vârstã tânãrã
sindromul halucinator-delirant se asociazã cu simptoame parafrene
 6 %, fenomen atipic pentru femei. Debutul cu intoxicaþie
metafizicã a fost depistat la bãrbaþi în 22 % dintre cazuri, iar la
femei - doar în 4 %. Conform literaturii în domeniu [5, 15], la
bãrbaþi schizofrenia paranoidã debuteazã în medie mai devreme
decât la femei, este mai frecventã evoluþia malignã.
Tipurile de delir. Structura ºi evoluþia
La bãrbaþii tineri delirul de persecuþie este cel mai frecvent.
Starea delirantã este precedatã, iar apoi asociatã cu labilitate afectivã
(χ2 = 4,34; p < 0,05), de obicei, predominând stãrile depresive (χ2
= 0,12; p > 0,05), anxietate (χ2 = 0,000; p > 0,05) ºi insomnie (χ2 =
1,01; p > 0,05). Debutul sindromului paranoid se manifestã adeseori
prin discrepanþã a valorilor intelectuale avute în raport cu
personalitatea la moment, atitudini noi, mistice, religioase asupra
mediului ambiant, aceste fenomene adeseori structurându-se în
sindromul de intoxicaþie metafizicã (χ2 = 3,18; p > 0,05). Faza
prodromalã, în lipsa unor simptome specifice, este greu de
diagnosticat. În stadiul de debut al maladiei se constatã frecvent
simptomele tulburãrii de panicã (χ2 = 0,05; p > 0,05), de anxietate
marcatã (χ2 = 0,000; p > 0,05), senzaþie de pericol de moarte (χ2 =
1,01; p > 0,05), disconfort somatic (χ2 = 0,000; p > 0,05).
Polimorfismul ºi evoluþia trenantã, fãrã remisiuni sunt particularitãþi
specifice ale etapei prodromale. Tulburãrile proceselor asociative
constau în dificultãþi de gândire (χ2 = 1,01; p > 0,05), haos ideator
(χ2 = 30,36; p < 0,001), aflux necontrolabil de gânduri (χ2 = 0,1; Ð
> 0,05), mai rar senzaþie de gol în creier (χ2 = 7,43; p < 0,01),
stop ideator cu evoluþia spre automatism mental, manifestatã prin
senzaþia de executare forþatã a stopului ideator, se observã mentism
(χ2 = 7,64; p < 0,01), ºperrung (χ2 = 0,000; p > 0,05). Pe un fundal
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mai mult sau mai puþin depresiv (χ2 = 0,19; p > 0,05), apare insomnie
(χ2 = 1,01; p > 0,05). Tulburãrile de percepþie debuteazã adeseori
cu stãri hipnagogice (χ2 = 0,39; p > 0,05) ºi anume prin senzaþia de
gãlãgie în cap ºi insomnie (χ2 = 1,01; p > 0,05). Consecutivitatea
sindroamelor delirante este în funcþie de debutul bolii. Debutul acut
(χ2 = 33,65; p < 0,001) se asociazã cu starea de tensionare (χ2 =
0,000; p > 0,05) afectivã, depresii atipice (χ2 = 0,12; p > 0,05),
anxietate (χ2 = 0,000; p > 0,05), fricã (χ2 = 0,54; p > 0,05),
suspiciozitate (χ2 = 0,000; p > 0,05), atitudini ºi interpretãri delirante
(χ2 = 0,34; p > 0,05), agitaþie motorie (χ2 = 0,68; p > 0,05), astfel
încât realitatea ambiantã are pentru pacient o conotaþie nouã,
morbidã. Ulterior apar ideile delirante senzitive, delirul de persecuþie
(χ2 = 1,51; p > 0,05). Conþinutul fantastic al stãrilor delirante este
tipic pentru pacienþii tineri preocupaþi de vizionarea unor filme cu
conþinut fantastic, jocuri la calculator sau Internet. Romanele ºi
cãrþile, în general, nu constituie o sursã importantã în apariþia unor
idei delirante cu conþinut fantastic. La bãrbaþi, în lotul de studiu,
delirul de persecuþie este cea mai frecventã patologie delirantã.
Sub aspect numeric reprezintã 42 de cazuri (84 %), (χ2 = 1,51; p >
0,05). Debutul este, de regulã, lent, insidios. Pacienþii sunt suspicioºi,
anxioºi, se tem de toate. Tot timpul le pare cã sunt urmãriþi, cã
împotriva lor se desfãºoarã un complot. Bolnavii se plâng cã existã
persoane care îi persecutã. Aud voci cu conþinut delirant, simt cã
sunt urmãriþi de persoane necunoscute. Persecutorii îi urmãresc
pe stradã, în transport, peste tot. Pacienþii trãiesc cu teamã intensã
situaþia lor. Delirul de persecuþie, care reprezintã nucleul episodului
psihiotic, se asociazã cu idei delirante de influenþã, relaþie sau de
aspect religios. La etapa de desfãºurare maximã a simptomelor
delirante, se instaleazã halucinaþiile propriu-zise ºi, ulterior,
pseudohalucinaþiile. La pacienþii tineri, comparativ cu adulþii, delirul
de persecuþie este mai slab desfãºurat, persecutorii sunt mai puþin
numeroºi ºi necunoscuþi. Se poate conchide cã delirul de persecuþie,
la etapa de debut a schizofreniei paranoide la pacienþii tineri, este,
de regulã, nesistematizat. La adulþi se constatã o sistematizare a
delirului, sunt nominalizate anumite grupuri de persecutori, mafie
sau organizaþii. Etapa paranoicã este mai mare, având durata de ani
de zile. La tinerii pânã la 25 de ani, simptomatologia delirantã se
instaleazã mult mai rapid. Comparativ cu bãrbaþii, delirul de
persecuþie la femei se dezvoltã mai acut. În lotul de femei dezvoltarea
acutã a fost constatatã în 46 de cazuri (92 %), (χ2 = 1,51; p > 0,05).
Starea delirantã este asociatã fenomenelor tranzitorii disvegetative,
hipocondriace, depresive. În particular, se invoca haos ideator,
dificultãþi de însuºire a unor informaþii noi. Un fenomen mai tardiv
este senzaþia de flux ideator, exprimatã prin repetarea la nivel
ideator, involuntar a unor evenimente sau subiecte, preponderent
înainte de somn. În continuare pacientele acuzau senzaþia de gol
în creier, absenþa totalã a gândurilor. Timp îndelungat debutul
bolii este mascat de diferite diagnostice (distonie vegeto-vascularã,
sindrom diencefalic) cu tratament respectiv în terapie sau neurologie.
Un simptom mai tardiv, dar care poate fi atribuit deja debutului
bolii, este senzaþia de depersonalizare, o senzaþie subiectivã de
schimbare a propriului eu. Etapa paranoialã este substituitã, în
general, cu simptome de depersonalizare - derealizare, dismorfofobii, structurãri de personalitate. Etapa psihoticã, care
evolueazã acut, este asociatã cu tulburãri afective pronunþate de tip
depresiv, anxietate, insomnie, agitaþie psihomotorie. Comparativ
cu bãrbaþii, la femei episodul psihotic este mai acut ºi mai scurt. Ca
ºi la bãrbaþi, spre deosebire de pacienþi de vârstã medie, conþinutul
delirului de persecuþie este, de asemenea, mai simplu (relatând cã

este persecutatã de maºini, oameni, aparate, fapt pentru care refuza
sã pãrãseascã domiciliul) ºi este asociat cu alte tipuri de delir.
Delirul de influenþã. Acest tip de delir este predominant
în tabloul clinic la bãrbaþii tineri. În lotul investigat a fost
constatat în 35 de cazuri (70 %), (χ2 = 2,72; p > 0,05) fiind
asociat cu alte tipuri de delir. Debutul bolii, pânã la instalarea
sindromului delirant, se manifesta cu stãri depresive atipice,
structurãri de caractere ºi intoxicaþie metafizicã. Pacienþii acuzã
dificultãþi asociative, flux ideator hipnagogic, dificultãþi de
concentrare a atenþiei, tulburãri de somn, se observã un fundal
depresiv care este asociat cu o stare anxioasã. Pacienþii prezintã
un aspect distimic, sunt neliniºtiþi, se observã atacurile de panicã
cu senzaþia unor cataclisme iminente ºi frica de a-ºi ieºi din
minþi. În consecinþã, pacienþii ajung la concluzia cã sunt
monitorizaþi, evoluând astfel spre o stare delirantã senzitivã, de
tipul delirului perceptiv. Ca structurã, acest tip de delir include
ideile de influenþã ºi de persecuþie. Ulterior, orice senzaþie
neplãcutã este perceputã sub aspect de inducþie externã fizicã
asupra propriului corp. Se constituie o interpretare delirantã a
fenomenelor din anturaj ºi cristalizarea delirului de influenþã.
Comportamentul pacienþilor a fost în concordanþã cu
simptomatologia psihopatologicã. La bãrbaþii tineri, în tabloul
clinic, predominau delirul de influenþã ºi idei de persecuþie.
Conþinutul ideilor delirante de influenþã este în funcþie de vârstã,
de grad de instruire ºi de interesele pacienþilor. Pacienþii cu studii
universitare prezentau idei delirante care reflectau actualitãþi ºi
atitudini din diferite domenii. S-au constatat idei delirante de
influenþã telepaticã, hipnoticã, bioenergeticã prin
intermediul aparatelor laser, röntgen, curentului electric,
câmpului electromagnetic, a armelor psihotrope, atomice
sau cu neutroni. Pacienþii cu studii medii prezentau un tablou
clinic mai sãrac, ideile mai puþin argumentate, cu motivaþie
verbalã limitatã ºi concretã. Frecvent, pacienþii tineri sau elevii
care petreceau multe ore zilnic în faþa calculatorului, inclusiv în
reþeaua Internet, prezentau comportament dependent ºi
respectiv simptomatologie de aceeaºi tematicã, în debutul bolii.
Delirul de influenþã în asemenea cazuri se referã la varianta
tehnologicã, a performanþelor electronice. Într-un caz
investigat pacientul relata influenþa asupra sa a Internetului,
iar lumea virtualã internaþionalã avea intenþia de a-i instala
aparataj pentru a-l influenþa prin unde. Declara, de asemenea,
cã jocurile din Internet, prin intermediul personajelor, îi
influenþeazã comportamentul ºi fluxul ideator, blocheazã
memoria ºi preseazã creierul. Un pacient relata idei cã ar fi
fost urmãrit, idei care pe parcurs s-au transformat într-o
convingere profundã cã este urmãrit, identificând ºi tipii
respectivi, în numãr de 9 persoane, care îi impun gândurile pentru
a recepþiona informaþia din creierul lui. De asemenea, invocã
faptul cã persoanele respective, la fel ca ºi anturajul, coordoneazã
cu fluxul lui ideator prin intermediul aparatelor electronice pe
care le are implantate în creier ºi în inimã ºi care îi sonorizeazã
gândurile. Este ferm convins cã aparatajul electronic a fost
introdus în organism de foºtii prieteni ºi actualii sãi duºmani cu
pastilele de tramadol pe care le-a consumat anterior. În lotul de
bolnavi investigaþi, delirul de influenþã era adeseori asociat cu
fenomene mistice, religioase sau fantastice. Conþinutul delirului,
comparativ cu lotul de control, este mult mai bizar ºi fantastic.
Delirul de influenþã este, de regulã, nesistematizat la etapa
iniþialã. Simptomele delirante la pacienþii tineri se instaleazã
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rapid, fãrã a se respecta evoluþia clasicã de dezvoltare a
schizofreniei paranoide la adulþi. Lipseºte etapa clasicã
paranoialã a schizofreniei paranoide. Tabloul delirant conþine
adeseori simptome parafrene ºi interpretãri megalomanice.
Prezintã dificultãþi diferenþierea etapelor evolutive ale
schizofreniei ºi stabilirea debutului bolii. La femei, delirul de
influenþã este constatat în 27 de cazuri (54 %), (χ2 = 2,72; p >
0,05), poartã un caracter mai primitiv, în comparaþie cu grupul
de control. Delirul de influenþã se desfãºoarã pe un fundal afectiv
depresiv cu simptome de derealizare ºi de depersonalizare,
adeseori în combinaþie cu delir de otrãvire ºi metamorfozã.
Delirul hipocondriac. La bãrbaþii tineri a fost diagnosticat
în 22 de cazuri (44 %), (χ2 = 0,64; p > 0,05). Debutul maladiei
este lent. Ideile hipocondriace se instaleazã prin etapa de
supravaloare, apar stãri nevrotiforme, astenie atipicã juvenilã,
elemente ale sindromului de intoxicare metafizicã, idei obsesive,
însoþite de frica de a nu se molipsi de boli infecþioase incurabile,
SIDA, de a nu se îmbolnãvi de cancer, impotenþã, de alte fobii,
care apãreau pe fundal depresiv pronunþat. Au loc tulburãri ale
gândirii, flux ideator, apar tulburãri de percepþie cu conþinut
hipocondriac. Delirul hipocondriac este destul de sistematizat
ºi are un rol de nucleu pentru delirul de persecuþie, influentã,
otrãvire, religios. Delirul hipocondriac, în unele cazuri, se
dezvoltã pânã la delirul Kotard cu conþinut bizar, neverosimil.
Bolnavii declarã cã suferã de nenumãrate boli incurabile, cã nu
respirã plãmânii, cã putrezesc ºi se distrug organele interne,
ficatul, rinichii, cã nu funcþioneazã coloana vertebralã, intestinele, cã hrana nu nimereºte în stomac ºi cade drept în abdomen,
creierul se deplaseazã, oasele se fac moi etc. La femei, delirul
hipocondriac a fost diagnosticat în 26 de cazuri (52 %), (χ2 =
0,64; p > 0,05). Acest delir la femei se dezvoltã acut, trãirile
hipocondriace sunt pronunþate ºi se combinã cu depersonalizare
ºi derealizare, fondul afectiv marcat depresiv, dismorfofobii,
tulburãri de percepþie olfactive ºi gustative de conþinut
insuportabil. Pacientele devin anxioase, se adreseazã în diferite
instituþii medicale pentru a verifica maladii, cu fricã de deces.
Pacientele acuzã senzaþii neplãcute în corp: presiune în coloana
vertebralã, spate, în creier  creierul se deplaseazã, se miºcã, se

întoarce, le apasã, fiindcã în creier se dezvoltã cancerul, le întinde
creierul. Apar idei cã, aceste maladii sunt provocate de cãtre
rudele apropiate. O pacientã declara cã maladia i-a fãcut-o soþul,
cã în timpul somnului îi extrage din coloana vertebralã mãduva
spinãrii.
Delirul de otrãvire. La bãrbaþi a fost diagnosticat de douã
ori mai rar decât la femei. A fost constatat în 11 cazuri (22 %),
(χ2 = 9,65; p < 0,01). Ideile de otrãvire se instaleazã pe un fundal
anxios-depresiv pronunþat ºi poartã un caracter fobic. Pacienþii
devin suspicioºi, tensionaþi, apar gânduri delirante de otrãvire,
ei inventeazã diete speciale, refuzã sã mãnânce carne, fiindcã
carnea provoacã indigestie corporalã, astmã. Alþi pacienþi
relateazã cã au fost muºcaþi de þânþari pe care, special, cineva
i-a adus în camerã, de ºerpi ca sã  i contamineze cu maladii
incurabile. Des ei refuzã mâncarea, declarând cã mâncarea
este otrãvitã, îmbibatã cu microbi, impurificatã, carnea este de
om etc. Pacienþii se izoleazã de rude, preparã mâncarea singuri.
Apar halucinaþii auditive ºi pseudohalucinaþii de caracter bizar
cã va fi otrãvit. Delirul de otrãvire nu se întâlneºte izolat ºi des
se asociazã cu delirul de persecuþie, influentã, hipocondriac,
relaþii. La femei, delirul de otrãvire a fost constatat mai frecvent
comparativ cu bãrbaþii (26 de cazuri respectiv 52 %), (χ2 = 9,65;
p < 0,01) ºi, în tabloul clinic, uneori se întâlnesc tulburãri de
percepþie olfactive ºi gustative foarte neplãcute ºi bizare.
Pacientele refuzã mâncarea, slãbesc fizic, permanent se uitã în
oglindã, declarã cã sunt schimbate. În asociere cu delirul de
otrãvire, au fost constatate simptome de depersonalizare derealizare, anxietate, depresii atipice. Acest delir la femei este
sistematizat, mai stabil, cu un pronostic nefavorabil.
Delirul mistic (religios). Este tipul de delir mai rar ºi a
fost diagnosticat în lotul de bãrbaþi în 20 de cazuri (40 %) ºi
lotul de femei - în 16 cazuri (32 %), (χ2 = 0,69; p > 0,05). În
debutul maladiei se întâlneºte sindromul de intoxicaþie metafizicã
de conþinut mistic religios. Pacienþii se încadreazã în diferite
secte religioase, citesc Biblia, participã la ritualuri religioase,
întrerup ocupaþiile precedente, abandoneazã studiile, impun
rudelor apropiate sã facã rugãciuni. Au un comportament bizar,
pãrãsesc casa ºi merg la mãnãstire sã  ºi trateze sufletul.
Tabelul 1

Factorii de risc
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Pacienþii declarã cã ei sunt aleºii lui Dumnezeu, sunt conduºi
de îngeri ºi Dumnezeu. Unii considerã cã în corpul lor este
încorporat necuratul, cer ca pãrinþii sã sfinþeascã casa, declarã
cã necuratul acþioneazã asupra lor ºi asupra rudelor, le stricã
cãsnicia. Pacienþii inventeazã religii noi, trec dintr-o sectã
religioasã în alta, de la religia ortodoxa la budism, Criºna. Uneori
se retrag brusc din religie ºi încep sã activeze ca ateiºti, însã,
dupã o perioadã scurtã de timp, întrerup ºi aceastã ocupaþie.
Halucinaþiile ºi pseudohalucinaþiile, care apar la pacienþi, de
asemenea, poartã caracter religios - mistic. Spre deosebire de
bãrbaþi, la femei delirul religios se instaleazã mai rar, este mai
simplu dupã conþinut, pare a fi înþeles de cei din jur, declarã cã
li se fac vrãji. Ca particularitate a delirului religios, la femei se
întâlneºte tendinþa de ambivalenþã cu lupta puterilor sfinte ºi a
necuratului, pe fundal afectiv respectiv.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Concluzii
În ultimele decenii are loc o patamorfozã clinicã în domeniul
schizofreniei paranoide. Se observã o întinerire a acestei
forme.
Se constatã cã antecedentele heredocolaterale - ereditatea
ºi deviaþiile personalitãþii de tip exploziv, psihastenic ºi
schizoid sunt cei mai importanþi factori în declanºarea
schizofreniei.
În majoritatea cazurilor iniþierea schizofreniei paranoide,
la bãrbaþi tineri, mai frecvent este lentã cu simptomaticã
nevrotiformã, psihopatiformã, sindrom de intoxicaþie
metafizicã. Debutul psihopatiform apare mai frecvent la
persoanele de tip exploziv, iar cel nevrotiform - la pacienþii
cu trãsãturi psihastenice ºi schizoide în premorbid.
Perioada incipientã a schizofreniei paranoide la femeile
tinere este asociatã cu deviaþii de caracter de tip psihastenic.
În majoritatea cazurilor, maladia debuteazã acut cu tulburãri
cognitive, simptomaticã depresivã, idei de autoumilire,
autoacuzare, dismorfofobii, depersonalizare, derealizare.
Delirul de persecuþie la bãrbaþii tineri reprezintã nucleul
episodului psihotic, se asociazã cu idei delirante de influenþã,
relaþie, religioase. Delirul este mai slab desfãºurat,
nesistematizat. Simptomatologia delirantã se instaleazã mult
mai rapid. Ca ºi la bãrbaþi, la femei, spre deosebire de
pacienþi de vârstã medie, conþinutul delirului de persecuþie
este mai simplu ºi este asociat cu alte tipuri de delir.
Sindromul paranoid evolueazã pe un fundal depresiv ºi cu
simptome de derealizare- depersonalizare.
Delirul de influenþã, la bãrbaþii tineri, se asociazã cu
elemente de persecuþie, relaþie, mistice, mai rar
hipocondriace ºi sindromul Kandinski-Klerambault. O
particularitate aparte sunt simptomele parafrene. La
femeile tinere, conþinutul delirului de influenþã este mult
mai sãrac ºi se dezvoltã, de regulã, pe un fundal depresiv,
cu simptome de derealizare sau depersonalizare.
Delirul hipocondriac este sistematizat ºi constituie nucleul
simptomatologiei delirante, care genereazã dezvoltarea unor

elemente de persecuþie, influenþã, otrãvire, mistic la bãrbaþi
ºi persecuþie, otrãvire, relaþie, dismorfofobii la femei.
Sindroamele hipocondriace sunt bine manifestate în ambele
loturi, adeseori este diagnosticat sindromul Cotard.
La femei, delirul de otrãvire este destul de frecvent, are o
evoluþie continuã, un tablou clinic polimorf ºi un pronostic
malign. Tulburãrile de percepþie sunt reprezentate de
pseudohalucinaþii auditive ºi olfactive, mai rar gustative.
La bãrbaþi, delirul de otrãvire este mai rar diagnosticat ºi
se manifestã cu simptome fobice ºi intoxicaþie metafizicã.
Halucinaþiile olfactive ºi gustative sunt mai mici.
Delirul mistic (religios), la bãrbaþii de vârstã tânãrã, are
un conþinut bizar, adeseori fantastic. Evolueazã treptat spre
un sindrom parafren. La femei, delirul mistic este mai sãrac
cu conþinut mai puþin bizar, limitându-se în criteriile biblice
generale. Evolueazã, de asemenea, cu un sindrom parafren.
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Psihoterapia cognitivã în depresie
Gh. Cãrãuºu
Catedra Psihiatrie, Narcologie ºi Psihologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Cognitive Psychotherapy in Depression
The treatment of depression is difficult not only medically, but also psychotherapeutically. In these cases it is very important to make the
right choices of treatment. This research elaborates strategies for overcoming the resistant depressive disorders of 30 patients, which consisted
of choosing of favorable therapeutic options for correct evaluation and correct medication, and  in most clinical instances  developing the
proper program of cognitive psychotherapy.
Key words: antidepressant therapy, cognitive psychotherapy
Êîãíèòèâíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ ïðè äåïðåññèè
Ëå÷åíèå äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ íàçíà÷åíèÿ ëåêàðñòâåííîé
òåðàïèè, íî è ïðèìåíåíèÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèõ ìåòîäèê. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ïðàâèëüíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé
ïîäáîð ëå÷åáíûõ ìåòîäîâ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå, íà 30 áîëüíûõ, áûëà âûðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ ïðåîäîëåíèÿ ðåçèñòåíòíûõ äåïðåññèâíûõ
ñîñòîÿíèé, îñíîâûâàÿñü íà ïîäáîðå ïðåäïî÷òèòåëüíûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåð, âêëþ÷àÿ ïðàâèëüíóþ îöåíêó òå÷åíèÿ, èçáåæàíèå íåêîòîðûõ òåðàïåâòè÷åñêèõ îøèáîê, ñ ïîñëåäóþùèì íàçíà÷åíèåì êîãíèòèâíîé ïñèõîòåðàïèè â áîëüøèíñòâå êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèäåïðåññèâíàÿ òåðàïèÿ, êîãíèòèâíàÿ ïñèõîòåðàïèÿ

antidepresive, dar ºi asupra psihoterapiei cognitive, cu conceptualizarea fiecãrui caz.

Introducere
Depresia rãmâne una dintre patologiile psihiatrice cu cea mai
largã rãspândire ºi care pãstreazã numeroase aspecte neclarificate
[4]. Majoritatea savanþilor se referã fie la tratament, fie la bazele
biochimice ale depresiei, fãrã a stabili cu claritate conexiunile dintre
ele [2, 5, 6]. Tulburãrile depresive, ca experienþã existenþialã unicã
ca trãire, rãmân un teritoriu al fiinþei umane care mai trebuie explorat.
Cu toate cã s-au realizat progrese mari în terapia stãrilor depresive
ºi în structurarea sistemelor de suport social, mulþi specialiºti
continuã sã fie implicaþi în diagnosticarea ºi psihoterapia depresiilor,
deoarece pacienþii manifestã nu numai trãiri personale complicate,
dar ºi se confruntã cu numeroase probleme ale societãþii
contemporane[9, 10]. Cercetarea urmãreºte evaluarea manifestãrilor
psihopatologice în depresie, utilizarea psihoterapiei cognitive în
tratamentul ºi psihoprofilaxia acestor tulburãri.

Rezultate obþinute
Depresia este expresia viziunii negative a pacientului despre
sine, despre viitorul sãu ºi despre experienþele sale; altfel spus
este vorba de triada cognitivã negativã [3]. Terapia cognitivã a
apãrut ca rezultat al experienþei clinice ºi a cercetãrii, ºi opereazã
cu gândurile automate [1] ºi cu douã sisteme de gândire. Unul
este îndreptat cãtre ceilalþi ºi, atunci când este exprimat deschis,
constã din gânduri ºi emoþii variate, care sunt comunicate în mod
obiºnuit altor oameni. Aceastã formã de gândire ºi de comunicare
constituie modul conversaþional. Al doilea mod de gândire este
cel al propriului sistem de semnalizare. El constã în
automonitorizare, autoinstrucþiune ºi autoavertizare. Acesta
include, de asemenea, interpretãri rapide, automate, ale
evenimentelor, autoevaluãri ºi anticipaþii. Funcþia lui este, mai
degrabã, comunicarea cu sine decât cu ceilalþi. Sistemul intern de
comunicare este sursa multora dintre problemele pacienþilor ºi,
pãtrunzând în interiorul acestui sistem, putem sã înþelegem mai
bine dificultãþile lor ºi sã-i ajutãm sã le rezolve. Putem sã
recunoaºtem greºelile pe care pacienþii le fac în interpretarea
experienþelor lor ºi felul în care fac predicþii ºi planuri de acþiune.
O parte din pacienþi aveau convingerea cã sunt plictisitori ºi
incoerenþi, având o autoevaluare negativã, continuând sã se vadã
plictisitori. Gândurile lor automate, care erau activate, puteau
deveni un domeniu fertil de explorare, în timp ce gândurile deja
prezentate, ºi anume discutarea sensibilelor chestiuni sexuale, la
un moment dat cu o oarecare importanþã clinicã, nu duceau, în
mod real, la miezul problemei. Am învãþat pacienþii sã observe ºi
sã relateze fluxul gândurilor nerelatate, astfel am putut sã ne
asigurãm de date pentru abordarea psihopatologiei ºi psihoterapiei.
Negativitatea depresiei punea stãpânire pe sistemul de comunicare
internã ºi se manifesta prin stimã de sine scãzutã, auto-reproºuri,

Material ºi metode
Am inclus în acest studiu un lot de 30 de pacienþi internaþi
în Clinica de Psihiatrie, Chiºinãu, trataþi ulterior ºi în condiþii
de ambulatoriu. Aproximativ douã treimi erau diagnosticaþi cu
depresie severã, iar o treime - cu depresie moderatã; toþi pacienþii
îndeplineau criteriile DSM-IV pentru episodul depresiv major.
Pentru acurateþea cercetãrii au fost excluºi toþi pacienþii internaþi
cu alte forme de depresie, fiind internaþi numai pacienþii ale
cãror depresii au fost rezistente la tratament ºi care manifestau
stãri personale semnificative, în discursul lor. Metodologia
complexã a cercetãrii cuprinde criterii de ordin clinic ºi evolutiv,
inclusiv utilizarea unor instrumente de investigaþie psihologicã
(ex. scala Hamilton). Aplicarea acestei metodologii a permis
obþinerea unor rezultate, care au oferit date utile în aprecierea
globala a interrelaþiei între factorii exo- ºi endogeni stresanþi în
recãderea depresiei [7, 8]. Cercetarea a fost efectuatã în clinicã
ºi prezintã metode moderne de terapie, larg utilizate în
tratamentul stãrilor depresive, insistându-se asupra noilor
##
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autocriticã, predicþii negative, interpretãri negative ale
experienþelor, amintiri neplãcute. Am observat cã, în situaþii
ambigue, pacienþii depresivi erau în mod special tentaþi sã facã o
interpretare negativã, atunci când una pozitivã pãrea mai adecvatã;
nu numai cã ei amplificau experienþele lor neplãcute, dar etichetau
ca negative experienþe personale pe care alþii le-ar fi considerat
pozitive. Bolnavii tind sã facã predicþii negative asupra unor sarcini
concrete, pe care le-ar fi putut întreprinde ºi se aºteptau la rezultate
proaste pe termen lung, cu privire la viaþa lor în general. Un nivel
înalt al acestor expectaþii negative pãrea sã fie un factor predictiv
pentru suicid. Aceste fenomene s-au dovedit a fi general valabile
în toate tipurile de depresie ºi apãreau ori de câte ori
simptomatologia depresivã era prezentã. În observaþiile noastre,
evenimentele stresante care serveau deseori drept cauzã în
declanºarea recãderilor, au fost grupate, pe de o parte, în cele
legate de ºcolarizare, profesie, cãsãtorie ºi, pe de altã parte,
separãri, divorþ, destrãmare de familie, abandon, pensionarea.
Variatele teme negative ale materialului clinic furnizat de pacienþi
s-au dovedit a se încadra în triada cognitivã negativã. Pacienþii
erau sub influenþa unei viziuni negative asupra propriei persoane,
asupra propriului univers si asupra viitorului lor. Indiferent dacã
analizau trecutul sau viitorul, tot ceea ce puteau vedea era eºec,
frustrare ºi inadecvare personalã. Aceastã negativitate apãrea
atunci, când pacientul intra în depresie; se producea o schimbare
în organizarea cognitivã, astfel încât multe din informaþiile pozitive
relevante pentru pacient erau excluse (blocada cognitivã), în timp
ce informaþiile negative relevante sunt admise ºi amplificate. În
doliu ºi melancolie [10]. Z. Freud postulase faptul cã depresia
este o manifestare a agresivitãþii retroflectate. Cercetarea se axa
pe douã chestiuni: prima, unde trebuie cãutatã agresivitatea
retroflectatã; ºi a doua  cum poate fi ea mãsuratã. Z. Freud afirma
cã visele sunt calea regalã spre inconºtient. Dacã pacienþii
depresivi erau plini de agresivitate ascunsã, visele ar putea fi un
loc unde aceastã agresivitate putea fi identificatã. Se putea observa
clinic faptul cã pacienþii depresivi, cel puþin cei cu depresie severã,
pãreau sã aibã mai puþinã agresivitate conºtientã ºi sã reacþioneze
mai puþin decât subiecþii fãrã depresie la situaþii, în care ar fi fost
de aºteptat ca ostilitatea sã creascã. În al doilea rând, varietatea
simptomelor depresive putea sã conducã la formularea unei
agresivitãþi retroflectate: autocriticismul, pierderea plãcerii,
incapacitatea de a se bucura de sursele obiºnuite de satisfacþie,
subaprecierea ºi, în cele din urmã, dorinþa de a se sinucide.
Pacienþii depresivi exprimã mai puþinã agresivitate în visele lor
decât pacienþii fãrã depresie. Deºi pacienþii depresivi aveau mai
puþine vise în care aveau un rol agresiv sau ostil, ei aveau
preponderent vise în care erau victime ale unor evenimente
neplãcute: erau înfrânþi, excluºi, dezamãgiþi, devalorizaþi etc.
Bolnavii depresivi exprimau aceleaºi teme, care apãreau în vise
(dar într-o manierã mai puþin dramaticã) ºi în experienþele lor de
peste zi. Depresivii, prin contrast cu ceilalþi, aveau tendinþa de a
se percepe ca fiind subiectul sau þinta unui eveniment neplãcut.
În general, tendinþa lor era de a se percepe rataþi în toate sensurile:
pierduserã ceva de mare valoare, erau înfrânþi, neîmpliniþi, cumva
separaþi de societate. De vreme ce pacienþii depresivi îºi îndreptau
agresivitatea chiar împotriva lor, aceasta nu putea fi trãitã decât
într-un mod indirect. Agresivitatea lor inversatã ar fi trebuit sã se
manifeste prin autopedepsire sau printr-o altã expresie a nevoii
lor de a suferi. Suferind, ei s-ar fi pedepsit pe ei înºiºi, iar aceasta

s-ar traduce prin creºterea agresivitãþii împotriva propriei
persoane. Acest masochism ar fi trebuit sã se manifeste prin
autocriticism, respingere ºi idei suicidale. Astfel, visurile despre
propria suferinþã -visurile ratatului- erau etichetate ca
masochiste. Toþi pacienþii depresivi aveau mai multe visuri
masochiste decât oricare dintre pacienþii fãrã depresie. A fost
descoperit cã se pot reproduce descoperirile anterioare, ºi anume,
cã grupul de pacienþi cu depresie severã a relatat mai multe visuri
masochiste decât grupul fãrã depresie. Pacienþii depresivi s-au
dovedit foarte sensibili la feedback. Ei au învãþat rãspunsurile
pentru care erau recompensaþi mai repede decât pacienþii fãrã
depresie, dar nu au recunoscut tipurile de rãspunsuri pentru care
erau pedepsiþi mai rapid decât cele pentru care erau
recompensaþi. Gândurile automate negative ale pacienþilor
reprezentau distorsiuni negative ale realitãþii; visurile lor
reprezentau în aceeaºi mãsurã distorsiuni ale realitãþii. De
asemenea, existã o continuitate în conþinutul ºi tematica acestor
douã tipuri de ideaþie. În stare de veghe, individul poate rãspunde
la un anumit eveniment cu un gând, de exemplu, spunând cã este
singur ºi se simte rãu. În vis, acest concept va fi transpus în imagini
ºi probabil exagerat printr-o reprezentare a individului ca fiind
complet singur, poate într-o zonã bombardatã sau claustrat, sau
internat într-un spital, fiind pe moarte. Printre gândurile lor
automate ar putea fi, de exemplu, cã nimeni nu-l place ºi cã totul
este pierdut. Aceste gânduri sunt convergente cu conþinutul
visurilor. Ei nu erau pe deplin conºtienþi de aceastã perspectivã
negativã, cu excepþia celor foarte deprimaþi. Cu toate acestea,
erau foarte conºtienþi de stãri mai evidente: sentimentul de
plictisealã, de tristeþe nemãsuratã, de incapacitate de a se bucura
de lucrurile, care altã datã generau plãcere. Evident, ei nu-ºi doresc
în mod conºtient sã fie deprimaþi ºi nici nu aplicã în mod conºtient
anumite mecanisme pentru a ajunge în aceastã stare. Conform
modelului motivaþional, trebuie invocate procese inconºtiente. Z.
Freud s-a concentrat asupra agresivitãþii inconºtiente. Aceastã
ipotezã chiar funcþioneazã, dar numai dacã se interpun mecanisme
de apãrare specifice între agresivitatea inconºtientã ºi trãire, ºi
manifestãrile depresiei. Conform acestei teorii, agresivitatea
inconºtientã era adesea îndreptatã împotriva unei persoane iubite,
chiar decedatã fiind. Agresivitatea era inacceptabilã; la fel ºi
sentimentul de culpã provocat de ea. În consecinþã, aceasta se
întorcea împotriva lui. Cu alte cuvinte, presiunea agresivitãþii era
prea mare pentru a fi pur ºi simplu reprimatã. Era nevoie, astfel,
de o þintã  în acest caz propria persoanã. Agresivitatea
retroflectatã este responsabilã pentru dorinþele suicidale,
autocriticism, denaturarea relaþiilor sociale ºi a propriului
comportament, incluzând aici retragerea, anhedonia,
autopedepsirea, precum ºi afectarea funcþiilor biologice - apetitul,
libidoul ºi somnul. Prin modelul cognitiv se pot explica aceste
fenomene într-o manierã mai simplã. Acesta implicã identificarea
proceselor conºtiente ºi putea sã fie testat de pacient în cursul
terapiei. Dacã un pacient nu accepta o interpretare, aceasta se
datora rezistentei lui. Alternativa de faþã era explicatã prin doctrina
represiunii. O interpretare, care îºi atinge scopul, agitã forþele
inconºtiente care determinã pacientul sã reprime impulsurile
inconºtiente ºi sã se opunã unor astfel de interpretãri. În mod
similar, dacã un pacient nu-ºi poate reaminti un anume eveniment,
de exemplu, scena primarã, alte amintiri din copilãrie vor fi
reconstituite ca amintiri-ecran. Pe parcursul ºedinþelor, pacienþii
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au învãþat sã gândeascã, sã reflecteze înainte de a acþiona, sã
recunoascã faptul cã exagerau semnificaþia unor evenimente, cã
lucrurile nu erau atât de rele cum pãreau, ºi cã adesea interpretau
greºit intenþiile altora, mai ales ale partenerilor de viaþã. Ei se
aºteptau cã, o datã ce au înþeles dinamica dificultãþilor lor, depresia
se va ameliora. Dar se mai cerea ºi respectarea unor principii, de
exemplu, concentrarea atenþiei asupra interpretãrilor lor negative,
în aºa fel încât sã nu le perceapã ca realitãþi, ci ca gânduri sau
ipoteze care puteau sã fie evaluate prin prisma unor argumente
pozitive ºi negative, utilizând deducþii logice, cu punct de plecare
în aceste argumente, explicaþii alternative. E necesar ca pacienþii
sã fie întrebaþi care este baza concluziilor lor, care sunt argumentele
pro - si contra ipotezelor, stabilind criterii ºi aplicând o analizã
logicã a datelor; convingerea cã pacienþii sã-ºi examineze ºi sã-ºi
testeze ei înºiºi gândurile automate, într-un mod de gândire bazat
pe întrebãri; diminuarea rolului autoritar faþã de pacienþi,
determinându-i pe aceºtia sã lucreze împreunã cu medicul pentru
investigarea validitãþii convingerilor lor. Deci, este vorba de
stabilirea unei relaþii terapeutice bazatã pe încredere reciprocã ºi
sensibilitate, dar ºi pe aplicarea conceptului de rezolvare a
problemei, indiferent dacã dificultãþile pacientului se datorau
distorsiunilor cognitive ale gândirii, ale altor simptome depresive
sau problemelor externe. O altã strategie este de a-i ajuta pe
pacienþi sã-ºi controleze sentimentele lor de lipsã de energie ºi
dorinþa de a nu face nimic. Pe mãsurã ce pacienþii fãceau un pas
cãtre îndeplinirea unui scop, trebuiau încurajaþi sã-l facã ºi pe
urmãtorul, mai dificil. Scopul fiecãrei sarcini, paºii clar definiþi
pentru a atinge acest scop, feedback-ul furnizat ºi criteriile pentru
aprecierea atingerii scopului erau toate definite la început. Alte
trãsãturi ale noii abordãri includeau stabilirea unei ordini de zi la
începutul fiecãrei ºedinþe, feedback-ul solicitat pacientului la
intervale bine determinate, în timpul ºedinþei ºi la sfârºitul ei;
realizarea activitãþilor programate în fiecare zi. Pe mãsura aplicãrii
acestei abordãri, starea pacienþilor începea sã se îmbunãtãþeascã
aproape imediat ºi mulþi nu mai aveau deja simptome în a ºaptea
ºi a opta ºedinþã. Dupã încheierea ºedinþelor, pacienþii urmau sã
mai revinã, cu o regularitate la început lunarã, apoi semestrialã.
70% dintre pacienþi, supuºi terapiei cognitive, au prezentat
remisiune completã sau o ameliorare importantã. Simptomatologia
depresivã monitorizatã de pacienþi era semnificativ mai scãzutã
pentru cei trataþi prin terapie cognitivã ºi medicamentoasã, decât
pentru cei care au fãcut numai tratament farmacologic. Comparând
efectele combinaþiei terapie cognitivãtriciclicã în raport cu terapia
medicamentoasã ºi psihoterapie individualã, putem concluziona
o ameliorare clinicã semnificativã ºi substanþialã în primul caz.
Nu a fost obþinutã nici o diferenþã semnificativã între cele douã
grupuri ºi dupã ºase luni mai târziu, fapt evident pentru eficienta
terapiei cognitive.

Discuþii ºi concluzii
Strategiile terapeutice în depresie nu trebuie sã se limiteze
numai la chimioterapie, sunt oportune ºi utile terapiile
psihologice, adicã asocierea chimioterapiei cu psihosocioterapia.
Psihoterapia cognitivã, precum ºi mãsurile psihoprofilactice ºi
de suport social sunt necesare unui corect ºi eficient sistem de
asistenþã a bolnavului depresiv. Pe lângã psihanalizã, într-un
grad din ce în ce mai înalt, este indicatã ºi utilã în depresie,
terapia cognitivã. La sfârºitul studiului, terapia cognitivã, în
combinaþie cu antidepresive, s-a dovedit mai eficientã în depresie
decât prescrierea simplã a medicamentelor. Terapia cognitivã a
ajutat bolnavii sã trãiascã realist ºi armonios, fãrã cãutarea unui
panaceu. Aceasta va permite dezvoltarea unei noi mentalitãþi
de abordare a depresiei, conceputã ca un impas existenþial de
complexitate umanã, care nu poate fi înþeleasã exclusiv prin
chimia produselor de laborator ºi necesitã o modalitate de
implicare nestandardizatã ºi individualizatã.
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Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå íàðóøåíèé ñíà.
Ñîìíîë ® (çîïèêëîí) - ñíîòâîðíîå ñðåäñòâî íîâîãî ïîêîëåíèÿ
Èçâåñòíî, ÷òî 35 % ëþäåé èñïûòûâàþò íàðóøåíèÿ ñíà,
â òîì ÷èñëå ó 10 % èç íèõ äèññîìíèÿ áûâàåò õðîíè÷åñêîé è
òÿæ¸ëîé. 70% âçðîñëûõ ñïÿò íåäîñòàòî÷íî, 40 % ñòðàäàþò
îò õðîíè÷åñêîãî íåäîñòàòêà ñíà, õîòÿ áîëüøèíñòâî ýòîãî
íå îñîçíà¸ò.
Îáùèìè ïðèíöèïàìè ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè íàðóøåíèé ñíà ÿâëÿþòñÿ:
•
Ïðèìåíåíèå ìèíèìàëüíî ýôôåêòèâíîé äîçû.
•
Êîðîòêèå êóðñû (ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 3 íåäåëü).
•
Ïðåðûâèñòàÿ ìåòîäèêà (íàçíà÷åíèå ïðåïàðàòà 2 - 4
ðàçà â íåäåëþ).
•
Ïîñòåïåííàÿ îòìåíà ïðåïàðàòà.
•
•
•

Âûáîð ïðåïàðàòà îïðåäåëÿåòñÿ
òèïîì è òÿæåñòüþ äèññîìíèè;
ñòåïåíüþ âëèÿíèÿ äèññîìíèè íà êà÷åñòâî æèçíè;
ðèñêîì ðàçâèòèÿ íåæåëàòåëüíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ.

Ôèòîòåðàïèÿ
Ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ëå÷åíèè êðàòêîâðåìåííîé, ïðåõîäÿùåé äèññîìíèè ó áîëüíûõ ñ íà÷àëüíûìè ïðîÿâëåíèÿìè
íåâðîòè÷åñêèõ è ñîìàòîôîðìíûõ ðàññòðîéñòâ. ×àùå âñåãî
èñïîëüçóþòñÿ îòâàðû è íàñòîè âàëåðèàíû, ïóñòûðíèêà,
áîÿðûøíèêà, øèøåê õìåëÿ; õîðîøèé ýôôåêò ìîãóò äàòü
ãîòîâûå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû.
Òðàíêâèëèçàòîðû
Àëÿ ëå÷åíèÿ íàðóøåíèé ñíà ó áîëüíûõ ñ ïîãðàíè÷íûìè
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ ïðåïàðàòû ñ íåïîñðåäñòâåííûì âîçäåéñòâèåì
íà ýìîöèîíàëüíî-ìîòèâàöèîííóþ ñôåðó - áåíçîäèàçåïèíîâûå
òðàíêâèëèçàòîðû. Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì áåíçîäèàçåïèíîâ
ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ëåêàðñòâåííîé
çàâèñèìîñòè. Íàðÿäó ñ ýòèì áåíçîäèàçåïèíîâûå òðàíêâèëèçàòîðû îáëàäàþò äîñòàòî÷íî âûðàæåííûì ïîñëåäñòâèåì.
Ïðèåì ïðåïàðàòîâ ñîïðîâîæäàåòñÿ äíåâíîé ñîíëèâîñòüþ,
óõóäøåíèåì êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé (âíèìàíèÿ è ïàìÿòè).
Ìîæåò íàáëþäàòüñÿ íàðóøåíèå êîîðäèíàöèè äâèæåíèé.
Ñíîòâîðíûå ïðåïàðàòû ceëåêòèâíîãî äåéñòâèÿ
Ñíîòâîðíûå ïðåïàðàòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ îáëàäàþò
ñåëåêòèâíîé òðîïíîñòüþ ê ÃÀÌÊ-åðrè÷åñêèì ðåöåïòîðàì è
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ñâÿçûâàþòñÿ òîëüêî ñ ðåöåïòîðàìè, ëîêàëèçîâàííûìè â öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìå. Âûñîêàÿ èçáèðàòåëüíîñòü îáåñïå÷èâàåò îòñóòñòâèå ñåäàòèâíîãî, ìèîðåëàêñèðóþùåãî è
äðóãèõ íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ. Ñíîòâîðíûå ïðåïàðàòû
ceëåêòèâíîãî äåéñòâèÿ ñóùåñòâåííî íå âëèÿþò íà ñòðóêòóðó
ñíà, îáëàäàþò îïòèìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äåéñòâèÿ,
ìèíèìàëüíîé âåðîÿòíîñòüþ ðàçâèòèÿ çàâèñèìîñòè.
Ñîìíîë® (çîïèêëîí) - ïðåïàðàò ïåðâîãî âûáîðà äëÿ
ëå÷åíèÿ íàðóøåíèé ñíà ó áîëüíûõ íåâðîòè÷åñêèìè è ñîìàòîôîðìíûìè ðàññòðîéñòâàìè. Ïðåïàðàò îòâå÷àåò áîëüøèíñòâó òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê "èäåàëüíîìó" ñíîòâîðíîìó ñðåäñòâó.
Ñîìíîë õàðàêòåðèçóåòñÿ êîðîòêèì ïåðèîäîì ïîëóâûâåäåíèÿ èç îðãàíèçìà, êîòîðûé íå ïðåâûøàåò 4-6 ÷àñîâ.
Êóðñîâîå íàçíà÷åíèå ñîìíîëà íå ñîïðîâîæäàåòñÿ êóìóëÿöèåé ïðåïàðàòà èëè åãî ìåòàáîëèòîâ.
Ñîìíîë ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó çàñûïàíèþ (ñîí íàñòóïàåò â òå÷åíèå ïîëó÷àñà), íîðìàëèçóåò ïàòîëîãè÷åñêè
èçìåíåííóþ ñòðóêòóðó íî÷íîãî ñíà; îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå
êà÷åñòâî ñíà è óòðåííåãî ïðîáóæäåíèÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå ïðèåìà ïðåïàðàòà íå îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè, àêòèâíîñòè è áûñòðîòû ðåàãèðîâàíèÿ. Ïðåêðàùåíèå ïðèåìà ïðåïàðàòà íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ðåöèäèâîì áåññîííèöû.
Ñîìíîë â ðàâíîé ñòåïåíè ýôôåêòèâåí ïðè ëå÷åíèè
ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ íàðóøåíèé ñíà - ïðå-, èíòðà- è ïîñòñîìíè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, èñêàæåíèé ôîðìóëû íî÷íîãî ñíà.
Ïðèìåíåíèå ñîìíîëà ïðè ïîãðàíè÷íûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü âòîðè÷íûå íåâðîòè÷åñêèå
íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ äèññîìíèåé - òðåâîãó îæèäàíèÿ,
àãðèïíîôîáèþ. Ñîìíîë ïðàêòè÷åñêè íå âçàèìîäåéñòâóåò ñ
äðóãèìè ïðåïàðàòàìè è èõ àêòèâíûìè ìåòàáîëèòàìè, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ó áîëüíûõ ñ ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèåé âíóòðåííèõ îðãàíîâ.
Ñîñòàâ è óïàêîâêà. 1 òàáëåòêà ñîäåðæèò 7,5 ìã çîïèêëîíà. 10 òàáëåòîê â óïàêîâêå.
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ. Ñîìíîë ïðèìåíÿþò äëÿ
ëå÷åíèÿ ïðåõîäÿùåé èëè ñèòóàöèîííîé áåññîííèöû, à òàêæå äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîé áåññîííèöû, â òîì ÷èñëå è òîãäà, êîãäà îíà ðàçâèâàåòñÿ â ðåçóëüòàòå
íàðóøåíèÿ ïñèõèêè.

Grindeks S.R.L.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû. Âçðîñëûì íàçíà÷àþò
ïî 7,5 ìã (1 òàáëåòêà) íåçàäîëãî äî îòõîäà êî ñíó. Ïàöèåíòàì ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè ïî÷åê è (èëè) ïå÷åíè è ïîæèëûì ïàöèåíòàì ëå÷åíèå ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷èíàòü ñ äîçû,
ðàâíîé 3,75 ìã. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äîçó ìîæíî ïîñòåïåííî ïîâûñèòü äî 7,5 ìã.

íî âîçðàñòàåò ïðè óâåëè÷åíèè äîçû è ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïðèåìà ïðåïàðàòà. Ñëåäóåò èçáåãàòü âíåçàïíîãî ïðåêðàùåíèÿ ïðèåìà ïðåïàðàòà, à îñóùåñòâëÿòü åãî ïîñòåïåííî. Ïîñêîëüêó áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íå ïîäòâåðæäåíà, åãî ïðèìåíåíèå â ýòîò ïåðèîä íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ñîìíîë âûäåëÿåòñÿ ñ ìîëîêîì ìàòåðè, ïîýòîìó åãî ïðèìåíåíèå âî âðåìÿ êîðìëåíèÿ ðåáåíêà
ãðóäüþ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Äåéñòâèå Ñîìíîëà ïðîäîëæàåòñÿ îêîëî 6 ÷àñîâ, ïîýòîìó ïîñëå ïðèåìà ïðåïàðàòà â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè íåëüçÿ óïðàâëÿòü òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè èëè âûïîëíÿòü ðàáîòó îïåðàòîðà ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ è ìåõàíèçìîâ.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ñîìíîë ïðîòèâîïîêàçàí â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
Ïðè ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ïðåïàðàòó, ìèàñòåíèè, òÿæåëîé íåäîñòàòî÷íîñòè ôóíêöèè ïå÷åíè, âûðàæåííîì àïíîå âî âðåìÿ ñíà, äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ íàçíà÷àòü Ñîìíîë äåòÿì.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè. Àëêîãîëü óñèëèâàåò ñåäàòèâíîå äåéñòâèå Ñîìíîëà. Ñîìíîë ìîæåò óñèëèâàòü óãíåòàþùåå äåéñòâèå äðóãèõ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ÖÍÑ. Ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå
ïðåïàðàòîâ, àíàëîãè÷íûõ ïðîèçâîäíûì áåíçîäèàçåïèíà è
íàðêîòè÷åñêèõ àíàëüãåòèêîâ, ìîæåò ïðèâåñòè ê óñèëåíèþ
ýéôîðèè è ïîâûøåíèþ ðèñêà ðàçâèòèÿ ëåêàðñòâåííîé çàâèñèìîñòè. Äåéñòâèå ñõîäíûõ ñ ïðîèçâîäíûìè áåíçîäèàçåïèíà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ óñèëèâàåòñÿ, åñëè îíè ïðèìåíÿþòñÿ â ñî÷åòàíèè ñ èíãèáèòîðàìè ïå÷åíî÷íûõ ôåðìåíòîâ (îñîáåííî öèòîõðîìà Ð 450).

Ïîáî÷íîå äåéñòâèå. Íàèáîëåå ÷àñòûé ïîáî÷íûé ýôôåêò ãîðüêèé èëè ìåòàëëè÷åñêèé ïðèâêóñ âî ðòó. Ðåäêî - òîøíîòà, ðâîòà, ãîëîâíàÿ áîëü, ñîíëèâîñòü è ñóõîñòü âî ðòó. Èíîãäà ðàçâèâàþòñÿ ðåàêöèè ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Ïðè ïðèìåíåíèè Ñîìíîëà, êàê è ïðè íàçíà÷åíèè äðóãèõ ãèïíî-ñåäàòèâíûõ ñðåäñòâ,
ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïñèõè÷åñêàÿ è ôèçè÷åñêàÿ (ñîìàòè÷åñêàÿ) çàâèñèìîñòü. Ðèñê ðàçâèòèÿ çàâèñèìîñòè ìèíèìàëåí,
åñëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ íå ïðåâûøàåò 4-õ íåäåëü,

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî À.Î. Grindeks â Ìîëäîâå
ã. Êèøèíýó, Ìóí÷åøòñêîå øîññå, 191/1. Òåë./Ôàêñ: (0-37322) 52-14-83
E-mail: grindex.md@gmail.com
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Contribuþii la studiul privind influenþa helmintozelor
asupra imunitãþii postvaccinale
M. Stancu
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
Contributions to Study According Influence of Helminthism on Postvaccinal Immunity
The article proposes new programs to diminish the serious consequences of parisitezes in boarding-school children. In a recent study in the
Republic of Moldova 85.7% of boarding-school children with motion and mental deficiencies have been infested with intestinal pathogenic
helminthis and protozoas, in most cases with T. trichiurus (58.8%) and E. vermicularis (41.6%). 50.8% of the children have been infested with
polyparasites formed by the combination of two organisms (74.4%).] Of children with monohelminthism the proportion of high diphtheria
antitoxin concentration was less than at non-infested children (81.5±4.8% and 92.5±5.0%, probability level  90%), and than that of children
infested with polyhelminthism (81.5±4.8% and 91.5±2.9%, probability level  95%). The value of the mean geometrical concentration of the
titanic antitoxin in children with monohelminthism was less than at children (10.9 IU/ml and 18.1 IU/ml, probability level  95%). The article
suggests several programs to increase the efficacy of vaccination programs in boarding schools to control or prevent parasitizes.
Key words: boarding-school children, parasitizes, postvaccinal immunity
Ê èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ ãåëüìèíòîçîâ íà ïîñòâàêöèíàëüíûé èììóíèòåò
Äåòè ñ äâèãàòåëüíûìè è óìñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè â 85,7% ñëó÷àåâ áûëè èíâàçèðîâàííû ãåëüìèíòàìè è êèøå÷íûìè ïàòîãåííûìè ïðîñòåéøèìè, îñîáåííî T. trichiurus (58,8%) è E. vermicularis (41,6%). Ïîëèèíâàçèè ïðåäñòàâëÿëè 50,8% èç äåòåé, ïðåâàëèðîâàëè
àññîöèàöèè, ñîñòîÿùèå èç äâóõ êîìïîíåíòîâ (74,4%). Ó äåòåé ñ ìîíîãåëüìèíòîçàìè óäåëüíûé âåñ ñëó÷àåâ ñ âûñîêèìè òèòðàìè äèôòåðèéíîãî àíòèòîêñèíà áûë íèæå â ñðàâíåíèè ñ íåèíâàçèðîâàííûìè äåòüìè (81,5±4,8% è 92,6±5,0%, óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè  90%) è ñ
äåòüìè ñ ïîëèãåëüìèíòîçàìè (81,5±4,8% è 91,5±2,9%, óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè  95%). Âåëè÷èíà ñðåäíåãî ãåîìåòðè÷åñêîãî òèòðà
ñòîëáíÿ÷íîãî àíòèòîêñèíà ó äåòåé ñ ìîíîãåëüìèíòîçàìè áûëà äîñòîâåðíî íèæå, ÷åì ó äåòåé ñ ïîëèãåëüìèíòîçàìè (10,9 ÌÅ/ìë è 18,1
ÌÅ/ìë, óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè  95%). Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âàêêöèíàöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ èíòåðíàòíîãî òèïà íåîáõîäèìî
ñèñòåìàòè÷åñêîå ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ ïàðàçèòîçàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåòè ñ äâèãàòåëüíûìè è óìñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè, ïàðàçèòîçû, ïîñòâàêêöèíàëüíûé èììóíèòåò

imunologice ale gazdei [4, 5]. Se presupune cã imunosupresia
cauzatã de AP poate fi mai pronunþatã, fapt care se explicã prin
epuizarea sistemului imun ca urmare a excitãrii poliantigenice
excesive ºi de duratã, prin stãrile de subnutriþie tot mai frecvent
întâlnite la copiii infestaþi, determinate de carenþele alimentare,
dar ºi de efectul spoliator al paraziþilor, precum ºi prin concurenþa
antigenelor. Este necesar sã se ia în calcul ºi fenomenul de
imunostimulare heterologicã, caracteristic pentru helminþi,
probabil întâlnit mai frecvent în condiþii de poliparazitism. Cele
expuse mai sus motiveazã necesitatea realizãrii acestui studiu.

Actualitatea problemei
Pe lângã ºirul de acþiuni patogene (mecanicã, toxicã,
chimicã, alergicã, reflectorie, spoliatoare, inoculatoare),
exercitate de cãtre helminþi asupra organismului-gazdã, acþiunea
imunosupresivã intereseazã, în mod deosebit, prin faptul cã poate
cauza ori agrava stãrile imunodeficitare ºi poate diminua
imunitatea postvaccinalã, ultima purtând denumirea de
imunosupresie heterologicã [1]. Supresia rãspunsului imun de
cãtre antigenele parazitare poate fi explicatã prin mai multe
mecanisme: combinarea antigenelor parazitare cu anticorpii
specifici liberi (neataºaþi de parazit); blocarea celulelor efector
prin complexele antigen  anticorp circulante; inducerea
toleranþei celulelor B ºi T prin blocarea celulelor formatoare de
anticorpi (plasmatice), acest efect fiind o rezultantã a activãrii
celulelor T-supresor ºi iniþierii activãrii policlonale [2].
Prin studii [3] s-a demonstrat cã T. canis-larvae manifestã
acþiune supresivã polivalentã asupra imunitãþii postvaccinale
contra difteriei, tetanosului ºi rujeolei, A. lumbricoides  contra
rujeolei ºi difteriei, iar E. vermicularis  contra difteriei.
Influenþa, însã, a asociaþiilor parazitare (AP) asupra imunitãþii
postvaccinale nu este, în general, abordatã, deºi acestea sunt
larg rãspândite ºi influenþeazã în mod deosebit restructurãrile

Scopul lucrãrii
Studierea impactului AP asupra imunitãþii postvaccinale
antidifterice ºi antitetanice la copiii instituþionalizaþi.
Materiale ºi tehnici de investigare
Investigaþiile parazitologice complexe au fost efectuate
pe un lot de copii (177) ai casei-internat Hânceºti, în maiiunie,
2002. Alegerea acestui contingent de copii se explicã prin riscul
major de infestare cu paraziþi, determinat de statutul lor medicosocial deosebit, dar ºi de condiþiile de întreþinere, adesea precare.
Pe grupuri de vârstã, copiii au fost repartizaþi astfel: 3-6 ani 
12, 7-14 ani  61 ºi peste 15 ani  104. Durata aflãrii în instituþia
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
respectivã a fost de: pânã la 5 ani  70, 6-10 ani  38 ºi peste 11
ani  69 de persoane. Cu dereglãri motorii ºi retard mintal au
fost 42 ºi, respectiv, 135 de copii.
Au fost utilizate urmãtoarele metode de cercetare:
Calantarean (depistarea ouãlor de helminþi în materii fecale);
Rabinovici (depistarea ouãlor de oxiuri în amprentele perianale);
frotiul colorat cu sol. Lugol (depistarea protozoarelor intestinale);
frotiul colorat prin procedeul Ziehl-Neelsen modificat (depistarea
oochisturilor de criptosporidii în materii fecale). Paralel a fost
studiat ºi nivelul de protecþie la difterie ºi tetanos prin examinarea
anticorpilor (antitoxinelor) specifici locuitorilor casei-internat. În
total, au fost testate prin montarea reacþiei de hemaglutinare pasivã
(RHAP) 171 de seruri sangvine, inclusiv 27 (15,8%), colectate
de la persoane neparazitate, 65 (38%)  cu monohelmintoze ºi
80 (47%)  cu helmintoze combinate. Analiza datelor a fost
efectuatã în baza urmãtoarelor valori de titre protective: la difterie
 titrul minimal protectiv  0,03 UI/ml (≥0,03 UI/ml  pãtura
imunã generalã), titrul individual protectiv  0,12 UI/ml (≥0,12
UI/ml  pãtura imunã garantatã); la tetanos  titrul minimal
protectiv  0,1 UI/ml (≥0,1 UI/ml  pãtura imunã generalã), titrul
individual protectiv  0,8 UI/ml (≥0,8 UI/ml  pãtura imunã
garantatã). Au fost determinaþi ºi alþi indicatori drept proporþie a
titrelor înalte de antitoxine ºi titrul mediu geometric al acestora.
În total, au fost efectuate 1050 de investigaþii de laborator, inclusiv
708 investigaþii parazitologice ºi 342-serologice. Datele obþinute
au fost prelucrate cu metode statistice moderne[6].

Cryptosporidium spp. (13,3%) (fig. 2). Structura poliinvaziilor a
fost dominatã de T. trichiurus (56,7%). Ponderea poliinvaziilor
formate din 2, 3 ºi 4 componente a constituit 74,4%, 23,3% ºi,
respectiv, 1,1%.
Analiza imunitãþii postvaccinale, în ansamblu, la copiii
supravegheaþi în cercetare a demonstrat cã numai un caz a fost
depistat cu titrul neprotectiv al antitoxinei difterice (0,015 UI/
ml), ºi nici unul cu titrul neprotectiv al antitoxinei tetanice.
În lotul comparativ (fãrã helmintoze), toþi copiii au
prezentat niveluri garantate de antitoxinã diftericã ºi tetanicã,
din ei 92,6±5% fiind cu titre mari la difterie (≥2,0 UI/ml) ºi
tetanos (≥12,8 UI/ml) (fig. 3, 4).
În lotul celor cu monohelmintoze, proporþia persoanelor cu
titre protective (la difterie) (≥0,03 UI/ml) a fost egalã cu
98,5±1,5%, din ei 95,4±2,6% fiind cu titre garantate. Un nivel
înalt de antitoxinã diftericã (≥2,0 UI/ml) a fost înregistrat în
81,5±4,8% din cazuri. Proporþia copiilor cu titre protective la
tetanos (≥0,1 UI/ml), în acest lot, a fost de 100%; din ei 96,9±2,2%
fiind cu titre garantate (≥ 0,8 UI/ml), iar 86,1±4,3% - cu titre
mari (≥12,8 UI/ml). Titrele medii geometrice ale antitoxinelor în
pãtura imunã garantatã au constituit: faþã de difterie  5,9 (3,8 
9,2) UI/ml, faþã de tetanos  7,6 (5,9  9,8) UI/ml (fig. 5).
Toþi copiii cu invazii combinate au fost asiguraþi cu protecþie
antidiftericã ºi antitetanicã. Pãtura imunã garantatã a constituit:
la difterie  98,7±4,5%, la tetanos  96,3±2,4%. Proporþia titrelor
mari de antitoxinã diftericã a fost de 92,5±2,9%, antitetanicã 
de 91,3±3,2%. Titrele medii geometrice ale antitoxinelor, în pãtura
imunã garantatã, au constituit: faþã de difterie  10,13 (7,8  13,07)
UI/ml ºi faþã de tetanos  21,18 (19,4  21,3) UI/ml.
Pe baza analizei comparate a datelor obþinute în cele 3
eºantioane reprezentative, s-a constatat cã, la copiii cu
monohelmintoze, proporþia titrelor înalte de antitoxinã diftericã
a fost mai micã în raport cu copiii neinfestaþi (81,5% ºi 92,6%,
nivel de veridicitate  90%) ºi cu copiii cu polihelmintoze (81,5%
ºi 92,5%, nivel de veridicitate  95%). Valoarea titrului mediu
geometric al antitoxinei tetanice a fost substanþial mai micã la
copiii cu monohelmintoze, faþã de cei cu polihelmintoze (10,9
UI/ml ºi 18,1 UI/ml, nivel de veridicitate  95%).
Aºadar, s-a evidenþiat impactul negativ al monohelmintozelor asupra intensitãþii imunitãþii antidifterice ºi celei
antitetanice la copiii instituþionalizaþi. La o constatare similarã
au ajuns ºi alþi cercetãtori [3]. Totodatã, ipoteza precum cã

Rezultate ºi discuþii
Rezultatele cercetãrilor au demonstrat cã 85,7 la sutã din
copii au fost infestaþi cu diverse specii de helminþi ºi protozoare
intestinale, mai frecvente fiind infestãrile cu T. trichiurus (58,8%),
E. vermicularis (41,6%), Cryptosporidium spp. (19,8%), H. nana
(13,0%), ºi G. intestinalis (10,7%) (fig. 1). Poliinvazii au prezentat
50,8% din cei examinaþi, o pondere mai mare având asociaþiile T.
trichiurus + E. vermicularis (38,9%) ºi T. trichiurus +

Fig.1. Frecvenþa (%) infestãrii cu paraziþi la copiii
instutuþionalizaþi.

Fig. 2. Structura AP (%) depistate la copiii instituþionalizaþi.
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Fig. 3. Pãtura imunã la difterie în loturile de copii martor, cu
mono- ºi polihelmintoze.

Fig. 4. Pãtura imunã la tetanos în grupurile de copii martor,
cu mono- ºi polihelmintoze.

poliinvaziile ar diminua într-o mãsurã mai mare imunitatea
postvaccinalã, reieºind din datele noastre, nu s-a adeverit. Se
poate presupune cã, în cadrul anumitor AP, acþiunea
imunosupresivã heterologicã a helminþilor este neînsemnatã sau
chiar nulã, uneori predominând acþiunea imunostimulatoare
heterologicã. Este necesar, dupã pãrerea noastrã, sã se ia în calcul
ºi infestãrile cu helminþi tisulari (A. lumbricoides-larvae, T.
canis-larvae, T. mystax-larvae, E. granulosus-larvae), pentru
care nu s-au fãcut cercetãri la realizarea acestui studiu, dar care
ar fi putut influenþa într-un fel sau altul rezultatele obþinute.
În concluzie, se poate constata cã parazitozele, inclusiv
AP, sunt larg rãspândite la copiii instituþionalizaþi, influenþând
negativ nu doar starea lor de sãnãtate, ci ºi imunitatea
postvaccinalã. În acest context, se impune sporirea atenþiei din
partea lucrãtorilor medicali din instituþiile respective ºi a
factorilor de decizie asupra bolilor parazitare. Campaniile de
imunizãri ale populaþiei infantile trebuie sã fie precedate de
examinãri complexe la paraziþi ºi de deparazitarea persoanelor
infestate.
1.

2.

3.

4.

Fig. 5. Titrul mediu geometric al antitoxinei difterice ºi tetanice
în grupurile de copii martori, cu mono- ºi polihelmintoze.

5.

Concluzii
Copiii cu deficienþe motorii ºi mintale în 85,7 la sutã au
fost infestaþi cu helminþi ºi protozoare intestinale patogene,
mai frecvente fiind infestãrile cu T. trichiurus (58,8%) ºi
E. vermicularis (41,6%).
Cu asociaþii parazitare au fost infestaþi 50,8 la sutã dintre
copii, predominând asociaþia constituitã din T. trichiurus
+ E vermicularis (38,9%); structura lor a fost guvernatã
de T. trichiurus (56,7%).
La copiii cu monohelmintoze, proporþia titrelor înalte de
antitoxinã diftericã a fost mai micã în raport cu lotul de
copii neinfestaþi (81,5% ºi 92,6%, nivelul veridicitãþii 
90%) ºi cu lotul de copii cu polihelmintoze (81,5% ºi
92,5%, nivelul veridicitãþii  95%).
Valoarea titrului mediu geometric al antitoxinei tetanice a
fost substanþial mai micã la copiii cu monohelmintoze,
faþã de cei cu polihelmintoze (10,9 UI/ml ºi 18,1 UI/ml,
nivelul veridicitãþii  95%).

Pentru sporirea eficienþei vaccinãrilor la copiii instituþionalizaþi, este necesarã promovarea sistematicã a mãsurilor
integrate de prevenire ºi de combatere a parazitozelor.
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Àëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî,
÷òî ðàçëè÷íûìè âèäàìè àëëåðãèè ñòðàäàþò 20% íàñåëåíèÿ
Çåìíîãî øàðà. Ïðè ýòîì ëåãêèå ôîðìû àëëåðãèè, íàïðèìåð, àëëåðãè÷åñêèé íàñìîðê èëè êðàïèâíèöà, ïðîÿâëÿþò
òåíäåíöèþ ê òðàíñôîðìàöèþ ñ òå÷åíèåì âðåìåíåì â ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ, òàêèå êàê áðîíõèàëüíàÿ àñòìà èëè àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò. Ïîýòîìó âî âñåì ìèðå âðà÷è è ó÷åíûå
óäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèå ýòîé ïðîáëåìå.
Ëåòî  ïîðà àëëåðãèé, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ ïîëëèíîçàìè è ïèùåâûìè àëëåðãèÿìè. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò óïîòðåáëåíèå â ïèùó áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ôðóêòîâ è îâîùåé,
êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå íå ÿâëÿþòñÿ ñèëüíûìè àëëåðãåíàìè,
íî èç-çà îáðàáîòêè ðàñòåíèé ïåñòèöèäàìè ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé. Ñ êàæäûì ãîäîì àëëåðãèÿ
âñå áîëåå ìîëîäååò, òî åñòü àëëåðãèêàìè ñòàíîâÿòñÿ äåòè..

ìó äàþò î÷åíü ñëàáûé è êðàòêîâðåìåííûé ýôôåêò, à, êðîìå òîãî, ê íèì áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ ïðèâûêàíèå, ëþäè óæå
ïðîñòî íå ìîãóò îáõîäèòüñÿ áåç èõ ïîñòîÿííîãî ïðèìåíåíèÿ, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê íåãàòèâíûì ïîáî÷íûì ýôôåêòàì.
Ñåé÷àñ â Ìîëäîâå ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêîãî ðèíèòà Ôëèêñîíàçå, êîòîðûé ïðîèçâîäèò àíãëèéñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
GlaxoSmithKline  îäèí èç ëèäåðîâ ìèðîâîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ôëèêñîíàçå  ýòî èíòðàíàçëüíûé ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäíûé ïðåïàðàò, êîòîðûé âûïóñêàåòñÿ â ôîðìå ñïðåÿ ñ äîçèðóþùèì óñòðîéñòâîì. Ââåäåíèå ëåêàðñòâà ñ ïîìîùüþ
ñïðåÿ áîëåå ýôôåêòèâíî, ÷åì ïîñòîÿííûé ïðèåì òàáëåòîê,
òàê êàê ëåêàðñòâî ïîïàäàåò ñðàçó íåïîñðåäñòâåííî íà ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó íîñà, îêàçûâàÿ áîëåå ñèëüíîå òåðàïåâòè÷åñêîå äåéñòâèå è íå âûçûâàÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ â îòíîøåíèè äðóãèõ îðãàíîâ.
Â îòëè÷èå îò ñîñóäîñóæèâàþùèõ êàïåëü, êîòîðûå äåéñòâóþò ñèìïòîìàòè÷åñêè, Ôëèêñîíàçå áëîêèðóåò ìåõàíèçì
ðàçâèòèÿ àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè, ñíèæàåò ñèíòåç è âûñâîáîæäåíèå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, îòâåòñòâåííûõ
çà âîñïàëèòåëüíûå è àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè, îêàçûâàÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è ïðîòèâîîòå÷íîå äåéñòâèå. Ôëèêñîíàçå ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì ìåñòíîãî äåéñòâèÿ, òî åñòü îí íå
îêàçûâàåò êàêîãî-ëèáî âëèÿíèÿ íà äðóãèå îðãàíû è ñèñòåìû îðãàíèçìà, ÷òî äåëàåò åãî ïðàêòè÷åñêè áåçîïàñíûì. Ýòî
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ñ ïîâåðõíîñòè äûõàòåëüíûõ ïóòåé
ïðåïàðàò íå âñàñûâàåòñÿ. È äàæå ïðè ïðîãëàòûâàíèè ÷àñòè
èíãàëèðîâàííîé äîçû ïðåïàðàò íå îêàæåò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì, òàê êàê íå ðàñòâîðÿåòñÿ â âîäå è âñëåäñòâèå ýòîãî ïðàêòè÷åñêè íå ïîïàäàåò â êðîâü ïîýòîìó Ôëèêñîíàçå íàçíà÷àåòñÿ ñ 4 ëåòíåãî âîçðàñòà. Ìû ñâÿçûâàåì ñ
ïîÿâëåíèåì ýòîãî ïðåïàðàòà áîëüøèå íàäåæäû íà îêàçàíèå
ýôôåêòèâíîé ïîìîùè áîëüíûì àëëåðãè÷åñêèì ðèíèòîì è
ïðåäîòâðàùåíèå ðàçâèòèÿ ó íèõ â äàëüíåéøåì áðîíõèàëüíîé àñòìû.

Ïî÷åìó àëëåðãè÷åñêèì çàáîëåâàíèÿì ïðèäàåòñÿ
òàêîå áîëüøîå çíà÷åíèå?
Äåëî â òîì, ÷òî áåçîáèäíûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, êîæíûå àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè â âèäå ïÿòåí, çóäà è ò. ä., àëëåðãè÷åñêèé íàñìîðê, êîòîðûå ñàìè ïî ñåáå íå ïðåäñòàâëÿþò óãðîçû äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà, ìîãóò ñî âðåìåíåì òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â òÿæåëîå õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå àëëåðãè÷åñêîé ïðèðîäû. Òàê, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé àëëåðãè÷åñêèé ðèíèò ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ñòóïåíüêîé íà ïóòè ê áðîíõèàëüíîé àñòìå  çàáîëåâàíèþ, êîòîðîå â êîíå÷íîì èòîãå
íåðåäêî ïðèâîäèò ê èíâàëèäèçàöèè áîëüíûõ.
Êàê ïðàâèëüíî ëå÷èòü àëëåðãè÷åñêèé ðèíèò, ÷òîáû îí íå ïåðåøåë â áðîíõèàëüíóþ àñòìó?
Ëå÷èòü àëëåðãè÷åñêèé ðèíèò íåïðîñòî, è äåëàòü ýòî
íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîä êîíòðîëåì âðà÷à. Íåïðàâèëüíî ïîñòóïàþò òå áîëüíûå, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî
ñïðàâèòüñÿ ñ àëëåðãè÷åñêèì íàñìîðêîì ñ ïîìîùüþ îáû÷íûõ ñîñóäîñóæèâàþùèõ êàïåëü â íîñ. Ýòè êàïëè íå âëèÿþò íà ìåõàíèçì ðàçâèòèÿ àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè, ïîýòî-
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Àêñåô â ëå÷åíèè îáîñòðåíèé õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ
È. Â. Áóòîðîâ, Í. È.Áîäðóã, Ò. È.Òîïàëý, Ñ. Ô. Îïðÿ, È. Ð. Êîùóã, Å. Ô. Øêèðêà
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 6 ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Akcef in the Treatment of Chronic Pulmonary Obstructive Disease
The clinical efficiency of the antibiotic of cephalosporine group Aksef in 30 patients with chronic pulmonary obstructive disease who where
treated in the conditions of hospital and policlinics has been studied. It was determined that the use of this antibiotic in the treatment of
worsening of chronic pulmonary obstructive diseases leads to the faster regression of the signs of inflamation than after the use of Klaritromycin
and Avelox. Clinical efficiency in the conditions of hospital and policlinics was 93,7% and 91,6% respectively.
Key words: Akcef, chronic pulmonary obstructive disease
Utilizarea Aksef-ului în terapia obstrucþiilor pulmonare cronice
La 30 de pacienþi cu BPCO în condiþii de staþionar ºi de ambulator a fost studiatã eficacitatea clinicã a antibioticului din grupa cefalosporinelor
Aksef. S-a stabilit cã administrarea lui în tratamentul acutizãrilor BPCO duce la o regresie a semnelor de inflamare mai sporitã, în raport cu
administrarea Claritromicinei ºi Aveloxului. Eficacitatea clinicã a preparatului în condiþii de staþionar ºi de ambulator a constituit 93,7% ºi 91,6%
corespunzãtor.
Cuvinte-cheie: Aksef, obstrucþii pulmonare cronice

Õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ (ÕÎÁË)
îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà; â ñòðóêòóðå îáùåé çàáîëåâàåìîñòè îíà âõîäèò â ÷èñëî ëèäèðóþùèõ ïî ÷èñëó äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïî ïðè÷èíàì èíâàëèäíîñòè, çàíèìàÿ 4-å ìåñòî ñðåäè
ïðè÷èí ñìåðòíîñòè [1, 2]. Îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ïîâîäîâ îáðàùåíèÿ áîëüíûõ ÕÎÁË çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ
ÿâëÿþòñÿ îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðè÷èíîé êîòîðûõ ÷àùå
âñåãî îêàçûâàåòñÿ èíôåêöèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíîå çíà÷åíèå â âåäåíèè áîëüíûõ ÕÎÁË ïðèîáðåòàåò ñâîåâðåìåííàÿ
äèàãíîñòèêà èíôåêöèîííîãî îáîñòðåíèÿ è àäåêâàòíàÿ àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ, öåëü êîòîðîé çàêëþ÷àåòñÿ â ýðàäèêàöèè âîçáóäèòåëÿ, ýòèîëîãè÷åñêè àññîöèèðîâàííîãî ñ
îáîñòðåíèåì çàáîëåâàíèÿ. Ýòà ïîçèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé êàê â ïîíèìàíèè ðîëè ïåðñèñòèðóþùåé áðîíõîëåãî÷íîé èíôåêöèè â ðàçâèòèè îáîñòðåíèé ÕÎÁË, òàê è â òàêòèêå ðàöèîíàëüíîé àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè. Ýðàäèêàöèÿ
ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ ïîçâîëÿåò íå
òîëüêî êóïèðîâàòü ñèìïòîìû îáîñòðåíèÿ ÕÎÁË, íî è óâåëè÷èòü äëèòåëüíîñòü áåçðåöèäèâíîãî ïåðèîäà [3, 4, 5].
Îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ àíòèáèîòèêà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñèìïòîìîâ àêòèâíîñòè áðîíõîëåãî÷íîãî ïðîöåññà,
òàêèõ êàê âëàæíûé êàøåëü ñî ñëèçèñòî-ãíîéíîé ìîêðîòîé,
õðèïû â ëåãêèõ, ïðèçíàêè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè è
âûÿâëåíèå â ìîêðîòå, àñïèðàòå èëè áðîíõèàëüíîì ñìûâå
ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû â äèàãíîñòè÷åñêè çíà÷èìîì êîëè÷åñòâå, ò.å. áîëåå 106 ìèêðîáíûõ òåë â 1 ìë ñóáñòðàòà. Âûáîð
ïðåïàðàòà îáóñëîâëåí ðÿäîì ïðè÷èí, ãëàâíîé èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ âèä óñëîâíî-ïàòîãåííîé ôëîðû è åå ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì. Íàèáîëåå ÷àñòûìè ïàòîãåííûìè
øòàììàìè, âûÿâëÿåìûìè ïðè ÕÎÁË, ÿâëÿþòñÿ Haemophilus
influenzae, Stråptocoñcus pneumoniae è Moraxella catarhalis[2,
4, 6, 8]. Äëÿ ëå÷åíèÿ èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà, îáóñëîâëåííîãî ýòèìè ìèêðîîðãàíèçìàìè, èñïîëüçóþò àíòèáàêòåðèàëüíûå ïðåïàðàòû ðàçëè÷íûõ ãðóïï [3, 5, 7, 8].

Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ñòàë ñîâðåìåííûé àíòèáèîòèê èç ãðóïïû öåôàëîñïîðèíîâ  Àêñåô (ôèðìû NOBEL). Ïðåïàðàò àêòèâåí â îòíîøåíèè ãðàìïîëîæèòåëüíûõ è ãðàìîòðèöàòåëüíûõ áàêòåðèé, âûïóñêàåòñÿ â
òàáëåòêàõ, ñîäåðæàùèõ 500 ìã öåôóðîêñèìà.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ  èçó÷èòü êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü Àêñåôà ïðè ëå÷åíèè îáîñòðåíèé ÕÎÁË â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ è ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ îáîñòðåíèé ÕÎÁË ó 57 áîëüíûõ â âîçðàñòå îò 42 äî 63 ëåò, íàáëþäàâøèõñÿ â òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ÌÇÑÇ è â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, áûëè âêëþ÷åíû ðàçëè÷íûå ãðóïïû àíòèáèîòèêîâ. Â çàâèñèìîñòè îò ïðîâîäèìîé òåðàïèè, îáñëåäîâàííûå áîëüíûå áûëè ðàñïðåäåëåíû íà 4 ãðóïïû. Â 1-þ ãðóïïó âîøëî 16 áîëüíûõ (ñðåäíèé âîçðàñò - 55,6
± 1,2 ãîäà) ñ îáîñòðåíèåì ÕÎÁË, ëå÷èâøèõñÿ â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà, â ñõåìó ëå÷åíèÿ êîòîðûõ âêëþ÷àëñÿ Àêñåô. Âî 2-þ
ãðóïïó áûëè âêëþ÷åíû 12 ÷åëîâåê (ñðåäíèé âîçðàñò - 55,0 ±
1,5 ëåò), òàêæå ëå÷èâøèõñÿ ñòàöèîíàðíî, íî ïðèíèìàâøèõ
Êëàðèòðîìèöèí â ñóòî÷íîé äîçå 1 ãðàìì. 3-þ ãðóïïó ñîñòàâèëè 14 ïàöèåíòîâ (ñðåäíèé âîçðàñò - 52,0±1,6 ãîäà), ëå÷èâøèõñÿ àìáóëàòîðíî ñ ïðèìåíåíèåì Àêñåôà. Â 4-þ ãðóïïó âîøëî 15 ïàöèåíòîâ (ñðåäíèé âîçðàñò - 51,7 ± 1,6 ãîäà),
ëå÷èâøèõñÿ àìáóëàòîðíî ñ ïðèìåíåíèåì Àâåëîêñà.
Äèàãíîñòèêà áðîíõîëåãî÷íîãî âîñïàëåíèÿ îñíîâûâàëàñü íà âûäåëåíèè âîçáóäèòåëÿ èç ìîêðîòû, òðàõåàëüíîãî
àñïèðàòà â ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìîì êîëè÷åñòâå. Îïðåäåëåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè ôëîðû ê àíòèáèîòèêàì ïðîâîäèëè
ìåòîäîì äèôôóçèè èç äèñêà íà ñðåäå. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìèêðîôëîðû ê àíòèáèîòèêó îöåíèâàëè ñîãëàñíî êðèòåðèÿì NCCLS.
Àêñåô íàçíà÷èëè ïåðîðàëüíî â äîçå 500 ìã â 1-å ñóòêè îäíîêðàòíî, çàòåì ïî 250 ìã 2 ðàçà â äåíü â òå÷åíèå 8-10
$#
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Òàáëèöà 1
Êëèíè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûå ïðèçíàêè ÕÎÁË ó áîëüíûõ 1-é è 2-é ãðóïï

Òàáëèöà 2
Êëèíè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûå ïðèçíàêè ÕÎÁË ó áîëüíûõ 3-é è 4-é ãðóïï

äíåé â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà è òÿæåñòè îáîñòðåíèÿ çàáîëåâàíèÿ.

òåðà áðîíõîëåãî÷íîãî ïðîöåññà. Êëèíè÷åñêèå è ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûå ïðèçíàêè ÕÎÁË áîëüíûõ âñåõ 4 îáñëåäîâàííûõ ãðóïï ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 1 è 2.
Ýòèîëîãè÷åñêèìè àãåíòàìè áðîíõîëåãî÷íîãî âîñïàëåíèÿ, âûäåëåííûìè èç ìîêðîòû, ïðîìûâíûõ âîä áðîíõîâ
è òðàõåàëüíîãî àñïèðàòà, áûëè Haemophilus influenzae
(63,2%), Moraxella catarhallis (7,0%), Streptococcus
pneumoniae (33.3%). Â 84,2% ñëó÷àåâ ýòè âèäû ìèêðîîðãàíèçìîâ âûäåëÿëèñü â ìîíîêóëüòóðå è â 19,5%  â âèäå
àññîöèàöèé, ñîñòîÿùèõ èç äâóõ âîçáóäèòåëåé, ÷àñòîòà ïîëèìèêðîáíûõ àññîöèàöèé óâåëè÷èâàëàñü â çàâèñèìîñòè îò
òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ.
Ó âñåõ áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ Àêñåô ïî ïîâîäó îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêîãî áðîíõîëåãî÷íîãî ïðîöåññà, îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ äèíàìèêà, çàêëþ÷àâøàÿñÿ â óìåíü-

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Îñíîâíîé æàëîáîé, ïðåäúÿâëÿåìîé áîëüíûìè, ÿâëÿëñÿ
ïîñòîÿííûé âëàæíûé êàøåëü ñî ñëèçèñòî-ãíîéíîé èëè
ãíîéíîé ìîêðîòîé, êîëè÷åñòâî êîòîðîé çàâèñåëî îò òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ è ñòåïåíè àêòèâíîñòè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà â áðîíõàõ. Êðîìå òîãî, ïðàêòè÷åñêè âñå îáñëåäîâàííûå áîëüíûå îòìå÷àëè ñëàáîñòü, ïîâûøåííóþ óòîìëÿåìîñòü, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ôèçèêàëüíûå èçìåíåíèÿ â âèäå ðàçíîêàëèáåðíûõ òåìáðîâûõ ñóõèõ õðèïîâ, â
ðÿäå ñëó÷àåâ ñîïðîâîæäàâøèõñÿ îñëàáëåíèåì äûõàíèÿ,
îòìå÷àëèñü ó âñåõ áîëüíûõ è âàðüèðîâàëè ïî ëîêàëèçàöèè,
ðàñïðîñòðàíåííîñòè è êîëè÷åñòâó â çàâèñèìîñòè îò õàðàê$$
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•

øåíèè è èçìåíåíèè õàðàêòåðà êàøëÿ, â óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà âûäåëÿåìîé ìîêðîòû è ïðåîáëàäàíèè â íåé ñëèçèñòîãî
êîìïîíåíòà, â óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà õðèïîâ è óëó÷øåíèè
âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé òåðàïèè áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ó ëèö, ïðèíèìàâøèõ Àêñåô, îòìå÷àëàñü
áîëåå áûñòðàÿ îáðàòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ äèíàìèêà ñèìïòîìîâ
âîñïàëåíèÿ: â ñðåäíåì íà 2-3 äíÿ ðàíüøå, ÷åì â ãðóïïàõ ñðàâíåíèÿ, ñíèæàëàñü èíòåíñèâíîñòü êàøëÿ, íà 3-4 äíÿ ñîêðàùàëñÿ ïåðèîä âûäåëåíèÿ ãíîéíîé ìîêðîòû, íà 2-4 äíÿ óìåíüøàëñÿ ïåðèîä âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Ó áîëüíûõ,
ïîëó÷àâøèõ â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè Àêñåô, ïîêàçàòåëè ÔÂÄ
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü, ïðè ýòîì ïðèðîñò ïî ÎÔÂ1 ñîñòàâèë 25,5% (p<0,001). Â ãðóïïå áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ Êëàðèòðîìèöèí è Àâåëîêñ, ïðèðîñò ïî ÎÔÂ1 ñîñòàâèë 19,5% è
16,8% ñîîòâåòñòâåííî (p>0,1).
Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü Àêñåôà â ñòàöèîíàðíûõ
è àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ äîñòîâåðíî íå îòëè÷àëàñü äðóã
îò äðóãà è ñîñòàâëÿëà â 1-é è 3-é ãðóïïàõ íàáëþäåíèÿ 93,7%
è 92,8% ñîîòâåòñòâåííî. Ó ïàöèåíòîâ 2-é è 4-é ãðóïï êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ áûëà ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íîé è ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì äëÿ ëå÷èâøèõñÿ Êëàðèòðîìèöèíîì - 91,6%, äëÿ ïðèíèìàâøèõ Àâåëîêñ - 86,6%.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ è äàííûå ëèòåðàòóðû [6,7,8] óêàçûâàþò íà òî, ÷òî áîëåå âûñîêàÿ êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü Àêñåôà ó áîëüíûõ ÕÎÁË ïî ñðàâíåíèþ ñ àíòèáèîòèêàìè äðóãèõ ãðóïï ñâÿçàíà ñ öåëûì ðÿäîì ôàêòîðîâ.
•
Âî-ïåðâûõ, Àêñåô îáëàäàåò âûñîêîé áèîäîñòóïíîñòüþ.
•
Âòîðûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì áîëåå âûñîêóþ
êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü Àêñåôà, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
îí ñîçäàåò â òêàíÿõ âûñîêèå êîíöåíòðàöèè, â òîì ÷èñëå è â ëåãêîì. Îñîáåííî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ïðåïàðàòà â ìàêðîôàãàõ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýðàäèêàöèþ ìèêðîîðãàíèçìîâ.
•
Ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè àíòèáèîòèêàìè èìååò øèðîêèé ñïåêòð àíòèìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ, îêàçûâàÿ âëèÿíèå íà ðåçèñòåíòíûå ê ïåíèöèëëèíàì è ìàêðîëèäàì
øòàììû âîçáóäèòåëåé.
•
Åùå îäíèì âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ äëèòåëüíî
ñîõðàíÿþùèåñÿ «ðàáî÷èå» êîíöåíòðàöèè ïðåïàðàòà â
êðîâè áîëüíûõ.

Àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé è ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé íà ôîíå
ïðèìåíåíèÿ Àêñåôà ó îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ íå îòìå÷åíî.
Òàêèì îáðàçîì, Àêñåô ïðè ëå÷åíèè ÕÎÁË êàê â ñòàöèîíàðíûõ, òàê è â ïîëèêëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ âûñîêîýôôåêòèâíûì ïðåïàðàòîì, ÷òî ñâÿçàíî ñ
áûñòðîòîé è ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ åãî áàêòåðèöèäíîãî äåéñòâèÿ, âûñîêîé áèîäîñòóïíîñòüþ òàáëåòèðîâàííîé ôîðìû,
îáëåã÷àþùåé åãî ïðèìåíåíèå â àìáóëàòîðíîé ïðàêòèêå, à
òàêæå âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè â ëåãî÷íîé òêàíè, ïîçâîëÿþùèìè ïðèìåíÿòü åãî êîðîòêèìè êóðñàìè. Ýôôåêòèâíîñòü è äîñòóïíîñòü ïðåïàðàòà ïîçâîëÿþò íàäåÿòüñÿ íà òî,
÷òî îí íàéäåò ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî â ïóëüìîíîëîãèè.
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Importanþa metodelor radiologice în diagnosticul stenozelor paralitice ºi
combinate ale laringelui
I. Banari
Secþia Otorinolaringologie, Spitalul Clinic Republican al Asociaþiei CSR AG RM
Importance of the Radiological Methods in the Diagnosis of the Paralytics and Combined Stenosis of the Larynx
In recent years there has been great progress in radiology and the investigation of imagery. These methods have been used successfully in the
diagnosis of the paralytic and combined laryngeal stenosis. The value of the radiographic profile without contrast; the value of the tomography,
laryngography, radio cinematography, and the value of computerized tomography were analyzed in the cases of 52 patients. Research examined
the value of the characteristic radiological signs: asymmetry of the glottis, deformation and enlargement of the laryngeal ventricle, and change
of the shape of the subglotic space in the affected part. The results determined the selection criterions of patients for treatment and selection of
the type of the surgical intervention.
Key words: stenosis of the larynx, radiological methods
Çíà÷åíèå ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ â äèàãíîñòèêå ñî÷åòàííûõ è ïàðàëèòè÷åñêèõ ñòåíîçîâ ãîðòàíè
Â êîìïëåêñíîé äèàãíîñòèêå ñî÷åòàííûõ è ïàðàëèòè÷åñêèõ ñòåíîçîâ ãîðòàíè áûëè óñïåøíî ïðèìåíåíû ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû. Ó 52 áîëüíûõ èçó÷åíà äèàãíîñòè÷åñêàÿ öåííîñòü áîêîâîé áåñêîíòðàñòíîé ðåíòãåíîãðàôèè ãîðòàíè, òîìîãðàôèè, ëàðèíãîãðàôèè,
ðåíòãåíîêèíåìàòîãðàôèè è êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè.
Óñòàíîâëåíî íàëè÷èå õàðàêòåðíûõ ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: àñèììåòðèÿ ãîëîñîâîé ùåëè, äåôîðìàöèÿ è ðàñøèðåíèå ãîðòàííîãî æåëóäî÷êà, èçìåíåíèå ôîðìû ïîäñêëàäî÷íîãî ïðîñòðàíñòâî íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ÿâèëèñü îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè êðèòåðèåâ ïî îòáîðó áîëüíûõ íà ëå÷åíèå è âûáîðó ñïîñîáà õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòåíîç ãîðòàíè, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû äèàãíîñòèêè

Printre maladiile cãilor respiratorii superioare un loc important
îl ocupã stenozele cronice ale laringelui. Dupã datele unor autori,
se atestã tendinþa de creºtere a numãrului patologiei indicate [1, 3].
Cauzã a acestor stãri sunt traumele organelor gâtului, inclusiv ºi
iatro-gene, afecþiunea aparatului neuromuscular al laringelui,
afectarea mobilitãþii articulaþiei cricoaritenoidiene ca rezultat al unei
artrite suportate, maladii sistemice, procese infecþioase.
În diagnosticul maladiilor laringiene au fost folosite cu
succes metodele radiologice de investigaþie, eficienþa cãrora este
confirmatã în mai multe relatãri [1, 2, 4, 5].
Scopul lucrãrii  studierea valorii examenului radiologic
al laringelui la bolnavii cu stenoze cicatrizante ºi paralitice.

Însã trebuie sã remarcãm cã, în baza unei radiografii de
profil, nu întotdeauna am putut ajunge la o concluzie definitivã
asupra procesului patologic studiat. Faptul se datoreazã existenþei
unor zone de calcificare în cartilajele tiroid ºi cricoid, ceea ce
complicã vizualizarea plicelor vestibulare ºi vocale, schimbarea
formelor laringiene în urma deformãrii cicatrizante. În
diagnosticarea radiologicã se foloseºte ºi tomografia. Depistarea
structurilor anatomice ale laringelui, în plan frontal, ne-a dat
posibilitatea pentru o analizã detailatã a fiecãreia din jumãtãþi.
Pentru aprecierea funcþiei laringelui, bolnavilor li s-a efectuat ºi
tomografia în secvenþe aparte în timpul inspiraþiei, expiraþiei,
fonaþiei, probei Valsava. La fonaþie s-au folosit vocalele u, i,
e, pentru a completa mai bine cu aer cavitãþile laringiene.
Cele mai informative au fost tomogramele efectuate la
adâncimea de 2-3 cm posterior de la punctul cel mai proeminent
al cartilajului tiroid. Acest nivel corespunde situãrii ventriculelor
laringiene în partea lor cea mai voluminoasã ºi a tuturor spaþiilor
laringien ºi, de asemenea, a formaþiunilor anatomice delimitante.
Condiþiile tehnice ale tomografiei: tensiunea  60 kV, intensitatea
curentului  40 mA, distanþa focalã  110 cm, unghiul miºcãrii
tubului - 45°, pasul tomografiei  0,5 cm.
Fotografiile obþinute în aºa mod ne oferã posibilitatea de
a evidenþia intrarea în laringe, plicele vocale ºi vestibulare,
spaþiul vocal, sinusurile piriforme, spaþiul subglotic ºi partea
iniþialã a traheei. Analiza rezultatelor tomografiei evidenþiazã
urmãtoarele semne caracteristice pentru stenozele combinate ºi
paralitice. Pentru paralizia monolateralã a laringelui s-au dovedit
a fi caracteristice: asimetria spaþiului vocal, ca urmare a
schimbãrii plicelor vocale ºi vestibulare de la linia medianã spre
partea afectatã. Plica vocalã paralizatã era subþiatã, partea liberã
a ei - ascuþitã, de obicei, descendentã, mai rar era ridicatã. Sinusul

Material ºi metode
La evidenþã au fost 52 de bolnavi cu dereglarea funcþiei
respiratorii a laringelui, la 31 dintre ei s-au depistat pareze ºi paralizii
ale coardelor vocale, la 14  stenoze combinate ale laringelui ºi la
7  anchilozã, artrozã sau artritã a articulaþiei cricoaritenoidã.
Bolnavilor li s-a efectuat radiografia de profil, a laringelui
fãrã contrast, tomografia laringelui, laringografia, radiocinematografia ºi tomografia computerizatã.
Radiografia de profil s-a efectuat în timpul inspiraþiei
adânci. Ea ne-a permis sã vizualizãm toate pãrþile epiglotei,
plicele aritenoepiglotice, vârful cartilajului aritenoid ºi ventriculul laringelui. În stenozele paralitice ale laringelui s-a depistat
amplificarea spaþiului ventricular laringian cu contur dublu al
hotarului de jos; schimbarea amplasãrii epiglotei; înclinarea
cartilajelor aritenoide anterior.
Stenozele combinate de laringe se caracterizau prin
îngustarea ºi deformarea stâlpului aerian, schimbarea configuraþiei
cartilajelor laringiene, mai ales a epiglotei.
$&
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piriform pe partea afectatã era îngustat, ventriculul laringian 
deformat ºi lãrgit.
Se evidenþiazã schimbãri ale formei spaþiului subglotic:
aplatisat, pe partea afectatã este atenuat unghiul, fapt observat
ºi de alþi autori [1, 2].
În cazul unei paralizii bilaterale, schimbãrile indicate se
depistau bilateral, se manifestau în funcþie de gradul paraliziei,
cu excepþia asimetriei glotei. Ultima, de regulã, era îngustatã ºi
se poziþiona pe linia medianã.
Pentru constatarea stãrii articulaþiilor cricoaritenoidiene, se
efectua tomografia în regiunea proiecþiei articulaþiei sus-numite.
Despre caracterul schimbãrilor patologice ne vorbeau: forma
fisurii articulare, starea suprafeþei articulare, prezenþa concrescenþelor între ele. Dupã semnele indicate s-au depistat 7 bolnavi
cu imobilitatea articulaþiei cricoaritenoide. La o parte din bolnavi
(22) s-au efectuat investigaþii suplimentare  laringografia cu
înscriere video ºi radiocinematografia. La însemnãtatea acestor
metode s-au referit ºi alþi autori [1, 3]. Tomografia pierde tot mai
mult teren în concurenþã cu tomodensimetria ºi RMN.
Investigaþiile efectuate ne permiteau sã precizãm starea
mucoasei laringiene, în deosebi în regiunea comisurii anterioare
ºi spaþiului subglotic, sã determinãm porþiunile stenozate ºi
cicatrizate. Aplicarea filmãrii video ºi radiocinematografiei ne
permiteau sã vizionãm de multiple ori acest material, care ajuta
la depistarea tulburãrii funcþiei de închidere a glotei ºi dereglarea
deglutiþiei, din cauza mãrginirii sau absenþei totale a miºcãrii
epiglotice, la investigarea miºcãrile plicelor vocale ºi vestibulare
ºi configuraþia spaþiului subglotic.
Investigaþia cu contrast a laringelui s-a efectuat dupã
metoda urmãtoare: prealabil bolnavului i se administra 1 ml de
soluþie de atropinã de 0,1%, apoi se efectua o anestezie
minuþioasã a laringelui cu soluþie de lidocainã 10%. În calitate
de soluþie de contrast s-a folosit un amestec de bariu cu
gastrografin sau sulfoidol. Aceastã soluþie are densitate înaltã ºi
cu o suprafaþã de întindere mare, care înlesneºte acoperirea
mucoasei laringiene.
Investigaþia era începutã din incidenþã de profil în poziþie
ºezândã sau ortostaticã, continuând cu efectuarea probelor
funcþionale cu o succesiune de precizie.
În timpul investigaþiei se efectua filmarea video cu
urmãtoarele criterii: intensitatea în proiecþie de profil  50 kV,
curent  0,6 mA, în proiecþie frontalã  55 kV ºi 0,6 mA
corespunzãtor.
Prin metodele expuse mai sus s-a confirmat diagnosticul la
14 bolnavi cu stenoze combinate ale laringelui, la 11 bolnavi cu
paralizie bilateralã. La 4 bolnavi s-a depistat anchiloza articulaþiilor
cricoaritenoide. De remarcat cã radiocinematografia este o metodã
care aratã starea funcþionalã a laringelui ºi care finalizeazã
investigaþia. Înfãptuirea ei este indicatã, la necesitate, dupã
efectuarea ºi analiza altor metode clinico-radiologice folosite.
Filmarea video, spre deosebire de radiografie, are unele
avantaje: efectul radiaþiei scãzut, calitatea înaltã de imagine,
majorarea volumului de informaþie, prin urmare, ea lãrgeºte
posibilitãþile diagnosticului.
Tomografia computerizatã (TC) se bazeazã pe capacitatea
diverselor organe ºi þesuturi de a absorbi raze X, acestea din
urmã sunt înregistrate de senzori speciali care trimit un semnal

la computer, care îl analizeazã folosind un software complex.
Posibilitatea obþinerii secþiunilor cu grosimi mici permite
dobândirea unor detalii care nu erau cunoscute înainte de aceastã
tehnicã. Singurul dezavantaj al acestei tehnici ultraperformante
ºi impresionante este creºterea dozei de iradiere a pacientului,
aspect care poate fi prevenit prin atenta selecþie a pacienþilor ºi
prin recomandãrile clinicianului privind aceastã modalitate de
examinare. Performanþele prezentate recomandã TC drept una
dintre investigaþiile care nu ar trebui sã lipseascã nici una din
secþiile clinice de radiologie ºi din dotarea oricãrui spital, care
îºi doreºte performanþã în investigarea ºi stabilirea unui
diagnostic corect ºi rapid. Conform datelor literaturii, TC se
considerã o metodã dintre cele mai efective în diagnosticul
maladiilor laringiene [2, 4].
În ultimii ani tomografia computerizatã a laringelui s-a
efectuat în SOM cu aparatul SOMATOM-CR. Star (firma
Siemens, Germania), cu pasul 2 ºi 3 mm. Ea s-a folosit la 12
bolnavi în caz de paralizie de laringe (5 bolnavi) ºi stenozã de
laringe (7 bolnavi). TC ne-a permis sã observãm schimbãri în
regiunea unui fost proces patologic în formã de cicatrice localã
cu antrenarea pereþilor laringieni; ne-a permis sã localizãm cu
precizie procese patologice în laringe, dimensiunea lor ºi gradul
de concreºtere cu þesuturile înconjurãtoare; îngustarea cãilor
respiratorii; sã stabilim cu precizie adâncimea, rãspândirea unui
proces patologic, corelaþia cu þesuturile înconjurãtoare ºi sã
vizualizãm conturul spaþiului laringian la diferite niveluri de
secþiune ºi în diferite planuri. Tomografia computerizatã se
deosebeºte de metodele amintite mai sus printr-o capacitate
rezolutivã înaltã, sensibilitate pe mãsurã ºi specificitate modestã.
Concluzie
Datele prezentate au arãtat posibilitãþile înalte ale metodelor
radiografice în investigaþia patologiei laringiene. Aceste metode
ne permit sã stabilim cu precizie caracterul schimbãrilor patologice
în stenozele combinate ºi mediane ale laringelui.
Rezultatele obþinute au servit drept bazã pentru elaborarea
unor criterii în tratamentul ºi selectarea tipului intervenþiei
chirurgicale.
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Esofagul: unele aspecte anatomo-clinice
N. Fruntaºu
Catedra Chirurgie Operatorie ºi Anatomie Topograficã, USMF ,,Nicolae Testemiþanu
Esophagus: Some Anatomo-Clinical Aspects
The article gives both macro and microscopic views of the principal structural particulars and some functional aspects of the esophagus, on
which can develop different pathologies. Specifically, this information is important for the endoscopy of the upper digestive track, for the
treatment of the gastro reflux esophagitis, and for the examination of bleedings, neoplasm and burns of the different etiologies, etc. In these
pathologies most interest is focused on the mucosal layer of the esophagus.
Key words: esophagus, clinical aspect
Ïèùåâîä: íåêîòîðûå àíàòîìî-êëèíè÷åñêèå àñïåêòû
Â îáçîðíîé ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ñòðóêòóðíûå è òîïîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïèùåâîäà ÷åëîâåêà íà ìàêðî- è ìèêðîñêîïè÷åñêîì óðîâíå èññëåäîâàíèÿ è íåêîòîðûå ôóíêöèîíàëüíûå àñïåêòû åãî, íà ôîíå êîòîðûõ ìîãóò âîçíèêíóòü ðàçëè÷íûå ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Â ÷àñòíîñòè èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ïðè ýíäîñêîïèè âåðõíèõ ïèùåâàðèòåëüíûõ ïóòåé, ïðè ðåôëþêñíîì
ãàñòðî-ïèùåâîäíîì ýçîôàãèòå, êðîâîòå÷åíèÿõ è îæîãàõ ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè, íîâîîáðàçîâàíèÿõ è äð. Ïðè ýòèõ è äðóãèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ íàèáîëüøèé êëèíè÷åñêèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êà ïèùåâîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïèùåâîä, ñòðîåíèå â êëèíè÷åñêîì àñïåêòå

Unul din compartimentele cãilor digestive superioare
(CDS) este esofagul. El reprezintã un organ cavitar, de formã
tubularã, care propulseazã hrana ingeratã din faringe în stomac
[1]. Astfel, fiind organ cavitar, esofagul dispune de pereþi care
includ în componenþa sa trei tunici: internã, medie ºi externã.
Ele se dezvoltã din diferite primordii embrionare. Din acest
considerent structura lor variazã mult de la o tunicã la alta [2, 3,
4]. Unii autori îi atribue stratului submucos esofagian statut de
tunicã de sine stãtãtoare [5].
Fireºte, esofagul este numai unul din compartimentele CDS.
În plan topografic, supraiacent esofagului se aflã cavitatea bucalã
ºi faringele  organe care, în felul sãu, constituie,,o oglindã în care
se reflectã starea nu numai a tubului digestiv, dar ºi a organismului
integral. Coeziunile intime dintre organele sus-nominalizate ºi starea
lor funcþional-structuralã, în special, prezintã interes în asigurarea
actului de deglutiþie. La realizarea celui din urmã, dupã cum se ºtie,
participã limba, vãlul palatin, faringele (meso- et hypopharings)
º.a., implicând în acest proces cca 20 de muºchi [1]. În practica
medicalã dereglãrile actului de deglutiþie nu sunt o raritate. Ele pot
fi sesizate numai cunoscând acest act fiziologic în stare de normã,
care are realizare în baza arcului reflex congenital. Aºadar, limba,
muºchii podiºului cavitãþii orale, osul hioid, laringele iniþiazã acest
act. Limba, prin deplasarea sa în sus, propulseazã bolul alimentar
spre istmul faringian, palatul moale ºi cel dur. Prin contracþia
muºchilor stilofaringieni, limba, ca un piston, se miºcã înapoi,
propulsând bolul alimentar, prin istmul faringian, în orofaringe.
Apoi printr-o închidere imediatã a istmului faringian se separã bolul
alimentar de acea parte a alimentelor care mai rãmâne în cavitatea
bucalã. Concomitent se contractã mm. tensor et levator velli palatini
care deplaseazã vãlul palatin în sus, se contractã constrictorul

superior al faringelui cu formarea bureletelui Passavan (torus
palatinus). Drept consecinþã, are loc separarea nasofaringelui (de
orofaringe) pentru a nu permite pãtrunderea în el a alimentelor
îngerate. Totodatã, cartilajele tiroid, cricoid, osul hioid, muºchii
podiºului cavitãþii bucale comprimã epiglota cãtre orificiul de intrare
în laringe. Astfel bolul alimentar, sub acþiunea contracþiei muºchilor
stilofaringieni ºi a constrictorilor faringieni mediu ºi inferior,
urmeazã calea obiºnuitã  prin laringofaringe în esofag. S-a stabilit
cã unda peristalticã este propagatã mai întâi în stratul muscular
longitudinal, apoi în cel inelar al esofagului. Cel din urmã în timpul
deglutiþiei se dilatã segment dupã segment în sens distal [1].
Interacþiunile coordonatoare ale centrilor respirator, al activitãþii
cordului ºi al deglutiþiei, plasaþi în bulbul rahidian, asigurã
succedarea în timp a acestor acte reflex congenitale. De exemplu,
în timpul deglutiþiei este reþinutã respiraþia, iar frecvenþa contracþiilor
cordului creºte. Actul de deglutiþie este subdivizat în trei faze: bucalã
- voluntarã, faringianã ºi esofagianã - involuntare.
Esofagul, scheletotopic, la adulþi porneºte de la C VI ,
terminându-se la nivelul TXI sau TXII - în inspir.
Repere care determinã topografia ,,gurii esofagului sunt
vertebra cervicalã VI, din posterior, ºi cartilajul cricoid al laringelui
 din partea anterioarã. Acelaºi scop se urmãreºte, stabilind distanþa
de la incisivii superiori la ostiumul faringian (proximal) al esofagului,
egalã în medie, la bãrbaþi cu 15 cm, la femei  cu 14 cm. În contextul
dat, prezintã interes distanþa de la aceiaºi incisivi superiori pânã la
intrarea în stomac care, dupã cum se ºtie, echivaleazã la bãrbaþi cu
43-45 cm, la femei  cu 38-43 cm; informaþie strict necesarã în
tubaj gastric, esofago ºi gastroscopie º.a. [9].
În medicina practicã, în special în endoscopia digestivã
superioarã (EDS), de rând cu structura esofagului, prezintã interes
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parametrii lui lineari. Lungimea medie a esofagului (la maturi)
constitui 25 cm (de la 21-23 cm la 30-35 cm), iar diametrul
transversal  cca 18 mm (de la 12 la 23 mm); în extensiune
diametrul poate atinge 35 mm [1]. În plan saginal diametrul
esofagului este mult mai mic în raport cu cel frontal. De exemplu,
în porþiunea cervicalã a esofagului diametrul sagital constituie 619 mm [6]. Diametrul mediu al esopfagului se reduce cu câþiva
mm respectiv îngustãrilor lui fiziologice: cricofaringianã, aorticã,
bronhialã, diafragmaticã ºi cardialã; ºi anatomice: faringeanã,
bronhialã ºi diafragmaticã [8, 9]. Grosimea medie a peretelui
esofagului echivaleazã cu 3-4 mm [2, 3, 7, 8].
Esofagul, în aspect anatomo-clinic, se subdivide în
porþiunile: cervicalã (5-8 cm lungime), toracicã (cca 17 cm) ºi
abdominalã (1- 4 cm). Informaþia cifricã, care se referã atât la
lungimea totalã ºi a compartimentelor esofagului, cât ºi la
diametrul lor, diferã mult de la autor la autor. În chirurgia toracicã
este cunoscutã subclasificarea esofagului în segmente: cervical,
toracice - superior, mediu ºi inferior, ºi segmentul abdominal.
Segmentele toracice sunt coraportate la bifurcarea traheii:
porþiunile suprabifurcaþionalã, bifurcaþionalã ºi subbifurcaþionalã. Se cunosc ºi alte subclasificãri ale porþiunii toracice a
esofagului [15].
Interesele EDS, examenului radiologic al CDS au condus
la elaborarea altei clasificãri a porþiunilor esofagiene. Este vorba
despre segmentele: traheal, aortic, interaortobronhic, bronhic,
subbronhic, retrocardial ºi supra-, intra- ºi subdiafragmatice [8].
Ultimele 3 segmente (supra-, intradiafragmatic ºi abdominal)
corespund sfincterului esofagian inferior (SEI) alias zona
esogastrticã sau loc de tranziþie a esofagului în stomac.
Aºadar, îngustãrile anatomice ºi fiziologice ale esofagului
prezintã interes atât printre reprezentanþii disciplinelor fundamentale, cât ºi clinice [10]. Astfel, la nivelul îngustãrilor
esofagiene mai des se reþin corpurile eterogene, mai pronunþate
devin leziunile mecanice eventuale în tubaj, esofagoscopie, în
arsuri chimice, termice ºi, conform unor relatãri, tot aici mai
des se instaleazã neoplasmele [9].
Porþiunea cervicalã a esofagului este amplasatã retrotraheal. Ea deviazã de la planul sagital median spre stânga. La
nivelul vertebrelor TIV-VII esofagul se aflã din dreapta planului
sagital median pentru ca mai jos din nou sã fie poziþionat pe
faþa lateralã stângã a vertebrelor TVIII-IX. Astfel, pentru porþiunile
cervicalã ºi toracicã ale esofagului sunt caracteristice trei devieri
de la planul saginal median: douã - superioarã ºi inferioarã spre stânga ºi una  medie  spre dreapta. În plan saginal esofagul
se conformeazã cifozei fiziologice toracice. Acest aspect
topografic al esofagului capãtã semnificaþie practicã în EDS, în
selectarea ºi realizarea cãii de abordare a esofagului în intervenþii
chirurgicale º.a. [1].
Tunica externã (adventiþialã) a esofagului este reprezentatã
de un strat celular lax, relativ subþire. Ea aderã intim la tunica
medie. În porþiunea abdominalã a esofagului, la formarea tunicii
externe participã peritoneul. Tunica muscularã esofagianã include
în componenþa sa straturile: extern sau longitudinal, bine dezvoltat,
ºi stratul muscular intern sau circular. Un studiu mai amplu la
temã pune în evidenþã prezenþa a trei straturi musculare în
porþiunea incipientã a esofagului. Aici, exterior de stratul
longitudinal, sunt plasate circular fibre musculare cu genezã de
la constrictorul esofagian. Ele participã la formarea sfincterului

esofagian superior (SES). Astfel, în aval rãmân douã straturi
musculare  longitudinal ºi circular. Ultimul include în componenþa sa fibre cu traiect oblic sau spiralat. La nivelul TIX, fibre ale
m. frenic formeazã o ansã pe esofaf. Respectiv îngustãrii anatomice
inferioare a esofagului, stratul muscular circular este mai bine
dezvoltat, formând sfincterul esofagian inferior (SEI) [2, 11].
Tunica internã a esofagului, inclusiv ºi stratul submucos,
este foarte bine dezvoltatã. În stare intactã, normalã, ea se
evidenþiazã prin culoarea sa albsedifie sau pal - rozã. La adulþi
tunica mucoasã include în componenþa sa stratul epitelial epiteliul pluristratificat pavimentos. Stratul epitelial constã din
20-25 (uneori 30 ºi mai multe) rânduri de epiteliocite. El atinge
în grosime în medie 200-300 mcm, uneori ºi mai mult [5]. Cu
vârsta în special la senili, unele epiteliocite sunt supuse
cheratinizãrii. Regenerarea fiziologicã a epiteliocitelor mucoasei
esofagiene se realizeazã prin participarea celulelor stratului
germinativ (bazal) al epiteliului.
Se cere o remarcã legatã de virtuala metaplazie a epiteliului. Pânã la a 8-a lunã de gestaþie epiteliul esofagian este
monostratificat, cilindric, ciliar. Dupã naºtere el treptat se
transformã în epiteliu pluristratificat, pavimentos. Însã în
porþiunea abdominalã a esofagului epiteliul stratificat pavimentos e substituit prin epiteliu cilindric monostratificat, similar cu
cel al mucoasei gastrice.
Locul de tranziþie a unui tip de epiteliu în altul poate fi
observat cu ochiul liber. Din interiorul esofagului tunica mucoasã
are aspect pliat. Pe ea se formeazã pliuri longitudinale (pânã la
10); rolul lor constã în înlesnirea tranzitului alimentar prin esofag
[1, 10,º.a]. Totodatã, ele reprezintã o modalitate de a majora
lumenul esofagian în caz de necesitate. Prezenþa stratului
submucos lax contribuie la realizarea acestui mecanism de
adaptare fiziologicã [3]. La formarea pliurilor longitudinale
participã ºi lamina muscularis mucoasae, grosimea cãreia nu
depãºeºte 400 mcm. Tranzitul bolului alimentar este facilitat ºi
de secretul mucos al glandelor esofagiene ancorate, la fel, în tunica
mucosa (este vorba despre una din componentele clearance-ului
esofagian, glisarea alimentelor). Apropo, glandele esofagiene sunt
destul de numeroase, fiind localizate în stratul submucos. În
porþiunea inferioarã a esofagului (nu se exclude ºi cea superioarã),
în mucoasa esofagianã se conþin glande mici, similare glandelor
cardiei - glandulae cardiales [5]. Aºadar, în esofag se conþin glande
mixte, cu destinaþie polifuncþionalã. Tot în porþiunile sus menþionate ale esofagului pot fi depistate insule de celule epiteliale
ºi glande care nu diferã de cele gastrice [11]. Importanþa clinicã a
acestor glande constã în posibilitatea lor de a participa la apariþia
tumorilor, chisturilor, diverticulelor, ulceraþiilor în zonele susmenþionate ale esofagului [3, 4].
Coeziunea esofagului - prin intermediul þesutului celular
lax - cu organele adiacente îi comunicã un grad relativ înalt de
mobilitate [9,12]. De menþionat cã aceste organe sunt multe la
numãr, mai exact:cartilajul cricoid, traheea, bronhiile primare,
arterele carotide comune, nervii recurenþi, frenici, artera
subclavicularã stângã, cordul, aorta, ductul toracic, venele cave
superioarã, inferioarã, azygos, lanþul simpatic - segmentul lui
toracic, pleura - în porþiunea inferioarã a cavitãþii toracice ºi atât
din dreapta cât ºi din stânga, coloana vertebralã. La fel, sunt
cunoscute corelaþiile intime ale nervilor vagi cu porþiunea toracicã
a esofagului, unde se formeazã un plex nervos bogat. Prezintã
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interes practic ºi porþiunea abdominalã a esofagului care
coreleazãã cu peritoneul, având sediu mezo-(proximal), apoi mai
jos - intraperitoneal. Tot în cavitatea abdominalã esofagul
contacteazã cu lobul hepatic stâng ºi polul lienal superior.
Am enumerat organele adiacente esofagului pentru a
menþiona în continuare, cã tunica adventiþialã a esofagului trece
imperceptibil în þesutul celular lax care înconjoarã organele susamintite. Asemenea corelaþii structurale oferã organelor un grad
înalt de mobilitate, ele devenind dezavantajoase sub unghi de
vedere a rãspândirii proceselor inflamatorii de la un organ la
altul. La ele se mai adaugã cãile hemato- ºi limfogene de care
dispun organele ºi spaþiile celuloadipoase ale regiunilor
transversate de cãtre esofag, în special ale mediastinului.
Prezenþa muºchilor striaþi ºi netezi în componenþa peretelui
esofagului determinã gradul de motricitate a lui, viteza undei
peristaltice, clearance-ul esofagian [1, 13].
Faptul cã esofagul, topografic, are atribuþie cãtre trei
regiuni (cervicalã, toracicã ºi abdominalã), conduce inevitabil
la existenþa multiplelor surse de vascularizare ale lui. Printre
ele pot fi menþionate: arterele tiroidiene inferioare,
subclavicularã stângã, intercostale, esofagiene, bronhiale,
gastricã stângã, frenice inferioare º.a. Geneza ºi sediul arterelor
sus-nominalizate vorbesc despre vascularizarea segmentarã a
esofagului. În stare normalã aceste vase asigurã pe deplin nutriþia
pereþilor esofagului, formând o reþea intramuralã bine dezvoltatã.
Însã în caz de intervenþii chirurgicale, în deosebi de rezecþie,
poate apãrea necrozã a peretelui esofagian, ceea ce vorbeºte
despre dezavantajul principiului de vascularizare segmentar al
organului [9, 11]. Venele esofagiene intramurale formeazã o reþea
bogatã, constituitã din 4 straturi: subendotelial, cu sediul în
grosimea mucoasei, stratului submucos ºi în tunica adventiþialã.
Multiple vase sangvine ºi elemente nervoase sunt descrise la
limita dintre straturile musculare - longitudinal ºi inelar  ale
tunicii esofagiene musculare [3]. Una din particularitãþi ale
sistemului venos esofagian o constituie prezenþa multiplelor
anastomoze care unesc sistemele venelor cave superioarã,
inferioarã ºi vena portã - moment favorabil în restabilirea
circulaþiei venoase pe cãi colaterale (în caz de necesitate).
Aceeaºi reþea venoasã bogatã devine sursã de formare a varicelor
esofagiene - patologie relativ frecvent întâlnitã [12].
Unele particularitãþi ilicovariaþionale ale esofagului: la
sugari coraportul dintre talie ºi lungimea esofagului este 1:0,53.
La maturi acest indice scade mult, constituind 1:0,26. La copii
coraportul dintre lungimea esofagului ºi cea a corpului rãmâne

constant - 1:5. Formula lui Bischoff permite de a stabili în fiecare
caz în parte lungimea esofagului (y), cunoscând lungimea totalã
a corpului (x) subiectului supus examinãrii: y = 0,2x + 6,3 [14].
O altã particularitate de vârstã constã în aceea cã la copii
esofagul, scheletotopic, începe mai sus  de la Cv, diferenþã egalã
în medie cu înãlþimea unui corp vertebral. Prin urmare, locul de
tranziþie a esofagului în stomac, la fel, se deplaseazã în amonte
(proximal), el determinându-se la nivelul Tx. Prezintã interes ºi
o altã ilicovariabilitate a esofagului: la copii îngustãrile
fiziologice sunt slab pronunþate.
Aºadar, particularitãþile structurale individuale ale
esofagului (ºi nu numai ale lui) îºi lasã amprentele sale în caz de
manifestãri clinice ale afecþiunilor esofagului. Totodatã, afectarea
stãrii funcþional-structurale a esofagului poate avea repercusiuni
asupra altor organe, în primul rând asupra celor adiacente.
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Sângele ombilical  sursã de celule stem
L. Nacu
Catedra Obstetricã ºi Ginecologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Cord Blood as a Source of the Stem Cells
This review briefly summarizes the current knowledge of cord blood transplantation as well as the future development of research on this
unique source of hematopoietic stem cells. Human cord and placental blood provides a rich source of hematopoetic stem cells. Umbilical cord
blood stem cells have been used in reconstructive medicine for the purpose of future allogenic and autologous stem cell transplantation,
including cryopreservation.
Key words: umbilical cord blood, stem cells, cell transplantation
Ïóïîâèííàÿ êðîâ - èñòî÷íèê ïîëó÷åíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèòåðàòóðíûé îáçîð, ïîñâÿùåííûé íîâîìó íàïðàâëåíèþ â ìåäèöèíå è áèîëîãèè  ðåãåíåðàòèâíîé
ìåäèöèíå, â ÷àñòíîñòè íîâîìó èñòî÷íèêó ïîëó÷åíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê  ïóïîâèííîé è ïëàöåíòàðíîé êðîâè. Àíàëèçèðóåòñÿ ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê èç ïóïîâèííîé êðîâè â êà÷åñòâå àóòîëîãè÷íîãî è àëëîãåííîãî òðàíñïëàíòàòà, â òîì ÷èñëå
ïðèìèíåíèå êðèîêîíñåðâèðîâàííîãî òðàíñïëàíòàòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïóïîâèííàÿ êðîâü, ñòâîëîâûå êëåòêè, êëåòî÷íàÿ òðàíñïëàíòàöèÿ

Introducere
Terapia care utilizeazã celulele stem face parte din medicinã
regenerativã ºi are toate ºansele ca în viitor sa înlocuiascã tehnica
de tratament prin transplant clasic. În prezent, toate aceste tehnici
de terapie sunt doar în stadiul experimental. Dar rezultatele obþinute
pânã acum ne insuflã cã, în viitor, multe dintre afecþiunile care nu
pot fi tratate eficient cu tehnicile terapeutice uzuale astãzi, vor avea
o alternativã terapeuticã folosind celule stem. Oamenii de ºtiinþã
sperã sã obþinã celule stem în stadiul lor nespecializat (blank) ºi sã
le dirijeze dezvoltarea în celulele necesare pentru tratament [5].
În organismul matur, celulele stem pot fi depistate în
cantitãþi semnificative în mãduva osoasã, iar în sângele periferic
- într-o cantitate mai redusã.
Alta sursã de obþinere a celulelor stem este prelevarea lor din
material abortiv la termenul de 4-5 sãptãmâni a perioadei de gestaþie.
Folosirea materialului abortiv pune probleme etice ºi morale. Mulþi
catolici ºi adepþi ai unei politici tradiþionale în domeniul social se
opun distrugerii embrionilor, fapt care a generat conservarea, în
unele þãri, a investigaþiilor legate de folosirea acestui material. Astfel
de celule mai pot fi obþinute din blastocist (4-5 zile dupã fecundarea
ovulului), rãmas dupã procedurile de fertilizare in vitro.
Cu vârsta, în organismul matur, numãrul de celule stem
stromale scade. Necesitatea utilizãrii lor în anumite perioade de
crizã a vieþii a favorizat crearea unor bãnci de celule stromale pentru
a acoperirea necesitãþile clinice. Sângele ombilical în prezent poate
fi o sursã alternativã de celule stem pentru transplantare în multe
afecþiuni sangvine, cât ºi în dereglãri de metabolism [4, 19]. Încã în
anii 70 ai sec XX se cunoºtea cã sângele ombilical conþine celule
stem într-o cantitate mai mare în raport cu sângele copiilor ºi al
adulþilor. Printre aceste celule în cauzã sunt celule stem imature, cu
o duratã lungã de viaþã, care prolifereazã încontinuu, astfel
obþinându-se cantitatea necesarã de celule pentru transplantare. Alte
celule sunt progenitoare, au o duratã scurtã de viatã ºi, diferenþiinduse, dau naºtere celulelor hematopoietice ºi celulelor sistemului imun.
Celule progenitoare asigurã restabilirea rapidã a sistemului imun
în organismul recipientului dupã o mieloablaþie, în caz de o maladie

hematologicã, celulele stem fiind responsabile de revitalizarea
sistemului de hematopoiezã, care se autoregleazã ºi se
autorenoveazã [4, 15]. Celulele progenitoare dau naºtere celulelor
mature sangvine - granulocite, monocite, megacariocite ºi eritrocite.
Proprietatea celulelor stem hematopoietice este de a susþine
hematopoieza prin proliferare ºi diferenþiere continuã ºi este foarte
importantã într-un transplant care trebuie sã conþinã celule
polipotente imature, care se pot diferenþia în eritrocite, limfocite ºi
mielocite. În probele de sânge ombilical o importanþã mare li se
atribuie T-limfocitelor, care posedã ºi o acþiune antitumoralã,
responsabile pentru reacþia transplant contra organismului gazdã.
Celulele stem sunt celule cu nucleu, astfel determinarea cantitãþii
acestui tip de celule este un indice important pentru aprecierea
calitãþilor transplantului sangvin colectat [8, 10, 18]. Antigenul
CD34+ este un marcher al celulelor stem, celulele cu imunofenotipul
CD34+ posedã activitate proliferativã ºi clonogenã. Aceste celule
stem, din sângele ombilical, pot fi folosite ca transplant alogen sau
autogen. Transplantul alogen poate fi transfuzat unui individ, care
este rudã cu donatorul, frate sau sorã, cat ºi unui recipient care este
compatibil dupã sistemul HLA. Cel autogen are la bazã
transplantarea celulelor stem crioconservate, obþinute dupã naºterea
copilului, ºi utilizate ca autogrefã în cazul unor maladii apãrute
ulterior [15].
Colectarea sângelui ombilical
În 1988, Broxteyer et al. au arãtat cã este posibilã colectarea
sângelui ombilical într-o cantitate suficientã pentru transplantarea
celulelor stem hematopoietice. Dupã naºterea fãtului ºi secþionarea
cordonului ombilical, sângele poate fi colectat prin punctarea
vaselor ombilicale, timp în care sângele nu se coaguleazã [2].
Cantitatea de sânge colectat depinde de mai mulþi factori:
greutatea fãtului la naºtere, termenul sarcinii, lungimea
cordonului ombilical, timpul secþionãrii lui, cantitatea sângelui
variind de la 75 la 200 ml.
Pânã la colectarea sângelui ombilical se studiazã anamneza
obstetricalã ºi familialã pentru determinarea unor afecþiuni ºi
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anomalii genetice probabile, care se transmit pe cale hematogenã
[20]. Fiecare gravidã este testatã pentru HbsAg, prezenþa
anticorpilor hepatitei C, HIV, sifilis, CMV. În caz de reacþii
seropozitive, colectarea sângelui nu se efectueazã. R. Scott (2001)
susþine cã pentru depistarea unor maladii infecþioase trebuie testatã
gravida ºi nu sângele ombilical. Testele, de obicei, sunt bazate pe
depistarea anticorpilor produºi de cãtre agenþii patogeni, iar
sângelui ombilical poate avea o reacþie fals-negativã, deoarece
anticorpii nu trec bariera fãto-placentarã ºi nu pot fi depistaþi în
sângele ombilical ºi placentar [19]. Sângele se colecteazã în
containere speciale, sterile, cu anticoagulanþi ºi conservanþi.
Fiecare probã se testeazã pentru aprecierea cantitãþii de celule
CD34+, respectiv tipajul HLA, determinarea grupei de sânge dupã
sistemul ABO ºi factorului Rhesus. Alþi autori [3,7] recomandã
careotiparea pentru depistarea maladiilor genetice. Luând în
consideraþie volumul mic de sânge care poate fi colectat din vasele
ombilicale, se necesitã o manipulare atenta faþã de el, pentru a
exclude riscul contaminãrii bacteriene. Sângele ombilical poate
fi colectat dupã ce s-a clemat cordonul ombilical.

Dezgheþarea probei se efectueazã nemijlocit înainte de infuzie,
la temperatura de 37°C. Celulele se infuzeazã în soluþii de albuminã
sau dextrane [2, 19]. Prioritatea transplantãrii celulelor stem din
sângele ombilical se manifestã prin faptul cã incompatibilitatea,
sau reacþia imunologicã a transplantului contra organismului
gazdã, se întâlneºte mult mai rar decât în transplantele medulare.
Aceasta se explicã prin faptul cã T-limfocitele din sângele ombilical
sunt imature din punct de vedere imun ºi într-o cantitate mai micã
[8, 10, 11, 12, 13, 19]. Sunt cunoscute [10] rezultatele clinice
înregistrate la 102 pacienþi (vârsta medie 7.4 ani), cu maladii
maligne - 68% (cu grad înalt de malignizare) ºi 32% - maladii
benigne cãrora, între anii 1994  2001, li s-a transplantat sânge
ombilical crioconservat, Perioada de supraveghere a fost de la 0,3
pânã la 7,2 ani. Transplantul folosit în acest studiu conþinea 3.1 × 107
celule cu nucleu (0,7-57,9 celule), dintre care 2.8 × 105 celule CD34,
ºi 8.0 × 106 CD3 celule în funcþie de greutatea corpului recipientului.
Incidenþa reacþiilor de incompatibilitate acutã severã a fost de
0,11% (0,05 - 0,17%). Un alt studiu, efectuat în perioada aa. 19982002 de asociaþiile Eurocord ºi European Blood and Marrow
Transplant Group, comparã efectul transplantãrii la 682 de pacienþi
cu leucemie acutã, dintre care 98 au fãcut transplant de sânge
ombilical, iar 584  transplant medular. Recipienþii aveau vârsta
medie de 24,5 ani. Conþinutul celulelor cu nucleu, în transplantele
de sânge ombilical ºi în transplantul medular, a fost 2,3x107 la kg
de greutate a corpului recipientului. Rezultatele studiului aratã cã
sângele ombilical este o sursã alternativã de celule stem hematopoietice în tratamentul leucemiei acute ºi altor maladii [4, 14].

Prelucrarea ºi conservarea probelor de sânge
Dupã colectare, containerul cu proba de sânge se cântãreºte,
se determinã numãrul de eritrocite, leucocite, trombocite, hemoglobinã ºi se face testarea bacteriologicã. S-a constatat cã dupã operaþia
cezarianã se obþin mai puþine celule stem, comparativ cu colectarea
obiºnuitã. Separarea celulelor nucleate se face pentru a micºora
volumul sângelui supus conservãrii; eliminarea eritrocitelor, de
asemenea, scade riscul unei reacþii hemolitice, incompatibilitãþii dupã
antigenele ABO ºi RH în cazul transfuziei. Pãstrarea de scurtã duratã
a sângelui prelucrat nu trebuie sã depãºeascã 72 de ore, pentru
pãstrarea de lungã duratã se foloseºte crioconservarea. În procesul
de crioconservare se pierde o cantitate neînsemnatã de celule stem
[2, 5, 6]. Pentru micºorarea pierderilor de celule, se folosesc substanþe
crioprotectoare - DMSO (dimetilsulfoxid SERVA, Feinbiochemica,
Heidelburg), care protejeazã celulele de formarea intracelularã a
cristalelor de gheaþã care pot sã le distrugã membrana. Reieºind din
acest considerent, procesul de îngheþare se face lent, pe etape.
Crioconservarea se efectueazã în câteva etape, cu ajutorul frizerului
(dispozitiv de congelare ghidat de calculator). Stocarea finalã se face
în rezervoare cu azot lichid la o temperaturã de -196 °C [1, 3].
Cercetãrile efectuate au demonstrat cã, ºi dupã 15 ani la
conservare, celulele stem din sângele ombilical ºi-au pãstrat
activitatea proliferativã ºi sunt utile pentru transplantare [2, 5, 6].
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Utilizarea clinicã a celulelor stem din sângele ombilical

Concluzii
Colectarea sângelui ombilical este o procedurã simplã, nu
prezintã nici un pericol pentru mamã ºi nou-nãscut
(donator) ºi nu necesitã analgezie.
Probele colectate ºi crioconservate pot fi testate la infecþii,
pot fi supuse tipajului dupã sistemul HLA, dupã ce pot fi
transplantate. Riscul transmiterii unor infecþii latente este
scãzut, probabilitatea morbiditãþii fiind mai micã.
Frecvenþa ºi gravitatea reacþiilor incompatibilitãþii în
transplantarea de celule stem hematopoietice sunt mai reduse,
comparativ cu transplantul medular, ceea ce face ca sângele
ombilical sã fie o formã ieftinã de asigurare biologicã a vieþii
ºi a sãnãtãþii individului în cazul necesitãþii de transplantare
a celulelor din sângele ombilical crioconservat.
Nu este clar precizatã cantitatea de celule stem ombilicale
necesarã pentru tratament, spectrul de maladii în care ele
pot fi utilizate, inclusiv în obstetricã ginecologie.
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Esofagita Barrett la copii
I. Mihu
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Barrett Esophagus in Children
The article presents the peculiarities of the course of Barretts esophagitis (BE) in children. BE is shown to be a complication of acute gastroesophageal
reflux disease. The precise cause of this disease is not known, but is partly attributable to the same causes as gastroesophageal reflux disease. BE is
found in 0.2% children. The onset of the problem is difficult to diagnose. The process of change from a cylindrical epithelium to a plain one takes place
in 17-38-40 weeks of intrauterine development, from the middle third of the esophagus to proximal and distal areas, completing in its cervical areas. The
influence of toxic or infectious factors (a suspected impact of the cytomegalovirus) interferes with this exchange, especially in cervical regions of the
esophagus where the cylindrical epithelium remains. Research showed the peak distribution of the pathology in age groups of 015 and 4080 years.
Diagnosis was performed by endoscopic investigation and morphology. The treatment is surgical, but the frequency of adenocarcinoma remains high.
Key words: Barret metaplasia, children
Ýçîôàãèò áàððåòòà ó äåòåé
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ ýçîôàãèòà Áàððåòòà (ÝÁ) ó äåòåé. ÝÁ òðàêòèðóåòñÿ êàê îñëîæíåíèå ãàñòðîýçîôàãåàëüíîé ðåôëþêñíîé áîëåçíè. Ïðè÷èíû áîëåçíè íå èçâåñòíû, â ðÿäå ñëó÷àåâ îíà âûçâàíà òåìè æå ôàêòîðàìè, ÷òî è ãàñòðîýçîôàãåàëüíàÿ ðåôëþêñíàÿ áîëåçíü. Ó äåòåé ÝÁ âñòðå÷àåòñÿ â 0,2% ñëó÷àåâ, íî îáû÷íî òðóäíî óñòàíîâèòü íà÷àëî çàáîëåâàíèÿ. Ïðåâðàùåíèå
öèëèíäðè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ â ïëîñêèé ïðîèñõîäèò íà 17-38-40 íåäåëÿõ âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ, íà÷èíàÿñü â îáëàñòè ñðåäíåé òðåòè
ïèùåâîäà è ïðîäîëæàÿñü â äèñòàëüíîì è ïðîêñèìàëüíîì íàïðàâëåíèÿõ, îíî çàâåðøàåòñÿ â øåéíîì îòäåëå. Âëèÿíèå òîêñè÷åñêèõ èëè
èíôåêöèîííûõ ôàêòîðîâ (îäíèì èç êîòîðûõ ïðåäïîëîæèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèå öèòîìåãàëîâèðóñà) çàòðóäíÿåò ïðîöåññ çàìåíû
îäíîãî âèäà ýïèòåëèÿ äðóãèì (îñîáåííî â øåéíîì îòäåëå ïèùåâîäà), ñ âîçìîæíûì ñîõðàíåíèåì öèëèíäðè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ. Áûëî
çàìå÷åíî ïèêîâîå ðàñïðåäåëåíèå: 0  15 ëåò è 40  80 ëåò. Ýíäîñêîïè÷åñêèé è ìîðôîëîãè÷åñêèé ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ñïîñîáñòâóþò
óñòàíîâëåíèþ ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà. Ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîå, íî âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ àäåíîêàðöèíîìû îñòàåòñÿ âûñîêîé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàïëàçèÿ Barrett, äåòè

Definiþie. Esofagul Barrett este definit prin tapetarea
segmentarã a esofagului cu mucoasã glandularã [1, 2].
El este cunoscut sub denumirea de: tapetare a esofagului
distal cu epiteliu cilindric, tapetare a esofagului proximal cu

epiteliu Barrett, metaplazia Barrett, metaplazie intestinalã
specializatã, metaplazie gastrointestinalã - tip incomplet,
endobrahiesofag, esofagita Barrett, sindromul Barrett etc.
[1, 2, 3].
%#
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Tapetarea esofagului inferior cu epiteliu cilindric în
premierã a fost descrisã în 1904 de cãtre Schridde, iar în 1950
chirurgul britanic Norman Barrett asociazã acest fenomen cu
boala refluxului gastroesofagian [1, 2].

hiatale etc. Dar se sugereazã cã în astfel de cazuri nu s-a precizat,
dacã afecþiunile nominalizate au fost sau nu însoþite de boala
refluxului gastroesofagian [2].
Mutaþii genice. Date concludente au fost cãpãtate în ce
priveºte gena p21 ºi p53; ultima, de rând cu sindromul Barrett,
fiind prezentã ºi în adenocarcinomul esofagian, displazia
esofagianã. Cancerogeneza în epiteliul Barrett apare la activarea
genelor oncogene ºi inhibarea genelor oncosupresorii, riscul
mutaþiilor majorându-se paralel cu creºterea numãrului de celule
predispuse astfel, încât aplazia esofagianã se dezvoltã mai lesne
dintre esofagitele Barrett cu arie mai întinsã.
La pacienþii cu epiteliu Barrett, cel mai frecvent, prin metoda
imunohistochimicã, se depisteazã protooncogena c-crbB2, mai
rar- c-src, c-ras, c-jun ºi c-fos. Oncogenele ras au un rol important
în creºterea ºi diferenþierea celularã, cel mai frecvent ele sunt
activate de mutaþiile genice dupã expoziþia cancerogenelor
chimice. II-ras sunt depistate în epiteliul Barrett cu semne de
displazie ºi aplazie esofagianã, dar nu ºi în metaplazia Barrett
fãrã displazie. Aceste date aratã importanþa studierii schimbãrilor
cromozomiale la copiii care fac esofagitã Barrett [8, 9, 10, 11].

Epidemiologie
Frecvenþa esofagitei Barrett, printre populaþia pediatricã,
nu este cunoscutã fiindcã simptomatologia este de cele mai dese
ori frustã [1, 3, 4].
Printre maturi, potrivit datelor necropsice, nozologia în
realitate se întâlneºte de 16 ori mai frecvent, decât se diagnosticheazã. Maladia se înregistreazã la aproximativ 7-13% din cei care
fac boala refluxului gastroesofagian, în realitate aceastã ratã fiind
mai elevatã, deoarece nu include pacienþii asimptomatici ºi cei care
administreazã nesistemic antacide ºi/sau H2blocatori. În aspect
de vârstã a fost observatã o rãspândire bimodalã cu prevalare a
frecvenþei în intervalele 0-15 ani ºi 40-80 de ani. Se considerã rarã
la asiaþi, mai frecventã la persoanele de culoare, iar în funcþie de
sex, la maturi predominã bãrbaþii cu un raport de 2-4:1 [1, 3, 5].
Etiologie
Factorii congenitali. De la 17 pânã la 38-40 de sãptãmâni
de dezvoltare intrauterinã epiteliul cilindric din esofag, este substituit
cu epiteliu plat. Acest proces începe din 1/3 medie a esofagului ºi
continuã cãtre regiunile distalã ºi proximalã, finisându-se în esofagul
cervical. Influenþa unora din factorii toxici sau infecþioºi (se
presupune virusul citomegalic) face deficitar procesul de substituire,
pe alocuri (în special, în regiunea cervicalã) rãmânând insuliþe
neînlocuite de epiteliu cilindric. Pentru esofagita Barrett înnãscutã,
localizarea cervicalã a insuliþelor de epiteliu plat a devenit un criteriu
distinctiv în diferenþierea esofagitei Barrett dobândite, când
metaplazia epitelialã se localizeazã în 1/3 distalã a esofagului. Totuºi,
la 10% dintre cei examinaþi, insuliþele de epiteliu cilindric au fost
depistate ºi în regiunea cervicalã a esofagului [1, 5, 6, 7].
Factorii dobândiþi. Dupã cercetãri multicentrice majoritatea autorilor susþin cã esofagita Barrett este o stare dobânditã,
precedatã de boala refluxului gastroesofagian.
Boala refluxului gastroesofagian este implicatã în geneza
maladiei vizate la majoritatea pacienþilor. Dar dezvoltarea maladiei
la pacienþii cu aclorhidrie sugereazã nu doar rolul agresiunei
gastrice (acidul clorhidric ºi pepsina), dar ºi al celei duodenale
(acizii biliari conjugaþi ºi tripsina). Deci, riscul bolii creºte dacã
refluxul gastroesofagian este asociat de cel duodenogastric.
Alte maladii esofagiene decât boala refluxului gastroesofagian, la fel, se considerã implicate în geneza esofagitei
Barrett. Din acestea fac parte: stricturile esofagiene benigne (1175%), ºedinþele chimioterapice, esofagita corosivã, herniile

Patogenie
În esofagita Barrett refluãrile gastroesofagiene se diferenþiazã
de acestea în boala refluxului gastroesofagian prin frecvenþã elevatã,
duratã mai lungã ºi pH mai acid. O expunere de duratã la agresiunea
sucurilor digestive (se considerã ºi refluãrile duodenogastrice)
lezeazã pânã la distrugere completã epiteliul scvamatos fiziologic
din partea distalã a esofagului. Pânã în anii 60 ai secolului trecut
se credea cã golul din mucoasa esofagianã, în acest caz, este
tapetat de celulele epiteliului cilindiric migrat din stomac. Mai târziu
s-a demonstrat cã reepitelizarea esofagului distal cu celule cilindrice
acidorezistente nu este un rezultat al migrãrii, ci o reepitelizare
vicioasã rezultatã din metaplazia celulelor stem polipotente din
submucoasa esofagului, clasatã ca reacþie de apãrare a mucoasei
esofagiene afectate [12, 13, 14].
Dupã o astfel de tapetare, în celulele epiteliului plat al
esofagului apare o instabilitate cromozomialã, cu pierderea
controlului asupra proliferaþiei ºi majorarea fracþiilor di-, tetraºi aneuploide, care se mãresc pe mãsura progresãrii histologice
de la metaplazie cãtre displazia de grad minim, grad major ºi în
final - schimbãri carcinomatoase [10, 15].
În normã, majoritatea celulelor se aflã în faza G0 sau G1
de dezvoltare ºi doar un numãr mic - în faza de sintezã (S) sau
în faza intervalului mitotic (G2). Instabilitãþile cromozomiale
grãbesc trecerea celulelor dintr-o fazã în alta: din G0 în G1, din
G1 în S. Mobilizarea trecerii celulelor din faza G0 în faza G1
este reglatã de gena oncosupresorie p53, situatã pe braþul scurt

Fig.1. Epiteliu esofagian intact.

Fig.2. Metaplazia Barrett.

%$

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
al cromozomului 17. Inactivarea sau pierderea ei, în urma unor
mutaþii genice, întrerupe replicarea RNA, dupã care celula
moare, fiind înlocuitã cu celule rezultate din greºelile
cromozomiale. Iar trecerea din G1 în S conduce la proliferarea
celulelor mutagene ºi la expansiune clonalã [11, 16, 17, 18].
Cu toatã gravitatea schimbãrilor, epiteliul cilindric din
esofagul distal nu se manifestã clinic ºi aceasta datoritã
sensibilitãþii nociceptive scãzute comparativ cu epiteliul scvamatos
fiziologic. Copiii cu esofagita Barrett, deºi suportã frecvente
refluãri gastrice acide, nu acuzã pirozis, aceasta este explicatã
prin rezistenþa epiteliului cilindric la agresiunile clorhidrice.
La un anumit numãr de copii cu esofagita Barrett a fost
descrisã prezenþa Helicobacter pylori, însã rolul patogenetic al
acestuia în evoluþia esofagitei Barrett este prea puþin susceptibil
[12, 19].

s-a realizat. Reieºind din aceasta a fost propusã o a fost propusã
o etapizare screening pentru diagnosticul esofagitei Barrett.
Mai întâi de toate, din multitudinea de copii cu boala
refluxului gastroesofagian, se selecteazã copiii cu tapetare
cilindricã a esofagului, cãrora, în funcþie de lungimea
segmentului afectat, de prezenþa sau lipsa displaziei, de gradul
ºi expresivitatea ei, se stabilesc termenele în care se vor recolta
biopsiile repetate.
Examenul radiologic nu este concludent pentru
diagnosticul esofagitei Barrett, astfel încât 39% dintre pacienþii
cu esofagita Barrett, în metoda dublului contrast, nu prezintã
careva schimbãri.
Endoscopia esofagianã, considerând tabloul clinic
oligosimptomatic al pacienþilor, este examenul cel mai preþios
pentru diagnosticul esofagitei Barrett. Tehnica prezintã
importanþã ºi pentru posibilitatea colectãtrilor biopsice. Epiteliul
Barrett are o culoare roºie, un aspect catifelat, dispus în esofagul
distal, ºi continuã cu epiteliul plat fãrã careva limite cert vizibile.
Uneori se întâmplã sã aibã aspect în formã de plasã; un ºir de
autori, însã, considerã acest fenomen nespecific pentru esofagita
Barrett. Se sugereazã cã la 80-90% dintre copii tehnica
vizualizeazã hernia hiatalã, care adesea coreleazã cu gradul
metaplaziei, dar, totodatã, face dificilã demarcarea epiteliului
metaplazic de cel stomacal herniat.
În baza etapizãrii screening de diagnostic al esofagitei
Barrett, când segmentul metaplaziac este scurt, fãrã displazie
esofagianã, endoscopia esofagianã este indicatã la fiecare 2 ani,
iar când segmentul metaplaziac nu are semne displazice, dar
ocupã un segment mai lung, controlul endoscopic se recomandã
a fi efectuat anual. Copiii care administreazã tratament activ
sunt examinaþi endoscopic, cu prelevãri biopsice, la 3 luni de la
iniþierea tratamentului. În caz dacã displazia regreseazã sau
dispare, examinãrile endoscopice se realizeazã în regim
screening. În funcþie de posibilitãþi, examinarea biopsicã poate
fi suplimentatã prin aprecierea aberaþiilor cromozomiale.
Examinarea biopsicã prevede cercetarea þesutului
esofagian din patru regiuni succesive la 1-2 cm distanþã, începând
cu joncþiunea gastroesofagianã. În cazul când pe traiectul
mucoasei esofagiene existã careva sectoare suspecte, colectãrile
vor fi suplimentate ori de câte ori este nevoie. Despre prezenþa
esofagitei Barrett se poate discuta atunci, când cel puþin în unul
din bioptate este prezent epiteliul cilindric.
Examinarea ecograficã denotã îngroºarea peretelui
esofagian în regiunea sediului metaplaziei.
Cromoesofagoscopia este metoda care, utilizând toluidinã
bleu, indigo-carmin sau albastru de metilen, coloreazã selectiv
metaplazia esofagianã, lãsând epiteliul descuamativadiacent
necolorat. În acest scop poate fi utilizatã ºi soluþia Lugol, dar ca
marcher pentru epiteliul Barrett, cu specificitate care depãºeºte
80%, se considerã proteina sucrazizomaltazicã.
Examenul cu izotopi utilizeazã tehneþiul-99m ºi se
considerã metodã cu specificitate redusã (47%). Pentru concluzii
este important gradul de acumulare a elementului, care coreleazã
direct cu gradul metaplaziei esofagiene.
Esofagomanometria pune în evidenþã micºorarea
presiunii sfincterului gastroesofagian ºi a amplitudinii undelor
peristaltice, contracþii repetate neefective ºi aperistalticã
esofagianã. Este important cã gradul micºorãrii tonusului

Morfopatologie
Macroscopic, epiteliul Barrett are un aspect catifelat ºi o
culoare roºiaticã, dispus în insuliþe sau bandelete. Uneori, însã,
acestea pot persista în asociere sau se pot disloca circular. În
funcþie de lungimea segmentului afectat, se diferenþiazã esofagul
Barrett scurt ºi esofagul Barrett lung. În esofagul Barrett scurt
mucoasa ocupã o arie cu lungimea de 2-3 cm de la sfincterul
esofagian inferior, cel lung având o arie care depãºeºte 3 cm de
la sfincterul gastoesofagian [12, 20].
Microscopic, esofagita Barrett se poate manifesta fie prin
metaplazie de tip specializat, fie de tip joncþional sau de tip fundic.
Metaplazia cu epiteliu specializat este plasatã pe suprafaþa
vilozitãþilor ºi criptelor asemãnãtoare celor intestinale (metaplazia
gastrointestinalã, tip incomplet) ºi este reprezentatã de celule
caliciforme ºi prismatice, care secretã mucus. Celulele caliciforme
sunt amplasate între cele prismatice, amintind niºte columne; ele
conþin mucinã acidã în care predominã sulfomucine ºi sialomucine.
Acestea din urmã predominã ºi în celulele prismatice unde mai
sunt ºi celule enteroendocrine de tip A, J, S, Gll, N, PP, Ec, D,
care produc respectiv glucagon, colecistochininã, secretinã,
glicentinã, neurotenzinã, serotoninã, polipeptidã pancreaticã,
somatostatinã. Acest tip de metaplazie se considerã veridicã, fiind
sediul celor mai frecvente procese displazice ºi malignizãri.
Mucoasa de tip joncþional conþine multiple cripte lungi ºi are
aspectul mucoasei cardiale cu multe celule mucosecretante.
Mucoasa de tip fundic este alcãtuitã din celule atrofice, inflamator
schimbate, dar care-ºi pãstreazã proprietatea de a secreta. Se
sugereazã cã într-o bunã parte din cazuri, la unul ºi acelaºi bolnav,
existã asocierea celor trei genuri de epiteliu: mai aproape de
sfincterul gastroesofagian se plaseazã epiteliul de tip fundic, apoi
cel cardial, urmat de cel specializat [19, 21].
Manifestãri clinice
Debutul maladiei, de obicei, este asimptomatic, iar
manifestãrile clinice nu diferã de acestea din boala refluxului
gastroesofagian. Pentru esofagita Barrett, pirozisul este mai puþin
comun, iar disfagia, odinofagia ºi esofagodinia - mai frecvente,
asociate uneori cu scãdere ponderalã [22, 23].
Diagnosticul
Diagnosticul esofagitei Barrett este important nu atât prin
metoda de diagnostic, cât prin perioada maladiei la care acesta
%%
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sfincterului gastroesofagian este în funcþie de întinderea
metaplaziei esofagiene. Metoda prezintã valoare când este
necesarã precizarea nivelului sfincterului gastroesofagian pentru
colectarea biopsiilor þintate.
PH-metria de 24 ore obiectivizeazã relaxãri frecvente ale
sfincterului gastroesofagian, care au duratã lungã, sunt însoþite
de indici scãzuþi ai pH-ului esofagian ºi care coreleazã direct cu
gradul metaplaziei esofagului.

Displazia esofagianã de grad minim sau înalt, prin
schimbãrile sale arhitecturale ºi citologice pe care le prezintã,
se considerã o stare premalignã. În displazia de grad minim
(displazia adenomatoasã), þesutul glandular esofagian este
delimitat de celule înalte, care au funcþie secretorie scãzutã ºi
nuclee alungite cu polaritate pãstratã. De cele mai dese ori, însã,
esofagita Barrett este complicatã de displazia de grad înalt,
denumitã ºi displazia tip imatur [18, 19, 20].
Malignizarea. Din toate trei variante ale epiteliului
cilindric depistat în metaplazia Barrett, numai epiteliul
gastrointestinal tip incomplet asumã un risc de dezvoltare a
aplaziei esofagiene sau adenocarcinomului esofagian de 30-125
de ori.
Fãrã studii unificate, s-a reuºit doar de a diferenþia
categoriile de copii, care riscã esofagitã Barrett. Prima categorie
de copii, ºi de fapt cea mai numeroasã, ar fi copiii cu tulburãri
mintale ºi de comportament, care nu pot acuza adecvat
suferinþele ºi/sau la care pãrinþii sau dãdacele din casele pentru
copii le considerã minore sau subordonate handicapului pe care
îl prezintã; a doua categorie ar fi copiii cu maladii ale þesutului
conjunctiv (sclerodermia etc.); a treia categorie se presupune
minoritarã ºi este reprezentatã de copiii, la care boala refluxului
gastroesofagian s-a dezvoltat dupã intervenþii chirurgicale ºi care
este rezistentã la tratamentul antisecretor [22, 23].

Tratamentul
Tratamentul maladiei prevede principiile curative ale bolii
refluxului gastroesofagian. Copiii cu esofagita Barrett, din prima
zi vor respecta regimul alimentar cu terapie posturalã ºi
administrarea remediilor medicamentoase [12, 15, 16, 18, 19].
Dintre remediile medicamentoase, se indicã inhibitorii
pomperi de protoni (Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol).
Acestea, fiind administrate în cure de duratã, în unele cazuri chiar
continuu; întreruperea lor sporeºte riscul evoluþiei complicaþiilor.
Se sugereazã cã administrarea inhibitorilor pompei de
protoni, întârzie evacuarea gastricã care, la rândul sãu, poate
agrava refluxul gastroesofagian. Din aceste considerente este
indicatã administrarea de prochinetice, blocatori ai receptorilor
dopaminici (Domperidona) sau a agoniºtilor receptorilor
dopaminici (Cizapridul), la fel, administrarea remediilor
antiacide, la copil preferabile fiind cele care conþin acid
alginonic. În afarã de antiacide, pentru majorarea protecþiei
epiteliului, este indicatã administrare de sucralfat, a preparatelor
de bismut etc.
Actualmente, existã referiri la eficacitatea laserterapiei
(80% vindecare) ºi distrucþiei fotodinamice. Dar careva date
concludente despre acþiunea acestora la vârsta de copil nu existã
[12, 15, 16].
Pentru tratamentul esofagitei Barrett, în special al cazurilor
însoþite de displazii de grad înalt, este prevãzut ºi tratamentul
chirurgical, dar care nu are eficacitate superioarã celui conservativ
ºi este indicat pentru a ameliora boala refluxului gastroesofagian,
dar nu de a vindeca metaplazia instalatã. Aceastã afirmare este
justificatã de dezvoltarea aplaziei esofagiene la pacienþii care au
suportat o intervenþie chirurgicalã [12, 18, 19].
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Evoluþie
Evoluþia esofagitei Barrett la copii este variabilã, cu toate
acestea supravegherea timp de 7 ani a relevat cã aria de întindere
a metaplaziei practic nu se schimbã, creºterea minimã fiind o
excepþie. Aceasta se alungeºte doar în primii 1-2 ani, ulterior,
atingând o anumitã limitã, încetineºte sau chiar se opreºte. Sub
controlul unei terapii antireflux adecvate, gradul de metaplazie
esofagianã poate fi micºorat, iar examinãrile de screening
efective, cu cercetare endoscopicã, cu diagnostic precoce ºi cu
prelevãri biopsice repetate pot micºora numãrul pacienþilor cu
esofagitã Barrett constituitã [1, 18].
Complicaþii
Complicaþiile esofagitei Barrett sunt comune cu cele ale
bolii de reflux gastroesofagian.
Ulcerul Barrett este o leziune ulceroasã din zona
metaplazie, poate fi superficialã sau penetrantã, ultima situaþie
având consecinþe dramatice.
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Cuvântul grecesc aggeion, itis în terminologia medicalã
E. Mincu
Catedra Limbi Moderne ºi Latinã, USMF Nicolae Testemiþanu
Greek Word Aggeion, itis in the Medical Terminology
The scholarly Greek  Latin elements which have the status of affixoids in the Romanian language, form the nucleus of the medical terminology.
The Greek aggeion, itis has evolved into the prefixoid angio-, and it is considered a no autonomous lexical unit devoted to the medical terminology.
Being used in various medical subdiscplines it has undergone some semantic changes induced by designation requirements of this subdiscipline.
Key words: Greek word, aggeion, affixoid, medical terminology
Ãðå÷åñêîå ñëîâî aggeion, itis â ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè
Íàó÷íûå ãðåêî-ëàòèíñêèå ñîñòàâëÿâùèå, èìåþùèå àôèêñîèäíîå çíà÷åíèå â ðóìûíñêîì ÿçûêå, ñòàëè ÿäðîì ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè. Ãðå÷åñêîå ñëîâà àggeion, itis òðàíñôîðìèðîâàëîñü â aggeion, ñòàâøåå çàòåì ïðåôèêñîèäîì angiî  êàê íåàâòîíîìíàÿ ñîñòàâíàÿ
÷àñòü ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè. Äàííîå ñëîâî èñïîëüçóåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ìåäèöèíñêèõ äèñöèïëèíàõ, ãäå îíî ïîäâåðãëîñü ñìûñëîâûì èçìåíåíèÿì â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî ïðåäìåòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðå÷åñêîå ñëîâî aggeion, àôèêñîèä, ìåäèöèíñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ

Grecescul aggeion, itis este diminutivul lui aggos ºi se
prezintã drept element consacrat al vocabularului savant. În
mecanismul de formare a cuvintelor este atestat:
a) în poziþie iniþialã (prefixoid): angiologie etc.;
b) mai rar, în poziþie secundarã: sporange etc.;
c) singular, în poziþie medianã: cardioangiosclerozã.
Referitor la sensul primar al lexemului grec aggeion, itis
sunt dubii.
Xenophont folosea cuvântul angeia pentru a indica un
adãpost, loc de trai; mai târziu termenul desemna un butoi, un
rezervor pentru diverse substanþe. Discipolii lui Xenophont
foloseau termenul în accepþia de vase (la animale) care conþin
sânge, bilã, aer, salivã etc. [1].
G. Arnaudov [2] aratã urmãtorul înþeles: albie a râului,
vas sangvin. H. Cottez [3] oferã urmãtoarele explicaþii:
angi(o)-/-ang- vas, vascular; angio- capsulã, înveliº; -ange
organ care conþine ceva, receptacul. În MDN [4] atestãm

urmãtoarele: angi(o)- vas anatomic, canal, receptacul (<
fr. angi(o)-, cf. gr. angeion ). În baza acestor informaþii,
presupunem cã aggeion, itis albie a râuluiar fi etimonul comun
al variantelor angio1- ºi angio2- între care se stabilesc relaþii
conceptuale pragmatice, nonierarhice.
Aggeion, itis albie a râului, prin estomparea sensului
primar ºi prin asociere albie a fluxului sangvin genereazã
varianta angio1- utilizabilã în domeniul medicinii (termenul vas
mai înseamnã ºi locul unde se petrec minunile, rezervor de viaþã
[5]; cea de-a doua evoluþie semanticã este prezentã în varianta
angio2- ceea ce asigurã o integritate a unui organ sau ceea ce
dã formã; ceea ce se prezintã ca o învelitoare a unui organ, iar
domeniul de utilizare este botanica (tab. 1).
N. Andrei [6] face delimitarea:
a) angi- / angio-/ angeio vas anatomic, receptacul,
înveliº pentru care sunt atestaþi 47 de termeni ºi b) angiu
canal, receptacul, vas pentru care nu prezintã nici un termen.
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În secolele III-IV d. Cr., Antillus ºi Falagrius au propus
aceastã metodã de operaþie în caz de anevrism, principiul cãreia
s-a pãstrat pânã în anii 30-40 ai secolului trecut. Dezvoltarea
intensivã a angiologiei a început în secolul XVII. Prin contribuþii
deosebite s-au distins medicii: W. Cowper (1702), G. Dupuytren
(1833), Winiwarter (1879), M. A.G. Raynaud (1862), N. Pirogov
(1866). Din anii 60-70 ai secolului XX, bolnavii cu afecþiunea
vaselor coronare sunt supuºi tratamentului chirurgical. În prezent
angiologia este o ºtiinþã separatã.
În limba românã, termenul anghiologie este atestat în
Manual de anatomie descriptivã, Bucureºti, 1843; o traducere
de N. Creþulescu din francezã [N. Ursu, Bucuresti, 1962, p. 147].
Angiom - termenul este atestat în 1869 ºi denumeºte o
tumoare benignã, care constã din vase sangvine sau limfatice.
Angiohemofilie (boala Willebrant, capilaropatie
hemoragicã, trombopatie constitutivã) - prima descriere aparþine
investigatorilor G. D. Minot ºi R.G. Lee, în 1920. În 1933,
Willebrant ºi Jürgens au clasat aceastã afecþiune printre maladiile
din grupul trombopatiilor, depistând în cazul ei schimbãri
morfologice ale trombocitelor. Termenul angiohemofilia s-a
constituit imediat dupã constatarea, la bolnavi, a tulburãrilor în
arhitectonica reþelei capilare; constatare fãcutã de cãtre R. G.
Macfarlane, în 1941. În 1953, R.G. Alexander, R. Goldstein,
M. J. Larrieu, J. P. Soulier, C. V. Hussey au demonstrat cã aceºti
bolnavi prezintã carenþa factorului VIII.
Angioreticulom - tumoare benignã a sistemului nervos
central de genezã meningovascularã. Pentru prima datã este
descrisã de cãtre Lindau în anul 1926. Savantul a depistat maladia
în pereþii unor chisturi ale cerebelului. Termenul angioreticulom
a fost propus, în 1930, de cãtre G. Roussy ºi C. Oberling. De
obicei, angioreticulomul se exprimã prin apariþia nodului de
culoare roºie, galbenã sau brunã-cenuºie. Sunt descrise cazuri de
combinaþie cu eritrocitemia. Existã ºi analogii maligne ale
angioreticulomului: angioreticulosarcom (afecþiunea este descrisã
în lucrãrile lui L. I. Smirnov, în 1940) ºi endotelisarcomul.
Angiotripsia este strivirea vaselor de calibru mic cu
þesuturi înconjurãtoare pentru a suprima hemoragia. În trecut,
angiotripsia se utiliza frecvent. Chirurgul francez E. L. Doyen
a propus instrumente antihemoragice speciale, aºa-numitele

Tabelul 1
Distribuirea pe domenii a afixoidului angio-,
în funcþie de valenþele semantice

În dicþionarul medical rus-român [7], autorii se referã la
141 de termeni care conþin în structura sa afixoidul angio-, în
jumãtate neatestaþi în dicþionarele generale.
Astfel, afixoidul angio- în terminologia medicalã are sens
specific - vas anatomic care, de asemenea, este susceptibil la
variaþii semantice, în funcþie de subdisciplinele medicale: anatomie,
clinicã, examene paraclinice etc.; fapt care demonstreazã cã ºi
variabilitatea pe verticalã, intradisciplinarã, genereazã
achiziþionarea de noi nuanþe semantice de cãtre afixoid.
Ne propunem sã analizãm aria de rãspândire a afixoidului
angio1- în medicinã (tab. 2).
În medicinã, afixoidul este valorificat, în special, ca
prefixoid. În cadru acestui domeniu, distingem douã eºantioane.
Prezentãm o succintã caracterizare a eºantioanelor, însoþitã de
date referitor la paternitatea lor.
Eºantionul I. Aici se includ cei mai mulþi termeni utilizabili
în anatomie ºi în examenele paraclinice, cu sensul specific vas
anatomic:
A. Subdiscipline medicale  anatomie: angiologie,
angiom, angionevrozã, angiospasm, angiomatozã, angiohemofilie, angioreticulom etc.
Angiologie  termenul este atestat de acum în 1692 ºi
reprezintã un capitol al anatomiei, consacrat studierii vaselor
sangvine ºi limfatice. În sec. XVII-XVIII, Lorenz Heister (1638
 1758), supranumit ºi profesor al vaselor sangvine, introduce
cursul de angiologie [Holomanova A. et al.,1950, p.364 -368].
Începând cu anii 50 ai secolului XX, se dezvoltã microangiologia - ºtiinþa despre microcirculaþie. Medicii din Roma
Anticã, Grecia ºi Egipt cunoºteau simptomele hemoragiilor
arteriale ºi venoase, metodele de suprimare a lor.

Tabelul 2

Afixoidul angio1- în contextul terminologiei medicale
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angiotribi. Angiotripsia presupune ºi câteva deficienþe, printre
care este ºi posibilitatea dezvoltãrii necrozei ºi ruperii porþiunii
traumatizate a vasului dupã deteriorarea pereþilor lui.
B. Metode de investigaþie: angiografie, angiocardiografie,
angiodiatermie, angiopneumografie, angioscototermie etc.
Angiocardiografie - investigaþie radiograficã a cavitãþilor
inimii ºi a vaselor principale dupã introducerea în ele a unei
substanþe contrastante. Angiocardiografia permite a depista
caracterul ºi localizarea insuficienþelor, precum ºi schimbãri în
hemodinamicã. Pentru prima datã angiocardiografia a fost
practicatã, în 1928, de cãtre R. Dos Santos, Lamas ºi P. Caldas.
Este unicul termen din seria angio- care acceptã labilitatea
afixoidului: angiocardiografie = cardioangiografie (tip de
sinonimie specificã doar cuvintelor formate prin afixoidare).
Angioscopie  un mod de diagnosticare a suprafeþei interne
a vasului sangvin prin intermediul endoscopului. Primele
încercãri au fost efectuate de Carrel, în 1906. Angoiscopia este
exploratã abia în anii 50 ai secolului trecut. R. Brock, în 1946,
cu ajutorul angioscopului, introdus în aortã, a examinat peretele
spaþiului interventricular. Angioscopia, ca metodã chirurgicalã,
a fost perfecþionatã graþie activitãþii lui E. J. Pinet, Archimbaud,
R. Fredenucci, M. Schmitt, în 1966. Pentru prima datã, despre
folosirea clinicã a acestei metode în practica de diagnosticare a
declarat J. Vollmer, în anul 1969.
Eºantionul II. În terminologia clinicã, afixoidul angiodispune de urmãtoarele semnificaþii: receptacul, canal, de tip
arterial, de tip vascular, culoare roºie, de culoarea sângelui
(tab. 2).
Angiocheratom  o boalã destul de rarã a pielii, care constã
în formarea multiplã benignã, a vaselor, identicã cu un angiom
însoþit de hipercheratozã. Maladia este descrisã de V. Mibelli,
în 1889.
Angiolupoid (tuberculozã a pielii), un termen singular în
care segmentul angio- indicã culoarea sângelui  o boala rarã a
pielii. Este descrisã pentru prima datã, în 1913, de cãtre L. Brocq
ºi L. Pautrier. Se manifestã prin apariþia plãcilor rotunde de culoare
violetã sau galbenã-roºie, cu hotare certe ºi teleangiectazii.
Angioreceptor - interoreceptor al vaselor, constituit din
terminaþii sensibile ale sistemului vascular. Se disting douã grupuri
de angioreceptorii: baroreceptori (reacþioneazã la schimbarea
presiunii sângelui) ºi hemoreceptori (reacþioneazã la schimbarea
compoziþiei chimice a sângelui). V. N. Cerneavski, în 1960, a
stabilit cã baroreceptorii reprezintã un câmp receptiv unic.
Varianta omonimicã angio2 - capsulã, înveliº este
utilizabilã în botanicã. Este atestat doar un singur termen:
angiosperme, folosit, în 1740, de cãtre Linne [H. Cottez, 1980,
p. 25]. În limba românã, pentru prima datã termenul este utilizat
în Istoria naturalã, Iaºi, 1837 de I. Ch. Cihal  angiosperm,
angiospermia; iar, în Manual de botanicã silvicã, Bucureºti,
1861, de I. Barasch, se descriu plantele angiosperme [N. Ursu,
Bucureºti, 1962, p. 147].
Considerãm cã anume aceastã variantã omonimicã intrã
în corelaþie cu sufixoidul ange depistat doar în doi termeni:
sporange, gametange.
Primul termen este un împrumut din latinã sporangium,
atestat în 1821 de cãtre Fries ºi al doilea - în 1913 de cãtre
Guilliermond [H. Cottez, Bucureºti, 1980, p. 25].

Concluzii
1. Angio- este un afixoid caracteristic vocabularului savant.
2. Variantele omonimice sunt specializate în anumite
domenii de activitate: angio1- este utilizabil în medicinã; iar
2
angio - în domeniul botanicii.
3. La baza ambelor variante omonimice este un singur
etimon: grecescul aggeion, diminutivul lui aggos. Între acestea
se stabilesc relaþii conceptuale pragmatice nonierarhice: aggos
> aggein albie a râului > angeia adãpost, butoi, rezervor >
angeion vas anatomic.
4. Afixoidul este prezent în cuvinte, în special, cu statut
de prefixoid angio-; sufixoidul ange este atestat numai în 2
termeni ºi intrã în corelaþie directã cu varianta angio2- ; cu toate
acestea nu putem considera afixoidul ca fiind confixoid.
5. Posibilitãþile de combinare sunt urmãtoarele:
a) baze lexicale neautonome: angiografie (angio- +- grafie
< gr. grahein, a scrie);
b) sifixe: angiom (angi(o)- + -oma < gr. oma, tumoare);
c) unitãþi lexicale autonome: angio- + receptor.
6. Formeazã termeni în urmãtoarele trepte de combinare:
a) 1 element lexical neautonom ºi afix: angi(o)- +ozã;
b) 2 elemente lexicale neautonome: angio-+ -lizã;
c)
3 elemente lexicale neautonome: angio- + - cardio- + -graf;
d) 4 elemente lexicale neautonome: angio- + -cardio- +pneumo- + -grafie;
e) 4 elemente lexicale neautonome ºi 1 element autonom:
angio- + -dia- + - termo- + - ciclo- + puncturã.
7. Deoarece afixoidul angio- se utilizeazã cu predilecþie
în domeniul medicinii, se combinã cu trei sufixe specializate în
terminologia medicalã: om < gr. oma, tumoare; ozã < gr. osis,
maladie cronicã, afecþiune neinflamatorie; itã < gr. itis,
inflamaþie. Din acelaºi motiv se observã tendinþe de combinare, în special, cu elemente terminologice cu valoare semanticã
de acþiune, rezultat al unei acþiuni, stare patologicã [N. Cuciuc,
Iaºi, 2000, p. 82]: angioplastie, angioectomie, angiotomie,
angiorafie etc.
8. Este prezentã o sinonimie specificã termenilor formaþi
prin autocombinare afixoidelor: angiocardiografie = cardioangiografie. Nu este exclus nici un alt tip de sinonimie:
pneumoangiografie = capnoangiografie.
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conduce conferinþele clinice ale SCP Costiujeni, este activ la
ºedinþele Societãþii psihiatrilor din Moldova. În 1984, în Italia,
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fiind curator la Spitalul de Psihiatrie Costiujeni, ºi este
consultant la Dispensarul Republican de Narcologie, participã
în activitatea curativ-diagnosticã în policlinica ºi staþionarul
Spitalului Curativ-Sanatorial al Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova, mulþi ani a fost curator la Spitalul Republican de
Psihiatrie Nr. 4 din s. Caterinovca, r. Camenca; curator ºi
consultant la penitenciarul pentru femei din Leova; cca 15 ani a
activat ca lector al Societãþii Republicane ªtiinþa, a fost
intervievat de diferite ziare ºi reviste.
A. Pleºco a participat ºi în viaþa sportivã a universitãþii;
mulþi ani a fost campion în competiþii organizate de instituþiile
medicale republicane, de instituþiile superioare din republica
Moldova; a participat la competiþiile USSR la ºah în IvanoFrankovsk, Lvov, Kiev, Minsk º.a. Pentru activitatea fructuoasã
ºi multilateralã, dl. Afanasii Pleºco este decorat cu medalia
Veteran al Muncii ºi a fost menþionat ca Veteran al sportului.
Numeroºii discipoli, colegi ºi prieteni, cei, care îl cunosc
pe profesorul Afanasii Pleºco, îl felicitã cordial cu frumosul
jubileu, dorindu-i viaþa îndelungatã, activitate productivã, multã
sãnãtate ºi prosperare.

Profesorul, doctor habilitat în medicinã, Afanasii Pleºco, a
atins o vârstã de jubileu, importantã pentru un savant cu interese
ºtiinþifice largi, pedagog cu o experienþã bogatã, clinician care, mai
mult de 40 de ani, ºi-a consacrat forþele problemelor epileptologiei
ºi neurofiziologiei, fiziologiei ºi patologiei somnului. În baza
materialelor respective a fost publicatã cartea Somnul ºi sãnãtatea
psihicã. Fiind pioner în polisomnografie la epilepsie, el a elucidat
mecanismele clinico-neurofiziologice intime ale declanºãrii
acceselor, a descris activitatea convulsivã în diferite faze ale
somnului ºi a demonstrat cã polisomnografia este metoda cea mai
adecvatã de înregistrarea, pe EEG, a elementelor convulsive ºi a
aprecierii eficienþei tratamentului. Cu mult înainte decât colegii
din URSS ºi de peste hotare, domnul A. Pleºco a descoperit ºi a
descris o entitate nozologicã nouã în epileptologie ºi neurofiziologie
 epilepsia morfeicã cu evoluþie benignã, a studiat patogeneza ei,
factorii declanºatori, a propus clasificarea ei în funcþie de ciclul
somn-veghe ºi, concomitent, în legãturã strânsã cu aceasta, a elaborat
principiile ºi schemele adecvate de tratament, care mãresc evident
efectul tratamentului anticonvulsiv comparativ cu alte rezultatele.
Afanasii Pleºco a descris, a dat definiþia remisiunilor terapeutice
ale epilepsiei ºi clasificarea lor, punând la bazã evoluþia maladiei
în ciclul somn - veghe.
Interesele ºtiinþifice ale omagiatului nu s-au limitat la
studierea epilepsiei, D-lui colaboreazã cu colegi din alte domenii
ale medicinii, publicând, de exemplu, un ºir de lucrãri cu
curortologii din sanatoriul Dnestr, or. Camenca, cu colegii din
sanatorii ale localitãþii Sergheevka. Cei mai productivi ani de
activitate ºtiinþificã sunt dedicaþi Alma Mater, Universitãþii de
Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu.
A. Pleºco este originar din satul Kamenskoe, raionul Arciz,
regiunea Odesa. S-a nãscut la 7 iulie 1936. Dupã ce a terminat
ºcoala medie, în 1955, a fost mobilizat în rândurile Armatei
Sovietice, fãcându-ºi serviciul în Primorie. Acolo a fãcut studii la
ºcoalã medicalã militarã, apoi a activat în diferite regiuni. Dupã
demobilizare, la începutul anului 1958, a lucrat ca felcer-sanitar în
satul natal. În acelaºi an, cu succes a susþinut examenele de admitere
la Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu, facultatea Medicinã
Generalã, pe care a absolvit-o în 1964. În perioada anilor 19641966 a fost ordinator clinic la catedra Psihiatrie, ISMC. Între anii
1966-1969 a fost doctorand la Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în
domeniul psihiatriei din or. Moscova unde, în 1969 a susþinut teza
de candidat în ºtiinþe medicale: Êëèíèêî - ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå äàííûå ïðè ýïèëåïñèè ñíà è âîïðîñû ëå÷åíèÿ. În 1969

Anatol Nacu, dr.h., profesor
ªef catedrã Psihiatrie, Narcologie ºi Psihologie Medicalã
USMF Nicolae Testemiþanu
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cunosc aportul dlui Verdeº în asigurarea cu medicamente a
Republicii Moldova.
Are dl director-general o calitate pe care astãzi o întâlneºti
rar  capacitatea de a asculta ºi de a înþelege pe fiecare:
farmacist-primar, diriginte, ministru, preºedinte º.a.m.d. ªi în
aceste cazuri îi vin în ajutor cei ºapte ani de acasã, cultivaþi cu
atâta dãruire de cãtre pãrinþi. Dumnealui iubeºte sã repete
deseori, cã stima ºi devotamentul celor ce-l înconjoarã o
datoreazã prietenilor, iar noi ºtim cã prietenii îi ai datoritã
stimei ºi devotamentului faþã de ei.
Capacitatea de organizator al sistemului farmaceutic ºi-a
cultivat-o din primele zile ale activitãþii profesionale. Ba chiar
mai devreme  încã din anii de studenþie. ªi eforturile depuse lau adus în pragul victoriei: funcþia din vârful piramidei
profesionale  director-general al organismului public central
al sistemului farmaceutic.
La Agenþia Medicamentului a implementat planuri
importante pentru toate aspectele de activitate: consolidarea ºi
mobilizarea colectivului la realizarea tuturor sarcinilor,
redresarea situaþiei farmaceutice din þarã, asigurarea respectului
pentru bunul nume al farmacistului, construirea unui drum
necesar integrãrii europene în domeniul farmaceutic etc.
Fiind conºtient de importanþa pe care o are medicamentul
în asigurarea calitãþii vieþii omului, dl director-general, farmacist
care deþine categoria profesionalã superioarã, a decis cã prima ºi
cea mai importantã problemã este asigurarea þãrii cu medicamente
eficiente, inofensive ºi accesibile. Sã-l ajute Dumnezeu ºi prietenii
în realizarea nobilului scop pe care ºi l-a trasat.
Recent, pentru munca îndelungatã ºi prodigioasã în
domeniul farmaciei, contribuþie la asigurarea populaþiei cu
medicamente ºi activitate organizatoricã marcantã, prin Decretul
Preºedintelui þãrii, Domniei Sala i s-a conferit medalia Meritul
Civic  prilej pentru exprimarea sentimentelor de mândrie
pentru tot colectivul Agenþiei Medicamentului.
În aceste frumoase zile de primãvarã, din numele colegilor
ºi prietenilor, Vã felicitãm dle director-general ºi Vã urãm multã
sãnãtate, realizãri frumoase pe tãrâmul farmaciei moldave,
prosperarea Agenþiei Medicamentului ºi mulþi ani fericiþi!

Dumnealui reprezintã generaþia de farmaciºti numitã
primele promoþii. Aºa sunt numiþi cei ce au absolvit Alma Mater
între aa. 1969-1973. Pentru el mai e un accent  prima promoþie.
Nãscut la 28 aprilie, 1946 în satul Vãscãuþi raionul Floreºti
 situat la nordul Republicii, sat care a educat ºi a pus în slujba
poporului multe personalitãþi care activeazã ºi astãzi cu dãruire
de sine în diverse domenii ale vieþii economice, politice, sociale,
printre care se aflã ºi omagiatul nostru.
Iatã câteva spicuiri din Curriculum vitae:
1964  absolvirea ºcolii medii ºi înmatricularea la
Facultatea Farmacie;
1969  absolvirea Facultãþii ºi angajarea în funcþie de
farmacist-diriginte adjunct, apoi farmacist-diriginte al farmaciei
centrale Floreºti;
1973  ºef secþie comerþ a Direcþiei Principale a Farmaciilor;
1981  director-general adjunct al Asociaþiei Moldovafarm;
1996  ºef Direcþie Principalã Farmacie ºi Tehnicã
Medicalã a Ministerului Sãnãtãþii;
1998  vicedirector S.A. Farmaco;
2005  director-general al Agenþiei Medicamentului.
Prin competenþa profesionalã ºi atitudinea responsabilã
faþã de rolul sistemului farmaceutic în aprovizionarea þãrii cu
medicamente, dl Verdeº a demonstrat întotdeauna cã este un
adevãrat fiu al poporului, devotat combatant pentru sãnãtatea
întregii comunitãþi. Dorinþa de a schimba lucrurile în bine i-a
fost ºi este credo în viaþã.
Nu puþini demnitari de la diverse niveluri de asistenþã
medicalã, farmaceuticã ºi de coordonare a sistemului de sãnãtate

Vladimir Safta
dr. hab. farm, profesor universitar
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Damiana-plus
Ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Êîìïëåêñíûé ãîìåîïàòè÷åñêèé ïðåïàðàò â ôîðìå ãðàíóë, 20 ã.
Ñîñòàâ: Yohimbinum C6, Panax pseudoginseng C3,
Acidum phosphoricum C12, Turnera diffusa C3, Vitex agnuscastus C3, Nuphar lutea C3, ñàõàðíàÿ êðóïêà äî 100,0 ã.

Ïîêàçàíèÿ
Äëÿ ëå÷åíèÿ íåñïåöèôè÷åñêîãî õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà â ñî÷åòàíèè ñ åäîñòàòî÷íîñòüþ ãåíèòàëüíîé
ðåàêöèè (èìïîòåíöèÿ).

Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå: Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå è ôóíãèñòàòè÷åñêîå, ãîðìîíîìèìåòè÷åñêîå, îáùåòîíèçèðóþùåå è âîññòàíàâëèâàþùóþ ïîòåíöèþ. Ñâîéñòâà êîìïëåêñíîãî ãîìåîïàòè÷åñêîãî ïðåïàðàòà «Äàìèàíà-ïëþñ» îïðåäåëÿþòñÿ ñâîéñòâàìè ìîíîêîìïîíåíòíûõ ãîìåîïàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ, ïðè÷åì âñå ïðåïàðàòû òðàäèöèîííî èñïîëüçóþò â ãîìåîïàòèè äëÿ ëå÷åíèÿ íåñïåöèôè÷åñêîãî õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà â ñî÷åòàíèè ñ
íåäîñòàòî÷íîñòüþ ãåíèòàëüíîé ðåàêöèè (èìïîòåíöèÿ).
Àêòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé ñîñòàâà ÿâëÿåòñÿ àëêàëîèä èîõèìáèí, îáëàäàþùèé ñâîéñòâàìè àëüôà-àäðåíîáëîêàòîðà è àêòèâíîãî ñèìïàòîëèòèêà, óëó÷øàþùèé êðîâîñíàáæåíèå îðãàíîâ ìàëîãî òàçà è òåì ñàìûì, ñòèìóëèðóÿ ïîëîâóþ àêòèâíîñòü. Ïðè íàðóøåíèÿõ ýðåêöèè
èîõèìáèí äåéñòâóåò íà àäðåíåðãè÷åñêèå íåéðîíû ÖÍÑ,
óëó÷øàåò àêòèâíîñòü, ðåàêöèîííóþ ñïîñîáíîñòü, óìåíüøàåò äåéñòâèå âûçâàííîãî ñòðåññîì ñåðîòîíèíà è ïîâûøàåò ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå. Êðîìå òîãî, èîõèìáèí,
îáëàäàåò ñâîéñòâîì áëîêèðîâàòü 5-àëüôà-ðåäóêòàçó.
Ïðåïàðàò ðåãóëèðóåò ïðîöåññû âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ â öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìå, ïîâûøàåò
ôóíêöèþ ïîëîâûõ îðãàíîâ, â ò. ÷. ïîòåíöèþ ó ìóæ÷èí.
Äåéñòâóåò íà àäðåíåðãè÷åñêèå íåéðîíû ÖÍÑ, óëó÷øàåò àêòèâíîñòü, ðåàêöèîííóþ ñïîñîáíîñòü, óìåíüøàåò
äåéñòâèå âûçâàííîãî ñòðåññîì ñåðîòîíèíà, âëèÿÿ íà
ñîñòîÿíèå óïðàâëÿåìîå ïîëîâûìè ãîðìîíàìè êàê ïðè
âÿëîñòè ïîëîâû îðãàíîâ ïðè îòñóòñòâèè ïîëîâîãî æåëàíèÿ, òàê è íåîáû÷íî ñèëüíîì æåëàíèå ñ îòñóòñòâèåì
ýðåêöèè è âûäåëåíèåì ñåêðåòà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû.
Ñíèæàåò ïðîëàêòèí. Ôîñôîðíàÿ êèñëîòà â ñîñòàâå ïðåïàðàòà îêàçûâàåò öèòîñòàòè÷åñêîå, ïðîòèâîîïóõîëåâîå,
èììóíîäåïðåññèâíîå äåéñòâèå.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Ïîâûøåííàÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê
êîìïîíåíòàì ïðåïàðàòà
Ðåæèì äîçèðîâêè
Ïî 8 ãðàíóë ïîä ÿçûê äî ïîëíîãî ðàññàñûâàíèÿ 5
ðàç â äåíü. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åáíîãî êóðñà  6 íåäåëü. Ïîääåðæèâàþùàÿ òåðàïèÿ íàçíà÷àåòñÿ â äîçå ïî 8
ãðàíóë 3 ðàçà â äåíü ïîä ÿçûê äî ïîëíîãî ðàññàñûâàíèÿ
çà 30 ìèí. äî åäû èëè ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå åäû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åáíîãî êóðñà  8 íåäåëü.
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâàìè
Âîçìîæíî îäíîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ïðåïàðàò îáëàäàåò êëèíè÷åñêè äîêàçàííîé òåðàïåâòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ è õîðîøåé ïåðåíîñèìîñòüþ ïàöèåíòàìè. Áåçîïàñíîñòü ïðåïàðàòà îáóñëîâëåíà ñâåðõìàëûìè äîçàìè äåéñòâóþùèõ âåùåñòâ êîìïîíåíòîâ ðàñòèòåëüíîãî è ìèíåðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðûå íå ìåòàáîëèçèðóþòñÿ ïå÷åíüþ è ïî÷êàìè, è ïîýòîìó íå îêàçûâàþò
òîêñè÷åñêîé íàãðóçêè íà îðãàíèçì. Íå âûçûâàåò àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé è ïîáî÷íûõ äåéñòâèé, ïðèñóùèõ îáû÷íûì
ìåäèêàìåíòàì. ßâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé àëüòåðíàòèâîé òðàäèöèîííûì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, âîññòàíàâëèâàþùèì
ïîòåíöèþ ñðåäñòâàì (Âèàãðà, Ñèàëèñ, Ëèâèòðà, Ïðîñêàð),
ïðèìåíåíèå êîòîðûõ îãðàíè÷åíî èõ ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè è ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè. Ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïîëèïðàãìàçèè - ïðèåìà öèòîñòàòèêîâ, èììóíîäåïðåññàíòîâ, êîðòèêîñòåðîèäîâ (ñèñòåìíî èëè ìåñòíî).

Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ âðà÷åé íîâûé êîìïëåêñíûé ãîìåîïàòè÷åñêèé ïðåïàðàò øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ ñ äîêàçàííîé êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ äëÿ ëå÷åíèÿ óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Òåë.: 22-24-11 Ôàêñ: 22-24-96
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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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Congresul II Internaþional.
Terapii Complementare ºi Entomoterapie în Medicina Internã
Septembrie 28-30, 2006
Chiºinãu, Republica Moldova
OBIECTIVELE CONGRESULUI

A Principii ºi metode noi în diagnosticul ºi tratamentul complementar al bolilor interne
A În particular, vor fi acoperite urmãtoarele arii de activitate ºtiinþificã:
3
3
3
3
3

Actualitãþi în diagnosticul ºi tratamentul complementar al bolilor interne ºi neurologice
Entomoterapia
Terapia tradiþionalã
Terapia ionoplasmicã
Altele: noþiuni de diagnostic ºi tratament ale afecþiunilor sistemului musculo-scheletal;
kinetoterapie; dietoterapie; astrologie medicalã, homeopatie

AUDIENÞA ÞINTÃ
4
Medici interniºti
4
Neurologi
4
Colaboratori ºtiinþifici
4
Medici-recuperatori
4
Traumatologi-ortopezi
4
Fizioterapeuþi, balneologi, kinetoterapeuþi
INSTRUCÞIUNI PRIVIND TEZELE
Data limitã de primire a tezelor 30 Iulie, 2006.
Tezele se vor primi în limba românã, limba rusã ºi limbã englezã, în format electronic MS Word,
AdobeAcrobat prin e-mail la adresa vasile_cepoi@yahoo.com sub formã de ataºament sau prin
intermediul serviciilor poºtale pe adresa 2068, R. Moldova, Chiºinãu, str. Alecu Russo, 11 sau România,
Bucureºti, str. Toamnei, 100, pe purtãtor de tip CD-R sau dischetã 3.5.
Tezele trebuie sã fie de dimensiuni nu mai mari de 2.500 semne grafice fãrã spaþii in TimesNewRoman, 12.
Tezele trebuie sã conþinã: DENUMIREA, AUTORII, în ordinea importanþei, cu indicarea titlului, gradului ºi
a instituþiei în care activeazã.
Textul de bazã al tezei trebuie sã fie constituit din urmãtoarele compartimente: PREMISE, OBIECTIVE,
METODE ºi MATERIALE, REZULTATE, DISCUÞII / CONCLUZII
Notã: Lucrãrile se vor publica în redacþia autorilor. Costul unei pagini publicate este de 20 lei pagina.
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TAXA de PARTICIPARE în valoare de 250 lei MD se va achita în momentul înregistrãrii la congres.
Participanþii la congres vor primi diplome care vor certifica participarea ºi vor fi echivalente cu 36
ore de activitate.
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