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CRONICÃ

Medicamente compensate pentru bolnavii cu hepatitã cronicã
Bolnavii cu hepatitã cronicã se pot adresa la medicul de familie
pentru a li se prescrie medicamente parþial compensate pentru
tratamentul acestei maladii.
Trei preparate cu o denumire comunã internaþionalã, pentru
bolnavii cu hepatitã cronicã au fost incluse în lista medicamentelor
parþial compensate din fondurile asigurãrilor obligatorii de asistenþã
medicalã.
Cele 3 preparate cu o denumire comunã internaþionalã conþin
substanþa activã: Silymarinum, Acidum ursodeoxycholicum ºi
Propanololum. În farmaciile din Republica Moldova sunt
disponibile 12 denumiri de aceste medicamente.
Lista medicamentelor parþial compensate din fondurile
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã numãrã în prezent
15 preparate. Celelalte 12 preparate cu o denumire comunã
internaþionalã sunt pentru bolnavii cu hipertensiune arterialã ºi cu
sindromul de insuficienþã cardiacã, în Republica Moldova fiind
înregistrate 142 de denumiri ale acestor preparate.
Medicamentele compensate sunt prescrise de cãtre medicul
de familie conform indicaþiilor medicale. În baza reþetei prescrise
de medicul de familie, medicamentele compensate sunt eliberate

în farmaciile care au încheiat contract cu Compania Naþionalã de
Asigurãri în Medicinã. Informaþia despre farmaciile care elibereazã
medicamente compensate, precum ºi lista medicamentelor
compensate, poate fi obþinutã în instituþia medicalã sau la medicul
de familie care a prescris reþeta.
Suma compensatã este diferitã pentru fiecare denumire de
medicament, în funcþie de doza medicamentului ºi de numãrul de
comprimate în ambalaj. Pacientul achitã în farmacie doar diferenþa
dintre preþul de realizare cu amãnuntul a medicamentului ºi suma
compensatã. De regulã, la preparatele de producþie autohtonã suma
compensatã atinge nivelul de 100%.
În Republica Moldova mortalitatea prin boli ale aparatului
digestiv este înaltã, constituind 128,6 la 100 mii de locuitori, inclusiv
prin hepatite cronice ºi ciroze hepatice  102,1 la 100 mii de locuitori.
Compensarea medicamentelor în cadrul asigurãrilor obligatorii
de asistenþã medicalã a fost introdusã în anul 2004, pentru a reduce
preþul medicamentelor ºi a le face mai accesibile pentru cei care
suferã de hipertensiune arterialã ºi de sindromul de insuficienþã
cardiacã ºi, în consecinþã, pentru a reduce mortalitatea prin aceste
maladii.

Ziua Mondialã a Diabetului
Ziua Mondialã a Diabetului, marcatã în întreaga lume pe
data de 14 noiembrie, are loc în acest an sub genericul Asistenþã în
diabet pentru fiecare. Scopul desfãºurãrii acestui eveniment este
a atrage atenþia asupra problemelor de informare ºi de educare a
populaþiei în prevenirea diabetului ºi în îngrijirea acestei maladii.
În ultimii ani, în toate þãrile lumii s-a înregistrat o creºtere
progresivã a numãrului de bolnavi diabetici. Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii a declarat diabetul o epidemie, dat fiind creºterea
numãrului de persoane diabetice care, în prezent, constituie peste
176 mln, iar cãtre anul 2010, conform pronosticurilor, va fi de 220
mln.
Diabetul zaharat în Republica Moldova, ca maladie
neinfecþioasã, continuã sã fie o problemã prioritarã de sãnãtate
publicã. În prezent la evidenþã se aflã peste 43570 de persoane cu
diabet zaharat. Incidenþa diabetului zaharat a sporit de la 91,3 la
10 mii de populaþie, în anul 2002, pânã la 120,93, la 1 ianuarie
2006. Tendinþele de sporire a incidenþei prin diabet zaharat sunt
atestate ºi la copii ºi la tineri.
Printre consecinþele acestei maladii sunt: afectarea vaselor
sangvine, nervilor, inimii, rinichilor, ochilor; diabetul zaharat
provoacã o invaliditate frecventã a persoanelor apte de muncã.
Totodatã, costul întreþinerii bolnavilor, invalizi prin diabet, este
de 7-10 ori mai mare decât cheltuielile necesare pentru un tratament
eficient ºi pentru îngrijirile medicale acordate acestor pacienþi.
Principala cale de prevenire a diabetului zaharat este
informarea populaþiei despre pericolul acestei maladii ºi al
complicaþiilor diabetice, o atenþie sporitã fiind atrasã persoanelor
cu diabet sau cu risc sporit pentru diabet.
Activitãþile de informare ºi de educare a populaþiei, ca mãsurã
de profilaxie a diabetului zaharat, sunt prevãzute ºi în cadrul
Programului naþional de profilaxie a diabetului zaharat
MoldDiab, pentru anii 2006  2010, precum ºi în programele
teritoriale. Astfel, programul prevede acþiuni de propagare a
cunoºtinþelor privind masa corporalã normalã, alimentaþia
sãnãtoasã ºi limitarea, în raþia alimentarã, în glucide rafinate ºi în
grãsimi, reducerea consumului de alcool ºi de bãuturi îndulcite,
educarea sanitarã a copiilor în familie ºi în instituþiile de învãþãmânt,

propagarea activitãþii fizice ºi a modului sãnãtos de viaþã.
Totodatã, conform Programului naþional de profilaxie a
diabetului zaharat MoldDiab, urmeazã sã fie extinsã practica
medicalã a programului privind profilaxia diabetului zaharat,
recomandat de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, prin ªcoala
diabetului în Centrele medicilor de familie din republicã.
În acelaºi timp, pentru a preveni anumite complicaþii la
bolnavii cu diabet zaharat, aceºtia trebuie sã administreze la timp
preparatele prescrise, sã respecte regimul alimentar raþional, sã se
adreseze cu regularitate pentru consultaþii la medicul de familie ºi
la medicii specialiºti.
Medicii constatã cã bolnavii cu diabet zaharat pot duce un
mod de viaþã obiºnuit, maladia poate fi învinsã prin adoptarea
unui mod de viaþã activ ºi printr-un parteneriat a pacientului cu
persoana care-l îngrijeºte ºi cu medicul. Totodatã, specialiºtii
recomandã persoanelor cu risc sporit pentru diabet a procura
glucometre pentru a monitoriza nivelul glucozei în sânge.
Graþie implementãrii Programului naþional de profilaxie a
diabetului zaharat MoldDiab ºi mãsurilor întreprinse, inclusiv a
îmbunãtãþirii asigurãrii centralizate cu insulinã, în anii 2002-2006,
s-a stabilit o dinamicã pozitivã în evoluþia calitãþii asistenþei
medicale, acordate bolnavilor cu diabet.
Bolnavii de diabet zaharat se aflã la evidenþa medicilor de
familie ºi a medicilor endocrinologi. În republicã sunt 40 de
cabinete specializate, inclusiv 12 cabinete specializate municipale
ºi orãºeneºti.
Ziua Mondialã a Diabetului este marcatã, începând cu 1991,
fiind declaratã de Federaþia Internaþionalã de Diabet ºi de
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Federaþia Internaþionalã a
Diabetului întruneºte Societãþi ale Endocrinologilor
(diabetologilor) din 140 de state ºi desfãºoarã activitãþi în toate
þãrile lumii.
Mihaela Cibotaru
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii
ºi Protecþiei Sociale, Chiºinãu
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Posibilitãþile artroscopiei în tratamentul fracturilor
intraarticulare ale genunchiului
N. Erhan
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USFM ,,Nicolae Testemiþanu
Advantages of Arthroscopic Surgery in Intraarticular Fractures of the Knee
The author gives an analysis of his surgical treatment in the last 2-4 years of 56 patients with intraarticular fractures of the knee using
arthroscopy and transcutaneus osteosynthesis with canulated screws in tibial, femoral and condilar fractures. 32 patients had suffered condilotibial fractures, and 8 - fractures of the tibia. In 17 cases of intercondilien eminence it was performed osteosynthesis with style sutures; 19
patients with menyscal terse; 6 with injured LCA; 1 with an injury to the LCP. In 8 cases of menyscal terse surgical treatment was done with
sutures, in 4 cases by resection of the injured part, and in 2 cases by proximal fixation of the LCA. The average functional result was 92.6, and
knee score was 89.5 using the International Knee Score scale.
Key words: intraarticular fractures, knee
Àðòðîñêîïèÿ â ëå÷åíèè âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ êîëåííîãî ñóñòàâà
B ñòàòüå èçëàãàåòñÿ ñîáñòâåííûé îïûò ëå÷åíèÿ 56-è áîëüíûõ ñ âíóòðèñóñòàâíûìè ïåðåëîìàìè êîëåííîãî ñóñòàâà ñ èñïîëüçîâàíèåì
àðòðîñêîïèè è îñòåîñèíòåçà ñïîíãèîçíûìè êàíóëèðîâàííûìè øóðóïàìè Ïîêàçàíèÿìè ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì
àðòðîñêîïè÷åñêîé òåõíèêè ÿâëÿþòñÿ ïåðåëîìû ìûùåëêîâ áîëüøåáåðöîâîé êîñòè (òèïà Â1-Â3 ÀÎ) - 32 áîëüíûõ, ïåðåëîìû ìûùåëêîâ
áåäðåííîé êîñòè (òèïà Â1-Â3 ÀÎ) - 8 áîëüíûõ è ïåðåëîìû ìåæìûùåëêîâîãî âîçâûøåíèÿ  17 ñëó÷àåâ. Àðòðîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
êîëåííîãî ñóñòàâà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü è îïðåäåëèòü õàðàêòåð âíóòðèñóñòàâíîãî ïåðåëîìà, ñîñòîÿíèå ñóñòàâíîãî õðÿùà, ñîïóòñòâóþùèå
âíóòðèñóñòàâíûå ïîâðåæäåíèÿ (ìåíèñêîâ - 19, ÏÊÑ - 6, ÇÊÑ  1 ñëó÷àé) Ïðè ïîâðåæäåíèè ìåíèñêîâ ó 8-è ïàöèåíòîâ áûë ïðîèçâåäåí øîâ
ìåíèñêà, ó 4-õ ïàöèåíòîâ  ÷àñòè÷íàÿ åãî ðåçåêöèÿ. Ó 4-õ ïàöèåíòîâ ïðè îòðûâå ÏÊÑ îò áåäðåííîãî ïðèêðåïëåíèÿ ïðîèçâåëè ðåèíñåðöèþ.
Ðåçóëüòàòû ïðîñëåæåíû â òå÷åíèå 2- 4 ëåò. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ ðåçóëüòàòû áûëè õîðîøèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîëåííûé ñóñòàâ, ïåðåëîìû, ëå÷åíèå

1918 de Tagagi, Japonia, iar în 1920, perfecþionând instrumentarul,
acesta efectueazã prima artroscopie diagnosticã la pacient. Prima
artroscopie curativã a fost efectuatã de cãtre Watanabe, în 1960.
În Moldova primele artroscopii diagnostice au fost efectuate,
în 1985, de cãtre prof. V. Remizov ºi de cãtre R. Toma, 1996;
artroscopii curative - din 1997, V. Vetrilã, V. Remizov, N. Erhan.
Chirurgia artroscopicã este utilizatã în prezent pe larg în rezolvarea
leziunilor de menisc, de ligamente, de cartilaj ºi a altor patologii
intraarticulare [1, 4, 5, 8, 10].
În ultimii ani tot mai des este utilizatã aceastã metodã în
tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului [1, 2, 3, 4,
5, 8, 10]. Metoda artroscopicã permite diagnosticarea tuturor
leziunilor intraarticulare, iar reducerea fracturilor poate fi cert
controlatã. Inciziile sunt mici ºi asigurã pãstrarea vaselor sangvine
în regiunea epimetafizei proximale a tibiei. Este posibil constatarea
ºi soluþionarea leziunilor intraarticulare asociate, cu pãstrarea
integritãþii capsulei articulare, ceea ce permite evitarea procesului
de instalare a artrofibrozei posttraumatice ºi reabilitarea funcþionalã
precoce a bolnavului [1, 2, 3, 4, 5, 8].
Primele publicaþii despre utilizarea artroscopiei în
tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului dateazã anul
1985 (Caspari R. B., Hatton R. M.). Odatã cu modernizarea
utilajului artroscopic, perfecþionarea tehnicii chirurgicale,
acumularea experienþei de cãtre medici, se lãrgesc ºi indicaþiile
pentru tratamentul sub control artroscopic al fracturilor
intraarticulare ale ghenunchiului.
În prezent, dupã pãrerea noastrã ºi conform datelor din
literatura de specialitate [1, 2, 3, 5, 8, 10], indicaþiile pentru
tratamentul artroscopic sunt:

Introducere
Traumatismele intraarticulare ale genunchiului provoacã o
gamã polimorfã de leziuni: leziunile structurilor moi (LÎA, LÎP,
menisc, capsulã articularã, corpul Goff), fracturi condrale ºi
osteocondrale, fracturi intraarticulare ale platoului tibial, ale
condililor femurali ºi ale patelei. Articulaþia genunchiului, datoritã
particularitãþilor anatomofuncþionale ºi biomecanice, este supusã
frecvent traumatismelor, constituind 50% din toate leziunile de
articulaþii ºi pânã la 24% din articulaþiile membrului inferior [1, 5,
8, 12], fracturile intraarticulare ale genunchiului constituind 5-6
% din totalul fracturilor intraarticulare. Tabloul clinic al acestor
leziuni prezintã frecvent dificultãþi în stabilirea diagnosticului, mai
frecvent fracturele condrale ºi osteocondrale [3, 7, 8, 10],
necesitând metode speciale de investigaþie: tomografie
computerizatã, RMN, artroscopie.
Obiectivele intervenþiei chirurgicale în fracturile intraarticulare
ale genunchiului sunt: obþinerea unei reduceri anatomic suficiente
ºi a unei osteosinteze stabile a fragmentelor, soluþionarea leziunilor
intraarticulare asociate ºi minimalizarea riscului unei redori articulare
prin mobilitatea precoce în articulaþie.
Chirurgia tradiþionalã are o ratã mare de complicaþii  14%33,5% (Lundy D. W., Johnson K. D., 2001), oferã rezultate
funcþionale variabile, care pot rezulta într-o osteoartritã
posttraumaticã, redori articulare, invaliditate înaltã  pânã la 34,8%,
cu o perioadã de recuperare de lungã duratã [3, 8, 12].
Implementarea tehnicii endoscopice a fost un progres enorm
în chirurgie ºi, în mod special, în chirurgia articulaþiei genunchiului,
fiind cea mai accesibilã pentru examenul artroscopic. Prima
investigaþie pe cadavru, utilizând un cistoscop, a fost efectuatã în
"
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 Fracturile de platou tibial de tipul B, clasificarea AO
(ASIF, 1996).
 Fracturile eminenþei intercondiliene.
 Fracturile unicondiliene de femur de tipul B, clasificarea
AO (ASIF, 1996).
 Fracturile subcondrale ºi condrale.
Fig. 1. Clasificarea AO a fracturilor de platou tibial, tipul B, în
care este posibil tratamentul chirurgical artroscopic
(dupã M. Muller, 1996).

Scopul lucrãrii
Studierea posibilitãþilor ºi eficacitãþii chirurgiei artroscopice
în tratamentul fracturilor intraarticulare ale genunchiului.

 localizarea fracturii;
 gradul de deplasare;
 diagnosticarea leziunelor asociate:

Material ºi metodã
Studiul propriu include tratamentul a 56 de bolnavi cu
fracturi intraarticulare ale genunchiului tratate prin metoda
artroscopicã ºi prin osteosinteza transcutanatã cu ºuruburi, în
fracturile de platou tibial ºi de condili femurali, fixarea cu fir
metalic în fracturile de spinã tibialã, vârsta bolnavilor variind
de la 14 la 65 de ani. Mecanismul traumatismului: la 26 de
bolnavi - accidente în transport, la 12  catatraumatism, la 18 distorsiuni în articulaþia genunchiului; predominând bãrbaþii 29, femei - 27. Fractura de platou tibial a fost prezentã la 32 de
bolnavi cu leziuni complexe: ruptura de menisc  la 12, leziunile
LÎA - la 6, LÎP  la 1 pacient, contuzia cartilajului de pe condilii
femurali controlaterali fracturii - la 14 bolnavi. Fracturile
eminenþei intercondiliene - 16 bolnavi, fracturile de condili
femurali - 8. Toþi bolnavii, în perioada preoperatorie, au fost
supuºi examenului clinic ºi celui radiologic, la 16 dintre ei s-a
efectuat tomografia computerizatã.
În prima etapã a intervenþiei chirurgicale, la toþi bolnavii
s-a efectuat artroscopia diagnosticã, rezolvarea leziunilor
intraarticulare asociate, în a doua etapã a aceleiaºi operaþii reducerea fracturii ºi stabilizarea focarului de fracturã.

- ruptura de menisc,
- leziunile LÎA,
- leziunile LÎP,
- traumatismele de cartilaj.
Leziunile de menisc lateral, în fracturile platoului tibial,
sunt frecvente ºi constituie 25% - 35%, conform datelor din
literaturã [1, 2, 3, 4, 5, 8, 10]; în studiul nostru s-au atestat la 12
bolnavi (31,4%); în 8 cazuri s-a efectuat sutura de menisc ºi în
4 cazuri - rezecþia meniscului.
În fracturile prin separare de tipul B1, reducerea am
efectuat-o cu cârligul ºi prin varus forþat al gambei; obþinem
reducerea, apoi efectuam osteosinteza transcutanatã cu 2-3
ºuruburi spongioase canulate.
Fracturile cu tasare de tipul B2, B3 necesitã elevarea
segmentului tasat, efectuatã printr-un geam în cortexul metafizar,
folosind ghidul pentru LÎA, cu un cilindru metalic sub controlul
vizual prin artroscop; efectuãm reducerea, fixãm fragmentele
osoase cu broºe, apoi cu ºuruburi spongioase canulate. Cavitatea
restantã o restituim cu alo- sau cu autogrefe osoase.
Repartizarea bolnavilor conform tipului de fracturã a
platoului tibial ºi în funcþie de localizare ºi de metoda de
osteosintezã, este reprezentatã în tabelul 1.
Conduita postoperatorie: La bolnavii farã imobilizare
ghipsatã ºi la unii bolnavi cu fracturi de tipul B3 aplicãm orteza
timp de 3-5 zile; efectuarea miºcarilor în articulaþie - de la a 3a zi, cu excluderea suprasolocitãrii timp de 8 -10 sãptãmâni ºi
confirmarea radiologicã a consolidãrii fracturii.
Evaluarea rezultatelor a fost efectuatã în termene de la
0,5 - la 4 ani, folosind Scorul Societãþii Internaþionale de
Chirurgie a Genunchiului, Knee Society (IKS), (tab. 2). În toate
cazurile am obþinut consolidarea fracturii, funcþia articulaþiei în
volum deplin; excepþie  un caz cu deplasare secundarã, unde
ea nu a influenþat asupra funcþiei articulaþiei. Astfel, în toate
cazurile am obþinut rezultate funcþionale bune ºi satisfãcãtoare.
Fracturile eminenþei intercondiliene - tehnica opratorie
este similarã. Având un fragment mare, se va efectua fixarea cu
ºurub, în fracturi multifragmentare - suturarea cu fir metallic.
Experienþa noastrã include tratamentul a 16 bolnavi trataþi prin
metoda artroscopicã; în 15 cazuri fixarea s-a efectuat cu fir
metalic ºi într-un caz - cu ºurub. Artroscopia permite reducerea
anatomicã a fracturilor eminenþei intercondiliene sub control
vizual asigurând tensionarea LÎA , care pãstreazã stabilitatea
în articulaþia genunchiului.
Fracturile de condili femurali - doar unele reflecþii
tehnice au fost publicate in tratamentul artroscopic al acestor
fracturi [13]. Indicaþiile pentru reducere sub control artroscopic,
dupã pãrerea noastrã, sunt fracturile unicondilare de tipul B,
clasificarea AO (fig. 2).

Rezultate ºi discuþii
În rezultatul studiului am obþinut urmãtoarele rezultate:
Fracturile de platou tibial. Chirurgia artroscopicã este,
în special, binevenitã în tratamentul acestor fracturi. Intr-un
studiu pe cadavru, Hannouche, Duparc si Beaufils (1987) au
demonstrat cã epifiza tibiei (partea lateralã a ei) este
vascularizatã din ramurile arterei latero-inferioare a genunchiului
ºi ale a. recurrens tibialis anterior. Existã anastamoze importante
între aceste douã reþele, în intervenþiile chirurgicale tradiþionale
traumatizarea lor este inevitabilã, pe când în intervenþia
artroscopicã ele sunt pãstrate.
Indicaþii pentru tratamentul artroscopic au fost :
 fracturile de tip 1- 4, clasificarea Shanzker, McBroom ºi
Bruce, 1979;
 fracturile de tipul B, clasificarea AO (ASIF, 1996 ( fig. 1).
Tehnica: Bolnavul se aflã pe o masã simplã de operaþie,
în decubit dorsal, cu un turnichet sub ghenunchi sau folosim
suportul pentru ghenunchi, piciorul atârnãnd în jos.
Abordul: se foloseºte abordul clasic, artroscopul, cu
ungiul de vizualizare de 300, este introdus prin portalul inferiolateral ºi instrumentele - prin abordul inferio-medial, însã e
posibil ºi schimbul de portale. Folosim mediul lichid (ser
fiziologic); mediul gazos nu-l folosim din cauza riscului sporit
de embolie gazoasã. Efectuãm un lavaj abundent al articulaþiei,
pentru a elimina hematomul intraarticular, apoi efectuãm
evaluarea atentã a leziunelor intraarticulare cu documentarea ºi
precizarea datelor despre:
 liniile de fracturã;
#
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Tabelul 1
Repartizarea bolnavilor în funcþie de tipul ºi de localizarea fracturii platoului tibial ºi de metoda de osteosintezã

În experienþa noastrã modestã se include tratamentul a 8
bolnavi cu fracturi de condili femurali, toate fracturile de tipul B,
clasificarea AO. Toþi bolnavii au fost supuºi tratamentului
chirurgical artroscopic: reducerea fragmentelor sub control
artroscopic ºi osteosinteza cu ºuruburi spongioase canulate. Pentru
manipularea mai adecvatã am folosit un dispozitiv inventat de
noi: o þepuºã cu douã branºe care permite manipularea ºi reducerea
fragmentului fracturat în plan frontal, în plan sagital ºi în plan
orizontal. Controlul reducerii vizual prin artoscopie, fixarea
temporarã cu broºe, apoi fixarea cu ºuruburi canulate. Perioada
postoperatorie - fãrã imobilizare ghipsatã, miºcãrile în articulaþie
începând cu ziua a 2-a, sprijinul pe membru - la a 8-12-a
sãptãmânã, dupã consolidarea fracturii. Evaluarea rezultatelor la 2-4 ani, postoperatori, conform scorului IKS, scorul funcþional
fiind în medie 92,6, scorul genunchiului - 89,5.

Fig. 2. Clasificarea AO a fracturilor de condili femurali, tipul
B, în care este posibil tratamentul chirurgical artroscopic
(dupã M. Muller, 1996).
Tabelul 2

Rezultatele conform Scorului Societãþii Internaþionale de Chirurgie a Genunchiului

7. Shatzker J., Mc. Broom R. The tibial Plateu fracture, thr Toronto experiens,
19681971: 1985; 8.
8. Êóçíåöîâ È. À. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïîâðåæäåíèé
êîëåííîãî ñóñòàâà ñ ïðèìåíåíèåì ýíäîñêîïè÷åñêîé òåõíèêè.
Àâòîðåô. äèñ. ä. ì. í. Ñàíê- Ïåòåðáóðã, 1998.
9. Müller Ì. Ðóêîâîäñòâî ïî âíóòðåííåìó îñòåîñèíòåçó. Ìîñêâà, Èç.
Ad Marginem, 1996, c.528-532, 568-574.
10. Glabbeec F. Van, Riet R. Van, Jansen N., DAnivers J., Nuyts R.
Artroscopically assisted reduction and internal rixation of tibial plateau fractures:
report of twenty cases. Acta Ortopaedica Belgia, 2002; vol. 68-3: 258- 264.
11. Êàçàíöåâ À. Á., Ãîëóáåâ Â. Ã, Åíèêååâ Ì. Ã, Êîðàáëåâà Í. Í., Øåñòàêîâ
Ä. Þ. Ïëàñòèêà äåôåêòîâ ãóá÷àòîé êîñòè ïîðèñòàìè îïîðíûìè
èìnëàíòàòàìè ïðè ïåðåëîìàõ ïëàòî áîëüøåáåðöîâîé êîñòè. Âåñòíèê
Òðàâìàòîëîãèè è Îðòîïåäèè èì. Í.Í. Ïðèîðîâà, 2005, ¹1, ñ. 19-24.
12. Ïàíêîâ È.Î. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ
ìûùåëêîâ áîëüøåáåðöîâîé êîñòè. Âåñòíèê Òðàâìàòîëîãèè è
Îðòîïåäèè èì. Í. Í. Ïðèîðîâà, 2004, ¹3, ñ.57-61.
13. Lemon R. A., Bartlett D. H. Arthroscopy assisted internal fixation of
certain fractures about the knee. J. Trauma, 1985; 25: 355-358.

Concluzii
 Chirurgia miniinvazivã sub control artroscopic este
argumentatã în tratamentul fracturilor intraarticulare de genunchi
de tipul B, clasificarea AO, ºi al fracturilor eminenþei intercondiliene.
 Din punct de vedere tehnic este vizual accesibilã suprafaþa
articularã, ceea ce permite reducerea corectã a fragmentelor cu
restabilirea perfectã a congruenþei articulare .
 Intervenþia artroscopicã asigurã pãstrarea integritãþii
capsulei articulare, ceea ce permite restabilirea precoce a funcþiei
în articulaþie ºi evitã apariþia artrofibrozei posttraumatice.
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Variante arteriale ale membrului superior
A. Babuci, T. Hacina, G. Certan, Z. Zorin, A. Bendelic
Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae Testemiþanu
Arterial Variation of the Upper Limb
The article is a case report of multiple variations, as well as some unusual patterns, of the arteries of the upper limb of a single male cadaver.
The axillary artery gives rise to the two lateral thoracic arteries and continues as the superficial brachial artery. The last one continues as the
superficial ulnar artery. The subscapular artery divides into the thoracodorsal artery and posterior circumflex humeral artery, from which the
circumflex scapular artery arises. The brachial artery gives off a recurrent artery from which the two deep brachial arteries arise. In the cubital
fossa the brachial artery divides into the radial and deep ulnar arteries. Developing from the radial artery in the middle third of the forearm is the
superficial palmar branch, which anastomoses with the superficial ulnar artery and forms the superficial palmar arch. The deep ulnar artery
divides into the medial and lateral common interosseous arteries.
Key words: axillary artery, recurrent artery, superficial ulnar artery, deep ulnar artery

Âàðèàíòû àðòåðèé âåðõíåé êîíå÷íîñòè
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí ñëó÷àé ìíîãî÷èñëåííûõ âàðèàíòîâ àðòåðèé âåðõíåé êîíå÷íîñòè ó òðóïà ìóæñêîãî ïîëà. Íåîáû÷íûå
àðòåðèàëüíûå âàðèàíòû áûëè âûÿâëåíû òîëüêî ñïðàâà. Òàê, îò ïîäìûøå÷íîé àðòåðèè îòõîäÿò äâå ëàòåðàëüíûå ãðóäíûå àðòåðèè
è ïîâåðõíîñòíàÿ ïëå÷åâàÿ àðòåðèÿ, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü â ïîâåðõíîñòíóþ ëîêòåâóþ àðòåðèþ. Ïîäëîïàòî÷íàÿ àðòåðèÿ äàåò
íà÷àëî ãðóäîñïèííîé àðòåðèè è çàäíåé àðòåðèè, îãèáàþùåé ïëå÷åâóþ êîñòü, à îò íåå îòõîäèëè àðòåðèÿ, îãèáàþùàÿ ëîïàòêó.
Ïëå÷åâàÿ àðòåðèÿ îòäàåò âîçâðàòíóþ àðòåðèþ, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ÿâèëàñü èñòî÷íèêîì âîçíèêíîâåíèÿ äâóõ ãëóáîêèõ
ïëå÷åâûõ àðòåðèé. Â ëîêòåâîé ÿìêå ïëå÷åâàÿ àðòåðèÿ äåëèòñÿ íà ëó÷åâóþ àðòåðèþ è ãëóáîêóþ ëîêòåâóþ àðòåðèþ. Â ñðåäíåé
òðåòè ïðåäïëå÷üÿ ëó÷åâàÿ àðòåðèÿ îòäàâàëà ïîâåðõíîñòíóþ ëàäîííóþ âåòâü, êîòîðàÿ àíàñòîìîçèðóåò ñ ïîâåðõíîñòíîé ëîêòåâîé
àðòåðèåé, îáðàçóÿ ïîâåðõíîñòíóþ ëàäîííóþ äóãó. Ãëóáîêàÿ ëîêòåâàÿ àðòåðèÿ ÿâèëàñü èñòî÷íèêîì ìåäèàëüíîé è ëàòåðàëüíîé
îáùèõ ìåæêîñòíûõ àðòåðèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäìûøå÷íàÿ àðòåðèÿ, âîçâðàòíàÿ àðòåðèÿ, ïîâåðõíîñòíàÿ ëîêòåâàÿ àðòåðèÿ, ãëóáîêàÿ ëîêòåâàÿ àðòåðèÿ

Introducere
Variantele ºi anomaliile arteriale sunt consecinþe ale
perturbaþiilor embriogenei care, în funcþie de gradul de
dificultate a vascularizaþiei unei sau altei regiuni a corpului,
sunt clasificate drept variante sau anomalii vasculare. În cazul
variantelor de poziþie sau de numãr ale unor artere apar vase
colaterale, care preiau funcþia celor variabile.
Importanþa cunoaºterii variantelor arteriale ale membrului
superior este indiscutabilã pentru practica medicalã, în special,
în cazul intervenþiilor chirurgicale. Conform surselor
bibliografice [1, 2], variantele arteriale ale membrului superior
intereseazã mai des artera axilarã ºi ramurile ei, însã sunt
frecvente ºi variantele ce þin de celelalte artere ale membrului
superior. Variantele arteriale pot fi prezente la ambele membre
sau doar la unul dintre ele.
Arterele supranumerare, cu o poziþie neobiºnuitã, au fost
descrise deja în cele mai vechi timpuri, unele însã sunt extrem
de rare, cum ar fi ramura arterei brahiale, depistatã de noi, ºi
numitã, conform traiectului sãu, arterã recurentã.
Scopul studiului constã în determinarea originii,
topografiei ºi variantelor numerice ale arterelor membrului
superior, cu descrierea traiectului, dimensiunilor ºi a
particularitãþilor lor de ramificare.

Utilizarea metodei date ne-a permis sã evidenþiem aspectul
macroscopic ºi arhitectura vascularizaþiei membrului superior,
sã stabilim originea, numãrul, relaþiile topografice, traiectul ºi
variantele de artere ale membrului superior. Am fotografiat
piesele disecate cu ajutorul unei camere digitale. Prelucrarea
digitalã a imaginilor ne-a permis sã studiem distribuirea spaþialã
ºi sã stabilim relaþiile topografice ale arterelor membrului
superior.
Rezultate ºi discuþii
În cazul disecþiei de rutinã a unui cadavru, în calitate de
material didactic, am întâlnit un ºir de variante topografice ºi
numerice ale arterelor membrului superior. Este necesar de
menþionat cã variantele ce urmeazã a fi descrise au fost depistate
doar la membrul superior drept, pe când arterele membrului
superior stâng, atât topografic cât ºi numeric, nu prezentau
devieri de la normalitate.
Artera axilarã din dreapta îºi are originea obiºnuitã,
totodatã numãrul de ramuri ºi arhitectonica lor, la nivelul
triunghiului clavipectoral, nu prezintã variaþii.
Începând cu cea de-a doua porþiune a sa, artera axilarã
prezintã un ºir de variante (fig. 1).
În triunghiul pectoral, de la artera axilarã iau naºtere douã
artere toracice laterale. Prima dintre ele, cu diametrul de 2 mm,
începe de la semicircumferinþa medialã a arterei axilare. Cea
de-a doua porneºte cu 1 cm mai jos de prima, având originea de
la semicircumferinþa lateralã a arterei axilare ºi un diametru de

Material ºi metode
Studiul a fost efectuat prin metoda disecþiei anatomice pe
un cadavru de sex masculin, fixat standard prin formolizare.
%
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Fig. 2. Originea atipicã a ramurii palmare superficiale a
arterei radiale din dreapta. Macropreparat.

1  artera ulnarã superficialã; 2  artera radialã ; 3  ramura palmarã
superficialã a arterei radiale.

dorsal mare, artera axilarã continuã în artera brahialã. Imediat
locului de origine al arterei brahiale de la semicircumferinþa ei
lateralã ia naºtere o arterã recurentã cu diametrul de 5 mm. De
la artera sus-numitã porneºte a doua arterã circumflexã a
scapulei, care urmeazã superomedial ºi intersecteazã posterior
fasciculul neuro-vascular al braþului, îndreptându-se cãtre
orificiul trigonal. Aceeaºi arterã recurentã serveºte drept origine
pentru douã artere brahiale profunde, situate lateral de trunchiul
arterei brahiale. Artera brahialã profundã, localizatã în imediata
apropiere a trunchiului arterei brahiale este finã ºi are în diametru
2 mm. Ea intersecteazã, în sens medial, artera brahialã ºi nervul
radial, alãturându-se marginii mediale a nervului, dupã care

Fig. 1. Variante structurale ale arterei axilare din dreapta.
Macropreparat.

1  artera axilarã; 2artera brahialã superficialã; 3artera toracicã
lateralã inferioarã; 4  arterele toracice laterale superioarã ºi medie;
5nervul median; 6artera brahialã; 7  venele brahiale; 8muºchiul
pectoral mare; 9muºchiul pectoral mic; 10muºchiul dinþat anterior.

3 mm. Ambele artere se ramificã în porþiunea superioarã a
muºchiului dinþat anterior.
A treia ramurã a arterei axilare, emisã în limitele
triunghiului pectoral, este o arterã superficialã a braþului. De la
ea porneºte cea de-a treia arterã toracicã lateralã, care se ramificã
în treimea inferioarã a muºchiului dinþat anterior, iar în treimea
mijlocie a braþului ea lanseazã o ramurã superficialã cãtre faþa
medialã a braþului.
Artera brahialã superficialã descinde median pe braþ pânã
în fosa cubitalã, unde intersecteazã oblic aceastã fosã ºi se
proiecteazã în ºanþul ulnar al antebraþului, continuând în artera
ulnarã superficialã. Cea din urmã este situatã direct sub piele,
fiind acompaniatã de doua vene cu traiect similar. Nervul ulnar
urmeazã ºanþul omonim ºi se alãturã arterei ulnare superficiale
doar la trecerea prin canalul ulnar al carpului. În regiunea palmarã
artera datã formeazã arcada palmarã superficialã, anastomozând
cu ramura palmarã superficialã a arterei radiale, care, de altfel,
porneºte neobiºnuit de sus de la a. radialis (fig. 2).
În triunghiul subpectoral, de la artera axilarã porneºte
artera circumflexã humeralã anterioarã ºi artera subscapularã.
La rândul ei, artera subscapularã dã naºtere arterei toracodorsale
ºi arterei circumflexã humeralã posterioarã. De la ultima porneºte
artera circumflexã a scapulei, care este foarte finã ºi are în
diametru circa 2 mm.
Atingând marginea inferioarã a tendonului muºchiului

Fig. 3. Dublarea arterei brahiale profunde. Macroprepart.

1  artera brahialã; 2  arterele brahiale profunde; 3  artera
recurentã; 4  nervul radial.

&
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Fig. 4. Artera recurentã (ramurã a arterei brahiale).

1artera recurentã cu ramurile sale în formã de evantai; 2muºchiul
deltoid; 3capul lung al tricepsului brahial.

descinde împreunã cu acesta în canalul humeromuscular. Cea
de-a doua arterã brahialã profundã, situatã lateral de prima,
prezintã trunchiul principal care însoþeºte nervul radial pe
traiectul acestuia, având în diametru 4 mm. Aceastã arterã iniþial
coboarã lateral de artera brahialã ºi la intrarea în orificiul superior
al canalului radial, coteºte în sens medial, apoi împreunã cu
nervul radial pãtrunde în canalul humeromuscular (fig. 3).
Dupã emiterea ramurilor sus-numite, artera recurentã
înconjoarã tendoanele muºchilor dorsal mare ºi rotund mare pe
traiectul sãu, mãrindu-ºi diametrul, ºi, la nivelul orificiului
tetragonal, trimite o ramurã în sens medial, care se
anastomozeazã cu artera circumflexã humeralã posterioarã.
Trunchiul principal al arterei ascendeazã pe faþa dorsalã a
peretelui posterior al cavitãþii axilare ºi, în apropierea articulaþiei
umãrului, se ramificã în formã de evantai, lansând ramuri cãtre
capsula articulaþiei umãrului, muºchiul deltoid, capul lung al
tricepsului brahial ºi treimea superioarã a muºchiului infraspinos
(fig. 4).
Artera brahialã urmeazã ºanþul bicipital medial, emiþãnd
ramuri musculare ºi arterele colaterale ulnare - superioarã ºi
inferioarã - la nivelul topografic obiºnuit, iar, în fosa cubitalã,
se divide în ramurile sale terminale: artera radialã ºi artera ulnarã
profundã. Topografia vaselor sus-numite în fosa cubitalã, de
asemenea, nu este ordinarã. De la arterã ulnarã profundã mai
întâi merge artera recurentã ulnarã cu ramurile sale - anterioarã
ºi posterioarã, iar apoi douã artere interosoase comune: medialã
ºi lateralã. La 1 cm mai jos de artera recurentã ulnarã porneºte
artera interosoasã comunã medialã, trunchiul cãreia are în
lungime 6 mm ºi apoi se divide în arterele interosoase anterioarã
ºi posterioarã mediale. Din semicircumferinþa lateralã a arterei
ulnare profunde îºi are originea artera interosoasã comunã

Fig. 5. Topografia arterelor din fosa cubitalã.

1  artera brahialã; 2  artera ulnarã superficialã; 3  artera radialã;
4  artera recurentã radialã; 5  artera ulnarã profundã; 6  artera
recurentã ulnarã; 7  artera interosoasã comunã medialã; 8  artera
interosoasã comunã lateralã.

lateralã cu o lungime de 1,3 cm, care la rândul ei se divide în
arterele interosoase anterioarã ºi posterioarã laterale. Trunchiul
arterei ulnare profundã se prelungeºte în sens medial, pe traiect
micºorându-ºi lumenul astfel încât în treimea mijlocie a
antebraþului se ramificã în profunzimea muºchiului flexor ulnar
al carpului (fig. 5).
De la artera radialã, la nivelul fosei cubitale, porneºte artera
recurentã radialã, iar în treimea mijlocie a antebraþului artera
radialã dã naºtere ramurii palmare superficiale, care participã
la formarea arcadei palmare superficiale. La marginea superioarã
a retinaculului flexorilor, de la artera ulnarã superficialã începe
ramura palmarã profundã, ºi care anastomozeazã cu porþiunea
terminalã a arterei radiale, ºi formeazã arcada palmarã profundã.
Concluzii
Variantele arteriale ale membrului superior intereseazã
toate arterele, însã mai des variaþiilor sunt supuse arterele axilarã
ºi brahialã.
Douã artere toracice laterale ºi artera ulnarã superficialã
iau naºtere din artera axilarã în limitele triunghiului pectoral. În
triunghiul subpectoral, pornesc artera circumflexã humeralã
anterioarã ºi artera subscapularã, de la care se desprind artera
circumflexã humeralã posterioarã ºi cea toracodorsalã.
Artera brahialã lanseazã artera recurentã care preia
funcþiile arterelor aberante sau slab dezvoltate.
'

Nr.6 (294), 2006
3. Ronald A. Bergman, Adel K. Afifi, Rzosuke Miyauchi. Illustrated
Encyclopedia of Human Anatomic Variation: Opus II: Cardiovascular System:
Arteries: Upper Limb. A digital Library of anatomy information.
www.anatomyatlases.org, 1995-2006.

Partea medialã a membrului superior drept este
vascularizatã de douã artere ulnare, una superficialã ºi alta
profundã. Artera ulnarã superficialã participã la formarea arcadei
palmare superficiale, pe când artera ulnarã profundã se terminã
în profunzimea muºchiului flexor ulnar al carpului.
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Cèíäðîì ñóõîãî ãëàçà
Õàäæè Ìóõàìåä À. Ìàäæåä
Êàôåäðà ãëàçíûõ áîëåçíåé, ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
The Dry Eye Syndrome
Of 440 patients with different disturbances of the bulbus frontal region of the eye and its appendix 36 suffered symptoms of dry eye
syndrome, determined by the Shirmer, Johnes, Norn and fluor test. For the treatment of the dry eye syndrome the new native preparation of
0.5% BIO-R solution (drops) is first applied. 0.5% Levo-BIO-R gel and tablets of platentis spirulin are sometimes recommended. In patients
with severe forms of disease the obturation of tear points by suture (6 patients) or laser-coagulation (4 patients) was required. Treatment was
accompanied by the increase of the epithelization process of the cornea and conjunctives, the increase of coat tear stability, and improved
eyesight. Results permit us to recommend the complex treatment of dry eye syndrome.
Key words: dry eye
Sindromul ochilui uscat
Din 440 de pacienþi examinaþi cu diverse patologii ale segmentului anterior al globului ocular ºi anexelor sale, la 36 din ei au fost depistate
simptomele sindromului ochiului uscat (SOU). Diagnosticul a fost confirmat cu ajutorul testului Schirmer, Djones, Norn ºi proba cu fluoresceinã.
Pentru tratamentul SOU pentru prima datã a fost propus un preparat autohton nou  Sol. BIO-R 0,5% (în formã de picãturi), gel Levo-BIO-R
0,5% ºi comprimate Spirulina platentis. Bolnavilor cu o formã evolutivã gravã suplimentar li s-a efectuat obturarea punctelor lacrimale prin
suturarea lor (6 pacienþi) sau coagularea cu laser (4 pacienþi). În perioada de tratament s-a înregistrat o accelerare a procesului de epitelizare a
eroziunilor corneene ºi conjunctivale, creºterea stabilitãþii peliculei lacrimale, îmbunãtãþirea confortului vizual. Rezultatele tratamentului permit
a recomanda preparatele menþionate pentru includerea în complexul mijloacelor medicamentoase, indicate pentru tratamentul SOU.
Cuvinte-cheie: ochiul uscat, tratamentul

Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû
Ñèíäðîì «ñóõîãî ãëàçà» (ÑÑÃ)  ýòî êîìïëåêñíîå
ïîëèýòèîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò
íàðóøåíèå ñìà÷èâàíèÿ ðîãîâèöû è êîíúþíêòèâû,
îáóñëîâëåííîå íàðóøåíèåì ñîñòîÿíèÿ ñëåçíîé ïëåíêè [1].
Â ñòðóêòóðíîì îòíîøåíèè ñëåçíàÿ ïëåíêà
íåîäíîðîäíà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðè ñëîÿ: íàðóæíûé 
ëèïèäíûé, ñðåäíèé  âîäÿíèñòûé è âíóòðåííèé 
ìóöèíîâûé, êîòîðûé ïîêðûâàåò ðîãîâè÷íûé è
êîíúþíêòèâàëüíûé ýïèòåëèé.
Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè Lemp (1995), ÑÑÃ
âñòðå÷àåòñÿ â âèäå ãèïîñåêðåòîðíîãî è ãèïåðñåêðåòîðíîãî
êåðàòî-êîíúþíêòèâèòà [4].

Ãèïîñåêðåòîðíûé êåðàòî-êîíúþíêòèâèò îõâàòûâàåò
òå ôîðìû ÑÑÃ, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò èçìåíåíèå âîäíîìóöèíîâîãî ñëîÿ ñëåçíîé ïëåíêè (äèñôóíêöèÿ ñëåçíîé
ïëåíêè è äîáàâî÷íûõ ñëåçíûõ æåëåç Êðàóçå, Âîëôðèíã,
ñèíäðîì Ñúåãðåíà è äð.). Ãèïåðñåêðåòîðíûé êåðàòîêîíúþíêòèâèò îõâàòûâàåò òå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå
êàñàþòñÿ ëèïèäíîãî ñëîÿ ñëåçíîé ïëåíêè (äèñôóíêöèè
ìåéáîìèåâûõ æåëåç, õðîíè÷åñêèé áëåôàðî-êîíúþíêòèâèò,
äèñôóíêöèÿ æåëåç Áåõåðà êëèìàêòåðè÷åñêîãî ãåíåçà,
ëàãîôòàëüì ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè, ãëàçíîé «îôèñíûé»
ñèíäðîì è äð.).
Â ïîñëåäíèå ãîäû ÑÑÃ ïîëó÷èë äîñòàòî÷íî øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå. Òàê, ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ÑÑÃ
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ñòðàäàþò îò 5 äî 17% íàñåëåíèÿ âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí
ìèðà [9]. Ïðè÷åì çà ïîñëåäíèå 30 ëåò ÷àñòîòà îáíàðóæåíèÿ
äàííîãî çàáîëåâàíèÿ âîçðîñëà â 4,5 ðàçà [9].
Óâåëè÷åíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÑÑÃ ñâÿçàíî ñ
øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì êîìïüþòåðíûõ ìîíèòîðíûõ
ñèñòåì, êîíäèöèîíåðîâ è äðóãîãî îôèñíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñ ïîÿâëåíèåì è ðàçâèòèåì êåðàòîðåôðàêöèîííûõ
âìåøàòåëüñòâ, èñïîëüçîâàíèåì êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
íèçêîãî êà÷åñòâà, äëèòåëüíûì ïðèìåíåíèåì «ìàëûõ»
òðàíêâèëèçàòîðîâ òèïà äèàçåïàìà, íèòðîçåïàìà,
äëèòåëüíîãî ñèñòåìíîãî ïðèìåíåíèÿ β-áëîêàòîðîâ,
ïåðîðàëüíûõ êîíòðàöåïòèâîâ, äëèòåëüíûõ èíñòèëÿöèé
êîðòèêîñòåðîèäîâ, íîøåíèåì íåêà÷åñòâåííûõ è
íåïðàâèëüíî ïîäîáðàííûõ êîíòàêòíûõ ëèíç è äð. [2, 6, 10,
11, 12].
Äèàãíîñòèêà áîëüíûõ ÑÑÃ ïðåäñòàâëÿåò âåñüìà
ñëîæíóþ çàäà÷ó, òàê êàê ìíîãèå îôòàëüìîëîãè
ðàñöåíèâàþò êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ
êàê ðåçóëüòàò õðîíè÷åñêîãî èëè àëëåðãè÷åñêîãî
êîíúþíêòèâèòà.
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ëèòåðàòóðû [8, 9] è ñîáñòâåííûõ
íàáëþäåíèé, êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ÑÑÃ ñëåäóåò
ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: ìàêðîïðèçíàêè è ìèêðîïðèçíàêè.
Ìàêðîïðèçíàêè ÑÑÃ õîðîøî èçâåñòíû êàæäîìó
ïðàêòè÷åñêîìó îêóëèñòó, èõ âûÿâëÿþò ó áîëüíûõ ñ
ñèíäðîìîì Ñúåãðåíà, õðîíè÷åñêèì áëåôàðîêîíúþíêòèâèòîì, ðåöèäèâèðóþùåé ýððîçèåé ðîãîâèöû,
ëàãîôòàëüìîì, ïåíôèãóñîì êîíúþíêòèâû è äð.
Ìèêðîïðèçíàêè ÑÑÃ âî ìíîãîì çàâèñÿò îò åãî ãåíåçà
è òÿæåñòè òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Îíè ñêëàäûâàþòñÿ èç
ñóììû ðàçëè÷íûõ ñèìïòîìîâ êàê ñóáúåêòèâíîãî, òàê è
îáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà.
Ñóáúåêòèâíûìè ïðèçíàêàìè ÑÑÃ ÿâëÿþòñÿ: îùóùåíèå
«ñóõîñòè â ãëàçó», áîëåâàÿ ðåàêöèÿ íà èíñòèëÿöèè â
êîíúþíêòèâàëüíûé ìåøîê èíäèôôåðåíòíûõ ãëàçíûõ
êàïåëü, ïëîõàÿ ïåðåíîñèìîñòü äûìà, âåòðà, êîíäèöèîíèðîâàííîãî âîçäóõà, îùóùåíèå èíîðîäíîãî òåëà, ðåçè,
ææåíèå â ãëàçó, óõóäøåíèå çðèòåëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè
è êîëåáàíèå îñòðîòû çðåíèÿ â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
ðàáî÷åãî äíÿ, ïåðèîäè÷åñêîå ñëåçîòå÷åíèå è äð.
Îáúåêòèâíûå ïðèçíàêè ÑÑÃ: ïîÿâëåíèå îòäåëÿåìîãî
â âèäå ñëèçèñòûõ «íèòåé», ãèïåðåìèÿ, îòåê áóëüáàðíîé
êîíúþíêòèâû ñ íàïîëçàíèåì íà ñâîáîäíûé êðàé âåêà,
äèñôóíêöèÿ ìåéáîìèåâûõ æåëåç, ïîÿâëåíèå ìèêðîýðîçèé
ðîãîâèöû è áóëüáàðíîé êîíúþíêòèâû â ïðåäåëàõ
îòêðûòîé ãëàçíîé ùåëè è äð.
Ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ áîëüíûõ ñ ïîäîçðåíèåì íà ÑÑÃ
áàçèðóþòñÿ íà òðàäèöèîííûõ ìåòîäàõ (àíàìíåç,
âèçèîìåòðèÿ, áèîìèêðîñêîïèÿ) è äîïîëíÿþòñÿ
ïîñòàíîâêîé ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîá: ïðîáà
Øèðìåðà (1903), Äæîíåñà (1966), ïðîáà ñ 0,1% ðàñòâîðîì
ôëþîðåñöåèíà íàòðèÿ è âðåìÿ ðàçðûâà ñëåçíîé ïëåíêè ïî
Íîðíó (1969).
Ïî äàííûì ôóíêöèîíàëüíûõ òåñòîâ ïðèíÿòî
âûäåëèòü 3 ñòåïåíè òÿæåñòè ÑÑÃ.
 ÑÑÃ ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè  ïîìèìî
ñóáúåêòèâíûõ ïðèçíàêîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ óìåíüøåíèåì
ìåíèñêà ñëåçíîé æèäêîñòè, ðåçóëüòàòû òåñòà Øèðìåðà 10-

14 ìì (íîðìà  15-22 ìì), Äæîíåñ  6-9 ìì (íîðìà  10-15
ìì). Âðåìÿ ðàçðóøåíèÿ ñëåçíîé ïëåíêè, ïî Íîðíó,
ñîñòàâëÿåò îò 12 äî 14 ñåê (íîðìà  16-25 ñåê.). Ïðîáà ñ
ôëþîðåñöåèíîì  îòðèöàòåëüíàÿ [5, 8].
 ÑÑÃ ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ:
óìåíüøåíèåì ìåíèñêà ñëåçíîé æèäêîñòè, ïîÿâëåíèåì
îòäåëÿåìîãî â âèäå ñëèçèñòûõ «íèòåé» è êîíúþíêòèâàëüíûõ ñêëàäîê, ýïèòåëèîïàòèè è ãèïåðåìèè
áóëüáàðíîé êîíúþíêòèâû. Ðåçóëüòàòû òåñòà Øèðìåðà
ðàâíû 6-9 ìì, òåñòà Äæîíåñ - 2-5 ìì. Âðåìÿ ðàçðóøåíèÿ
ñëåçíîé ïëåíêè ñîñòàâëÿåò 8-12 ñåê. Âî âðåìÿ
áèîìèêðîñêîïèè âûÿâëÿþòñÿ îòäåëüíûå ìèêðîýðîçèè
ðîãîâèöû èëè êîíúþíêòèâû â ïðåäåëàõ îòêðûòîé ãëàçíîé
ùåëè, êîòîðûå îêðàøèâàþòñÿ ôëþîðåñöåèíîì.
 Ïðè òÿæåëîé ñòåïåíè ÑÑÃ îòìå÷àþòñÿ ÷àñòûå
ìèãàíèÿ, âûðàæåííîå ïîâðåæäåíèå ðîãîâè÷íîãî ýïèòåëèÿ
è êîíúþíêòèâû («íèò÷àòûé» êåðàòèò), ÿðêàÿ ãèïåðåìèÿ è
îòåê
áóëüáàðíîé
êîíúþíêòèâû,
çàìåòíûå
êîíúþíêòèâàëüíûå ñêëàäêè, íàëè÷èå îòäåëÿåìîãî â âèäå
ñëèçèñòûõ íèòåé. Ðåçóëüòàòû òåñòà Øèðìåðà ìåíåå 5 ìì,
Äæîíåñà  0-1 ìì/5 ìèíóò. Âðåìÿ ðàçðóøåíèÿ ñëåçíîé
ïëåíêè ìåíåå 5-7 ñåêóíä. Ïðîáà ñ ôëþîðåñöåèíîì
ïîëîæèòåëüíàÿ.
Ëå÷åíèå ÑÑÃ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé
è äîâîëüíî äàëåêîé îò îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ
ïðîáëåìîé. Äëÿ óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ÑÑÃ â
ðàñïîðÿæåíèè âðà÷åé-îôòàëüìîëîãîâ èìååòñÿ ñåé÷àñ
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî íîâûõ ñðåäñòâ, êàê
êîíñåðâàòèâíûõ, òàê è õèðóðãè÷åñêèõ. Èõ ñëåäóåò
ïîäðàçäåëèòü íà ñðåäñòâà, çàìåùàþùèå äåôèöèò ñëåçíîé
æèäêîñòè, îðèåíòèðîâàííûå íà êóïèðîâàíèå ñîïóòñòâóþùèõ êñåðîçó èçìåíåíèé ãëàçà è îðãàíèçìà [8, 9].
Çàìåñòèòåëüíîå ëå÷åíèå äåôèöèòà ñëåçîïðîäóêöèè 
ýòî èñïîëüçîâàíèå èñêóññòâåííûõ çàìåíèòåëåé ñëåçû â âèäå
ãëàçíûõ êàïåëü è ãåëåé, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
çàìåäëåíèÿ îòòîêà ñëåçíîé æèäêîñòè èç êîíúþíêòèâàëüíîé
ïîëîñòè õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì.
Äîïîëíèòåëüíûå òåðàïåâòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ  ýòî
íîðìàëèçàöèÿ èììóííîãî ñòàòóñà îðãàíèçìà, ëå÷åíèå
ñîïóòñòâóþùåé ãëàçíîé ïàòîëîãèè: õðîíè÷åñêîãî
ìåéáîìèåãî áëåôàðî-êîíúþíêòèâèòà, âîñïàëèòåëüíûõ è
äåãåíåðàòèâíûõ ïàòîëîãèé êîíúþíêòèâû è ðîãîâèöû
(ëàãîôòàëüì, ýêçîôòàëüì, êåðàòîêîíóñ, êåðàòîãëîáóñ è äð.),
à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî óìåíüøåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû [9].
Ïåðâûé ýòàï êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ÑÑÃ
ïðåäóñìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå áàçîâûõ ñðåäñòâ
ðàçëè÷íûõ èñêóññòâåííûõ çàìåíèòåëåé ñëåçíîé æèäêîñòè:
ñëåçà íàòóðàëüíàÿ (Alcon), ëàêðèñèôè (Sifi), ëàêðèñèí
(Spofa), îôòàãåëü (Santen), ãåìîäåç, âèòàìèíû À, Å è äð.
Îäíàêî âûøåïåðå÷èñëåííûå ïðåïàðàòû èìåþò
íåêîòîðûå íåäîñòàòêè. Ó ðÿäà ïàöèåíòîâ ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè â âèäå ìåñòíîãî ðàçäðàæåíèÿ
êîíúþíêòèâû; ÷àñòü áîëüíûõ îùóùàåò âðåìåííîå
çàòóìàíèâàíèå çðåíèÿ, ææåíèå, ÷òî îòðèöàòåëüíî
ñêàçûâàåòñÿ íà ïñèõîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà.
Ñîãëàñíî íàó÷íûì äàííûì, ðåãåíåðèðóþùåå è
ðàíîçàæèâëÿþùåå âîçäåéñòâèå ïðåïàðàòîâ íà òêàíè
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ðîãîâèöû, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ëå÷åíèÿ ÑÑÃ, ÿâëÿåòñÿ
ñïîðíûì. Êðîìå òîãî, ìíîãèå ïðåïàðàòû ñîäåðæàò
ðàçëè÷íûå êîíñåðâàíòû, ÷òî îáóñëîâëèâàåò
äîïîëíèòåëüíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû [8, 9].

îòåê áóëüáàðíîé êîíúþíêòèâû â ïðåäåëàõ îòêðûòîé ÷àñòè
ãëàçíîé ùåëè, ìèêðîýðîçèè, êîòîðûå îêðàøèâàëèñü
ðàñòâîðîì ôëþîðåñöåèíà è äð. Ðåçóëüòàò òåñòà Øèðìåðà
ìåíåå 10 ìì; âðåìÿ ðàçðóøåíèÿ ñëåçíîé ïëåíêè  10-13 ñåê.
Ýòèì ïàöèåíòàì áûë ðåêîìåíäîâàí 0,5% ðàñòâîð
BIO-R ñ äîáàâëåíèåì 0,25% ðàñòâîðà ëåâîìèöåòèíà ïî 2
êàïëè 6 ðàç â äåíü, êàê ïðîôèëàêòèêà èíôèöèðîâàíèÿ
ýðîçèé ðîãîâèöû è êîíúþêòèâû, à òàêæå Spirulina platentis
ïî 1 òàáëåòêå 3 ðàçà â äåíü.
Òàê êàê ó áîëüíûõ îòìå÷àëàñü î÷åíü àêòèâíàÿ ïðîáà
Âåñòà, òî ñ öåëüþ óäåðæàíèÿ îñòàòî÷íîé ñëåçû â
êîíúþíêòèâàëüíîì ñâîäå ïðîèçâîäèëàñü âðåìåííàÿ
ïåðåâÿçêà íèæíèõ ñëåçíûõ êàíàëüöåâ èëè èíòóáàöèÿ
íèæíèõ ñëåçíûõ òî÷åê.
Ïðîöåññ çàæèâëåíèÿ ýïèòåëèÿ ðîãîâèöû è
êîíúþíêòèâû åæåäíåâíî êîíòðîëèðîâàëñÿ ñ ïîìîùüþ
áèîìèêðîñêîïèè è òåñòà ñ ôëþîðåñöåèíîì íàòðèÿ, êîòîðûé
ïîêàçàë ïîëíóþ ýïèòåëèçàöèþ íà 3  5 - é äåíü ïîñëå íà÷àëà
ëå÷åíèÿ, óëó÷øåíèå èëè èñ÷åçíîâåíèå õàðàêòåðíûõ
ñèìïòîìîâ ÑÑÃ íà 12 - 14-é äåíü. Ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ
êà÷åñòâà ñëåçíîé ïëåíêè ðåêîìåíäîâàíî â äàëüíåéøåì
ïîâòîðÿòü êóðñ ëå÷åíèÿ ÷åðåç 1,5-2 ìåñÿöà 3 - 4 ðàçà â ãîäó.
Â òðåòüþ ãðóïïó ïàöèåíòîâ ñ òÿæåëîé ñòåïåíüþ ÑÑÃ
âîøëè 10 æåíùèí â âîçðàñòå 45-70 ëåò. Ýòè áîëüíûå
íàõîäèëèñü íà ó÷åòå ó ðàçíûõ îôòàëüìîëîãîâ íà
ïðîòÿæåíèè 5 è áîëåå ëåò.
Î òÿæåëîì ñîñòîÿíèè ãëàç ñâèäåòåëüñòâîâàëî íàëè÷èå
âûðàæåííîé ýïèòåëèîïàòèè ñ ìèêðîýðîçèÿìè (ïðîáà ñ
ôëþîðåñöåèíîì  ïîëîæèòåëüíàÿ), ÿðêîé ãèïåðåìèè
êîíúþíêòèâû, ÷àñòîå ìèãàíèå âåê, êîíúþíêòèâàëüíîå
îòäåëÿåìîå â âèäå ñëèçèñòûõ «íèòåé», îòåê áóëüáàðíîé
êîíúþíêòèâû. Ðåçóëüòàòû òåñòà Øèðìåðà - ìåíåå 5 ìì,
âðåìÿ ðàçðåøåíèÿ ñëåçíîé ïëåíêè - ìåíåå 6 ñåêóíä.
Â òå÷åíèå 4-íåäåëüíîé ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè
÷àñòîòà è òÿæåñòü âñåõ ñóáúåêòèâíûõ è îáúåêòèâíûõ
ïðèçíàêîâ ÑÑÃ çàìåòíî óìåíüøèëàñü ó 4 ïàöèåíòîê. Ó
îñòàëüíûõ 6 áîëüíûõ, èç-çà íàëè÷èÿ âûðàæåííûõ
äåãåíåðàòèâíûõ ïðîöåññîâ ðîãîâèöû è êîíúþíêòèâû,
îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ ãëàç.
Ïîêàçàòåëü òåñòà Øèðìåðà - ìåíåå 5-6 ìì, âðåìÿ
ðàçðóøåíèÿ ñëåçíîé ïëåíêè  5-6 ñåêóíä.
Ñ öåëüþ óäåðæàíèÿ ñëåçû â íèæíåì
êîíúþíêòèâàëüíîì ñâîäå âñåì áîëüíûì áûëà ïðîèçâåäåíà
îáòóðàöèÿ ñëåçíûõ òî÷åê ïóòåì èõ óøèâàíèÿ (6 ïàöèåíòîê)
è ëàçåðêîàãóëÿöèè (4 ïàöèåíòêè). Ñïóñòÿ 2-3 íåäåëè, áûëî
îòìå÷åíî óëó÷øåíèå ñóáúåêòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ ãëàç;
óìåíüøèëèñü çóä, ðåçè, ææåíèå, ÷àñòîòà ìèãàíèé è
ñâåòîáîÿçíü, óëó÷øèëñÿ çðèòåëüíûé êîìôîðò.
Òàêèì îáðàçîì, íà ôîíå êóðñà ìåäèêàìåíòîçíîãî
ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ÑÑÃ ïðåïàðàòàìè 0,5% ðàñòâîðîì BIO-R
â êîìáèíàöèè ñ 0,25% ðàñòâîðîì ëåâîìèöåòèíà, 0,5% LevoBIO-R ãåëü è Spirulina platensis â òàáëåòêàõ ó ïàöèåíòîâ
ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï îòìå÷åíî: óñêîðåíèå ïðîöåññà
ýïèòåëèçàöèè ýðîçèé ðîãîâèöû è êîíúþíêòèâû, óëó÷øåíèå
ïîêàçàòåëåé òåñòà Øèðìåðà, ïîâûøåíèå ñòàáèëüíîñòè
ïðåêîðíåàëüíîé ñëåçíîé ïëåíêè, èñ÷åçíîâåíèå ñóáúåêòèâíûõ
ñèìïòîìîâ è óëó÷øåíèå çðèòåëüíîãî êîìôîðòà.
Ó áîëüíûõ òðåòüåé ãðóïïû óëó÷øåíèå ýôôåêòèâíîñòè

Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Âûÿâëåíèå áîëüíûõ â ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ ÑÑÃ è
èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè íîâîãî îòå÷åñòâåííîãî ïðåïàðàòà
BIO-R â ëå÷åíèè ñèíäðîìà ñóõîãî ãëàçà.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Íàìè áûëî îáñëåäîâàíî 440 ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûìè
çàáîëåâàíèÿìè ïåðåäíåãî îòäåëà ãëàçíîãî ÿáëîêà è åãî
ïðèäàòêîâ. Îôòàëüìîëîãè÷åñêèé îñìîòð áîëüíûõ áûë
îðèåíòèðîâàí íà ïîèñê ñïåöèôè÷åñêèõ ìàêðî- è
ìèêðîïðèçíàêîâ ÑÑÃ. Õàðàêòåðíûå îáúåêòèâíûå è
ñóáúåêòèâíûå ñèìïòîìû äëÿ äàííîãî ñèíäðîìà âûÿâëåíû
ó 36 áîëüíûõ (72 ãëàçà).
Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâîäèëàñü ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà
îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ
îïðåäåëåíèå îñòðîòû çðåíèÿ, áèîìèêðîñêîïèþ ïåðåäíåãî
îòäåëà ãëàçíîãî ÿáëîêà è åãî ïðèäàòêîâ, ïðîáó Íîðíà, òåñò
Øèðìåðà, ïðîáó ñ ôëþîðåñöåèíîì, à òàêæå îïðîñ êàæäîãî
ïàöèåíòà ïî ñõåìå: íà 3 - é, 5- é è 10-12  é äåíü ïîñëå íà÷àëà
ëå÷åíèÿ. Öåëüþ îáñëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü èçó÷åíèå èçìåíåíèÿ
èíòåíñèâíîñòè ñèìïòîìîâ ÑÑÃ.
Äëÿ ëå÷åíèÿ íàìè âïåðâûå áûë ïðèìåíåí íîâûé
îòå÷åñòâåííûé ïðåïàðàò - 0,5% ðàñòâîð BIO-R â âèäå
êàïåëü è ãåëÿ.
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû, ïðåïàðàò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ýêñòðàêò áèîìàññû öèàíîáàêòåðèé Spirulina platentis CNMCB-02 â ôèçèîëîãè÷åñêîì ðàñòâîðå, îáëàäàþùèé
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì, ðåãåíåðèðóþùèì, öèòîïðîòåêòîðíûì, àíòèîêñèäàíòíûì äåéñòâèåì, ñòèìóëèðóåò
èììóíèòåò [1, 8].
Ïðåäëàãàåòñÿ ñõåìà ñòóïåí÷àòîé òåðàïèè. Ýòà ñõåìà
äîñòàòî÷íî ãèáêàÿ è ìîæåò ñëóæèòü ðóêîâîäñòâîì ïî
ïðîâåäåíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ëå÷åíèÿ, ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé ñîñòîÿíèÿ ãëàçà êîíêðåòíîãî áîëüíîãî.
Âñå ïàöèåíòû, â çàâèñèìîñòè îò âûðàæåííîñòè
ñèìïòîìàòèêè ÑÑÃ, áûëè ïîäðàçäåëåíû íà 3 ãðóïïû.
Â ïåðâóþ ãðóïïó âêëþ÷åíû 14 ïàöèåíòîâ ñ ÑÑÃ ëåãêîé
ñòåïåíè  2 ìóæ÷èí è 12 æåíùèí â âîçðàñòå 28 - 56 ëåò. Íà
ôîíå êóðñà ëå÷åíèÿ 0,5% ðàñòâîðîì BIO-R è Spirulina
platentis â òàáëåòêàõ, ó âñåõ ïàöèåíòîâ óæå íà 3-5 äåíü
îòìå÷åíî óëó÷øåíèå êàê ñóáúåêòèâíîãî, òàê è
îáúåêòèâíîãî èõ ñîñòîÿíèÿ: èñ÷åçëî îùóùåíèå «ïåñêà»,
ææåíèå, ðåçè è ñâåòîáîÿçíü, îòìå÷àëîñü ïîâûøåíèå
çðèòåëüíîãî êîìôîðòà. Íà 10-12 - é äåíü ðåçóëüòàò òåñòà
Øèðìåðà ïîêàçàë 14-15 ìì, âðåìÿ ðàçðóøåíèÿ ñëåçíîé
ïëåíêè, ïî Íîðíó,  15-20 ñåê; ïðîáà ñ ôëþîðåñöåèíîì 
îòðèöàòåëüíàÿ.
Áîëüíûì ðåêîìåíäîâàíî â äàëüíåéøåì ïåðèîäè÷åñêè
ïîâòîðÿòü 2-íåäåëüíûå êóðñû ëå÷åíèÿ 0,5% ðàñòðîâîì BIOR è Spirulina platensis â òàáëåòêàõ.
Âî âòîðîþ ãðóïïó âîøëè 12 ïàöèåíòîâ (11 æåíùèí è
1ìóæñ÷èíà â âîçðàñòå îò 25 äî 50 ëåò) ñ áîëåå âûðàæåííûìè
îáúåêòèâíûìè ñèìïòîìàìè: ýïèòåëèîïàòèÿ, ãèïåðåìèÿ è
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ëå÷åíèÿ îòìå÷åíà ëèøü ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ îáëèòåðàöèè
ñëåçíûõ òî÷åê, ïðèâîäÿùàÿ ê óäåðæàíèþ â
êîíúþíêòèâàëüíîé ïîëîñòè îñòàòî÷íîé ñëåçû.
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1. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ðåêîìåíäîâàòü BIO-R, Levo-BIO-R ãåëü è Spirulina platentis äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â êîìïëåêñ ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ÑÑÃ.
2. Ïðåâåíòèâíàÿ çàìåñòèòåëüíàÿ òåðàïèÿ ÑÑÃ
óêàçàííûìè ïðåïàðàòàìè ñïîñîáíà óìåíüøèòü ðèñê
ïîðàæåíèÿ ðîãîâèöû è çàìåäëèòü ïðîãðåññèðîâàíèå ÑÑÃ.
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Ascaridioza câinelui ºi toxocaroza omului în oraºul Chiºinãu
S. Þibuleac, Gh. Plãcintã, R. Mudreac, M. Stancu, S. Raþã, L. Terteac, V. Goraº, V. Stancu
Catedra Boli Infecþioase, Tropicale ºi Parazitologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
The Ascariasis of the Dogs and the Human Toxocarosis in the Chiºinãu City
There were revealed a big population of stray dogs, a high grade of soil pollution with eggs of Toxocara canis and as a result an advanced
level of patients with antibodies to Toxocara canis in Chisinau city. One third of them falls on children of 7- 12 years. Toxocarosis clinical sings
and symptoms were revealed in 70% of children and 30% of adults with Toxocara seropositivity.
Key words: toxocarosis, Toxocara canis
Àñêàðèäîç ñîáàê è òîêñîêàðîç ÷åëîâåêà â ã. Êèøèíýó
Àñêàðèäîç ñîáàê, âûçâàííûé Òîõîñàrà ñànis, â ã. Êèøèíýó î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííàÿ èíâàçèÿ. Â Êèøèíýó óñòàíîâëåíà âûñîêàÿ
÷èñëåííîñòü áðîäÿ÷èõ ñîáàê è âûñîêèé óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû ÿéöàìè Ò. ñanis. Îäíó òðåòü ñåðîïîëîæèòåëüíûõ ëèö
ñîñòàâëÿëþò äåòè 7-12 ëåò; 70 % ñåðîïîëîæèòåëüíûõ äåòåé è 30 % ñåðîïîëîæèòåëüíûõ âçðîñëûõ èìåëè êëèíè÷åñêèå ñèìïòîìû
òîêñîêàðîçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Toxocara canis, àñêîðèäîç

Introducere
Parazitoza la câini, mai rar la alte specii de animale din
familia câinilor, este cauzatã de ascaridul Toxocara canis, la
om - de larva Toxocara canis [5]. Infectarea câinilor cu oua de
T. canis are loc pe cale geoorala, cãþeilor cu larva T. canis - pe
cale transplacentarã ºi, mai rar, pe cale transmamarã, iar cu oua
de T.canis - pe cale geooralã. Infestarea omului are loc numai
pe cale geooralã [18]. Toxocaroza la câini ºi la om are o
rãspândire ubicuitarã, întâlnindu-se atât în þãrile cu climã caldã,
cât ºi in cele cu climã temperatã sau cu climã rece [10, 17, 19].

Ea are o rãspândire variatã în diferite regiuni geografice. La
câinii casnici toxocaroza intestinalã variazã de la 0 pânã la 93%
[2]. Nivelul de infestare a cãþeilor casnici, independent de zona
geograficã, este mai mare decât cel al câinilor casnici, iar al
câinilor ºi al cãþeilor vagabonzi este mai mare decât nivelul de
infestare al câinilor ºi al cãþeilor casnici, ºi poate atinge 80 sau
chiar 100% [5].
N. Kuprianova ºi coaut. (1988) au determinat toxocaroza
intestinalã: la 70,5% din 13503 câini examinaþi, la 20,5% din
3923 de vulpi, la 6,4% din 1222 de câini polari, la 1,3% din
!
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242 de lupi, la 0,65% din 243 de alte animale sãlbatice
carnivore.
Rolul altor specii de animale (pisici - T.cati, porcul Ascaris suum etc.) este mult mai mic [4, 20]. Toxocara cati,
chiar dacã ajunge în intestinul omului, nu pare sã migreze de
aici în alte organe [5].
Manifestãrile cauzate de larva T. canis la om rãmân puþin
cunoscute; medicii practicieni (pediatri, interniºti, neurologi,
psihiatri, infecþioniºti, cardiologi, oftalmologi etc.) acordã acestei
parazitoze o atenþie insuficientã. Parazitoza la om este puþin
cunoscutã, iar morbiditatea este în creºtere [1, 5].
Toxocaroza este o zooantroponozã cu evoluþie severã, de
lungã duratã ºi recidivantã, cu diverse manifestãri clinice (în
funcþie de localizarea larvei migrans, de gradul de activitate ºi
de numãrul de larve) ºi cu consecinþe serioase [13, 18, 20].
Toxocaroza este una dintre cele mai rãspândite parazitoze
la om care continuã sa rãmânã în ascensiune [18]. În Rusia,
morbiditatea prin toxocarozã în ultimii ani a crescut de 6 ori - de
la 0,47 la 100000 de populaþie, în 1999, la 2,9  în 2003 [19].
Larva (larvele) migrans în organismul omului poate (pot)
fi viabilã (e) mulþi ani (10 ºi mai mult), în pofida unui rãspuns
imun. Acest fenomen se explicã prin faptul cã larva eliminã
substanþe mascante, capabile sã protejeze parazitul de agresiunea
eozinofilelor ºi a anticorpilor specifici [18].
Patogenia toxocarozei, complicatã ºi insuficient studiatã,
este determinatã de mulþi factori; în primul rând de relaþiile dintre
doua organisme vii: parazit ºi gazdã. Ouãle embrionate ºi
infestante de pe sol, unde sunt eliminate odatã cu dejecþiile de
câini (cãþei) parazitaþi, sunt ingerate de om, în special de cãtre
copii. Ajunse în organismul acestora, larvele pãrãsesc ouãle,
strãbat pereþii tubului digestiv ºi se vor localiza, în primul rând,
în ficat. Larvele rãmân în ficat sau în alte organe ºi þesuturi
(plãmân, creier, glob ocular, pancreas, rinichi, muºchi etc.) ºi
nu-ºi mai continuã evoluþia (nu se maturizeazã), dar nestingherit
pot trece (migra) dintr-un organ (þesut) în altul timp îndelungat,
lãsând în urma lor hemoragii, necroze, inflamaþii.
Rolul principal în apariþia reacþiilor imunologice aparþine
fenomenului sensibilizant, determinat de agenþii excretorisecretori (exoantigeni), cât ºi de antigenii somatici
(endoantigeni) ai T. canis. Reacþiile imunologice la exoantigeni,
în organismul parazitat, apar în toatã perioada de viaþã a larvei
T. canis, iar reacþiile imunologice la endoantigeni apar dupã
moartea larvei (larvelor) ºi în procesul de degradare a larvei
(larvelor).
La formarea imunitãþii antiparazitare un rol decisiv îl au
eozinofilele care, împreunã cu imunoglobulina E, cu celulele
bazofile ºi macrofage, realizeazã protecþia organismului. Reacþia
complexelor imune este responsabilã de apariþia febrei, urticariei
ºi a limfadenopatiei generalizate. Limfocitele-T sensibilizate,
adunate în jurul larvei, eliminã limfokine, atrage macrofagii ºi
alte celule, le activeazã ºi, în aºa mod, are loc modelarea
granulomului. Granuloamele se formeazã în orice organ ºi þesut.
În centrul granulomului, histologic, se determinã zona de
necrozã, la periferie - aglomerate de eozinofile, histocite,
neutrofile, limfocite, macrofage ºi celule epitelioide.
Dupã 1 - 2 sãptãmâni, numãrul larvelor în organe ºi în
þesuturi treptat se reduce, uneori însã pot sã creascã - în caz de

suprainvazie. Mai apoi în jurul granulomului se formeazã o
capsulã fibroasã. Pânã la urmã larvele sunt dezintegrate ºi
resorbite de macrofage sau mumificate prin calcifiere. Larva
migrans ocularã este o variantã a toxocarozei cu o serie de
particularitãþi specifice. Aceastã variantã trebuie de caracterizat
separat [8, 9, 13].
Scopul lucrãrii
A prezenta unele caracteristici epizootologice ale
ascaridiozei la câine, determinate de Toxocara canis, ºi unele
caracteristici epidemiologice ale toxocarozei la om determinate
de larva T. canis, la locuitorii mun. Chiºinãu.
Materiale ºi metode
În decursul anilor 2004-2005, s-a atestat numãrul de câini
vagabonzi în Chiºinãu prin metoda de determinare a densitãþii
câinilor pe 1 km pãtrat. Pentru a determina gradul de rãspândire
a toxocarozei la câinii ºi la cãþeii din or. Chiºinãu, în decursul
aa. 2004-2005, prin metoda coproscopie, folosind soluþie de
azotat de sodiu cu greutate specificã de 1,42, au fost examinaþi
1459 de câini ºi de cãþei casnici. Nivelurile de poluare ºi de
intensitate a poluãrii solului cu ouã de T. Canis, în Chiºinãu, au
fost determinate prin metoda de microscopie a 467 de probe de
sol, colectate din diverse zone ale oraºului. Prin metoda
imunoenzimaticã (ELISA)  la prezenþa în sânge a anticorpilor
pentru larva T. canis, au fost examinaþi 1355 de pacienþi (copii
ºi adulþi) cu diverse manifestãri clinice. La 502 pacienþi
seropozitivi au fost analizate minuþios manifestãrile clinice.
Rezultatele obþinute ºi discuþii
În 2004, în Chiºinãu (oraº cu 750000 de locuitori), s-a
constatat un numãr de 50000 de câini vagabonzi; în 2005 - cu
5000 de câini mai mult (câte 0,067 ºi 0,074 câini vagabonzi pe
cap de locuitor). Conform datelor V. Goraº ºi coaut., în 1985, în
Chiºinãu erau 10000 de câini casnici ºi vagabonzi. Aºadar, în
2005 numãrul de locuitori, în comparaþie cu 1985, în Chiºinãu,
a crescut aproximativ de 1,2 ori, pe când numãrul câinilor s-a
mãrit de 5,5 ori. În Moscova (cu 10000000 de locuitori), A.
Lâsenco ºi coaut. (2003) au înregistrat 200000 de câini casnici
ºi vagabonzi; câte 0,02 câini pe cap de locuitor, câini care zilnic
lãsau pe sol 54000 kg de excremente (fiecare câine - câte 270 g
excremente/zi) sau câte 5,4 g excremente pe cap de locuitor.
În Chiºinãu numai câinii vagabonzi, în 2004, au lãsat pe
sol zilnic câte 13,5 tone, iar, in 2005 - câte 14.85 tone de
excremente; respectiv câte 18,0 ºi 19,9 g excremente pe cap de
locuitor sau de 3,35 ºi 3,7 ori mai mult decât câinii casnici ºi
vagabonzi din Moscova.
Toxocaroza intestinalã a fost determinatã la 19,4 % din
1459 de câini ºi cãþei casnici din Chiºinãu; cu 1,45 ori mai puþin
decât la câinii ºi cãþeii vagabonzi ºi casnici din.Moscova
Prezenþa ouãlor de T. canis a fost determinat în 25,6% din
944 de probe de sol, colectate din diverse sectoare ale
Chiºinãului (terenuri de joacã, de sport, de odihnã pentru copii,
parcuri, grãdini publice etc.) În 1981-1982, V. Goraº ºi coaut.,
(1985) au determinat ouã de T. canis în 10,9% din probe, sau de
2,4 ori mai puþin decât în 2004-2005. Gradul de poluare a solului
din Chiºinãu a fost egal cu cel din Irkutsk (25,3%), determinat
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de [17], el fiind de 1,3 ori mai mare decât cel obþinut de [2] ºi
de 3 ori mai mare decât cel din Moscova (A. Lâsenco,2005).
Intensitatea poluãrii solului din Chiºinãu, în probele
pozitive, varia de la 40 la 1600 de ouã în 100 g sol (în medie
820 ouã în 100 g) ºi era de 13,6 ori mai mare decât intensitatea
poluãrii solului în Moscova, determinatã de cãtre [18].
Prezenþa în sânge a anticorpilor specifici cãtre T. canis,
stabilitã prin metoda imunoenzimoanalizei în titru 1:800 ºi mai
mare, a fost depistatã la 502 (37%) din 1355 de pacienþi cu diferite
manifestãri clinice. Rezultatul seropozitiv s-a constatat la 38,5%
din 1194 de copii cu vârsta de 2-14 ani ºi la 11,9% din 161 de
adulþi. La copiii de 2-3 ani rezultatul pozitiv a fost înregistrat la
3,5%; de 4-6 ani - la 8,3%; de 7-9 ani - la 14,1%; de 10-12 ani 
la 16,1%; de 13-15 ani - la 11,2%; de 16-18 ani - la 7%; de 19-21
ani - la 6,3%; de 22-24 ani  la 5,9%; de 25-27 ani - la 4,5%; de
28-30 ani - la 3,8%; de 31-33 ani - la 3,5%; de 34 -36 ani - la
3,1%; de 37-39 ani - la 2,1%; de 40-42 ani - la 2,4%; de 43-45 de
ani - la 2,8%; de 46-48 ani - la 2,1%; de 49-51 ani - la 2,0%, de
52 ani ºi mai în vârstã la  1,4%. Aºadar, rezultate seropozitive la
copii s-a înregistrat de 3,2 ori mai frecvent decât la adulþi. La
copii în vârstã de 7-12 ani s-a constatat cel mai mare indice al
rezultatelor seropozitive (30,2%). Date asemãnãtoare au constatat
ºi alþi autori [5, 13, 15].
Infestarea mai frecventã a copiilor de pânã la 10-12 ani se
datoreazã, în special, obiceiului neigienic al acestora de a se
juca pe pãmânt, eventual poluat. Acest contact direct cu
terenurile contaminate de ouãle parazitului oferã destule
posibilitãþi ca acestea sã ajungã în organismul copiilor. Fireºte,
deprinderea (ºi mai nesãnãtoasã) de a duce pãmântul la gurã
sau chiar de a mânca pãmânt (geofagia). face sã sporeascã ºi
mai mult ºansele de infestare a copiilor [11, 13].
Din 502 pacienþi seropozitivi, diverse semne clinice
evidente ale toxocarozei au fost constatate la 327 (65,1%) din
cei examinaþi  la 70% dintre copii ºi la 30% dintre adulþi.
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Concluzie
În Chiºinãu s-a constatat un mare numãr de câini
vagabonzi, un grad înalt de poluare a solului cu ouã de Toxocara
canis ºi, ca urmare, un procent avansat (37,1) de pacienþi (în
deosebi copii) seropozitivi. În aºa situaþie putem prognoza
agravarea continuã a situaþiilor epizootologice ºi epidemiologice
ale ascaridiozei la câini, cauzatã de Toxocara canis, ºi ale
toxocarozei la om, cauzatã de larva Toxocara canis.
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Septicemia în destrucþiunile pulmonare acute. Studiu prospectiv
I. Balica
Catedra Chirurgie, Facultatea Perfecþionare a Medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Sepsis in Acute Pulmonary Destructions. A prospective study
During a period of 17 months (September 2002-January 2004) author studied 100 consecutive cases of gangrenous pulmonary processes,
predominantly males (77%) with medium age 47,8±1,2 years. Co morbidities were present in 23% of them, complications in 72% of patients. In
91 patients destructive cavity was drained using Monaldi procedure or pneumotomy. Anaerobic microorganisms were detected în 44% of
cavities, blood cultures (predominantly staphylococcal) were positive in 8% of patients. In 89% of cases were used antibiotics with antianaerobic
activity. This study confirms clinico-morphologically septic evolution of gangrenous lung abscesses, with severe sepsis in 53% of cases, including
9% of septic shock. The general mortality in this study was 19%.
Key words: sepsis, pulmonary, severity of disease
Ñåïñèñ ïðè îñòðûõ ëåãî÷íûõ äåñòðóêöèÿõ. Ïðîñïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå
Â òå÷åíèå 17 ìåñÿöåâ (2002-2004 ãã.) àâòîð íàáëþäàë 100 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ñëó÷àåâ ãàíãðåíîçíûõ ëåãî÷íûõ ïðîöåññîâ.
Ïðåîáëàäàëè ìóæ÷èíû, ñðåäíèé âîçðàñò áûë 47,8±1,2 ëåò. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ äèàãíîñòèðîâàíà ó 23%, à îñëîæíåíèÿ ó 72% áîëüíûõ. Ó 91% ïàöèåíòîâ ïîëîñòü áûëà äðåíèðîâàíà ïî Ìîíàëüäè èëè ïíåâìîòîìèåé. Àíàýðîáû áûëè âûñåÿíû â 44%
ñëó÷àÿõ, à ïîëîæèòåëüíàÿ ãåìîêóëüòóðà (ïðåèìóùåñòâåííî ñòàôèëîêîêêîâàÿ)- ó 8 áîëüíûõ. Â 89% ñëó÷àåâ â ñõåìå ëå÷åíèÿ
èñïîëüçîâàíû àíòèàíàýðîáíûå àíòèáèîòèêè. Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîäòâåðæäàåò (êëèíèêî-ìîðôîëîãè÷åñêè) ñåïòè÷åñêîå
òå÷åíèå ãàíãðåíîçíûõ àáñöåññîâ ëåãêèõ â âèäå òÿæåëîãî ñåïñèñà â 53% ñëó÷àåâ, âêëþ÷àÿ 9%  ñåïòè÷åñêèé øîê. Îáùàÿ
ëåòàëüíîñòü â äàííîé ãðóïïå áîëüíûõ áûëà 19%.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåïñèñ ëåãî÷íûé, òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ

Introducere
Rata afecþiunilor aparatului respirator în þara noastrã este
în continuã creºtere; astfel, conform raportului chirurgului
principal al MS RM, la Congresul 8 al Asociaþiei Chirurgilor din
Republica Moldova, dacã în 1991 incidenþã patologiei pulmonare
era de 53,9 la 100000 de populaþie, în 1996 cifra era de 70,4 la
100000 (inclusiv pneumonia acutã în 1991 14,9 la 100000, faþã
de 24,1 la 100000 de locuitori, în 1996). În 2002 s-au depistat
405435 de cazuri de afecþiuni ale aparatului respirator în Republica
Moldova, inclusiv 21420 de cazuri de pneumonii sau 59,1 la
100000 de populaþie. În 2005 cota afecþiunilor aparatului
respirator în structura deceselor a fost de 6,3%, iar numãrul
deceselor prin pneumonii acute a fost atestat 613 pacienþi.
Pneumonia acutã este cauza supuraþiilor pulmonare în 68% - 95%
din cazuri de destrucþiuni pulmonare acute (DPA); din numãrul
total al pneumoniilor acute 1% - 2,2% degenereazã în DPA.
Studiile patomorfologilor au stabilit, cã procesele pulmonare
gangrenoase prezintã semne ale unei infecþii generalizate inedite
(1), ceea ce a permis autoarei sã le atribuie denumirea septicemie
pulmogenã. În literaturã nu sunt studiate caracteristicile clinice ºi
de laborator ale septicemiei în DPA cu caracter necrotic, de aceea,
într-un studiu prospectiv, sunt analizate toate cazurile de DPA, cu
o internare timp de 17 luni într-un serviciu de chirurgie toracicã,
care conþin o caracterizare a evoluþiei clinice a procesului
inflamator-distructiv în parenchimul pulmonar.

în studiu au fost prezenþa la internare a sputei purulente cu miros
fetid ºi a cavitãþii distructive cu caracter gangrenos pe
radiogramele toracice. Pacienþii au fost examinaþi clinic,
radiologic, endoscopic, bacteriologic (inclusiv hemocultura),
biochimic, analizele fiind efectuate în laboratoarele de specialitate
ale SCR. Cu ajutorul unor programe computerizate, au fost
calculaþi indicii de severitate: indicele leucocitar de intoxicaþie
(ILI) Calf-Calif, APACHE II (Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation) Knaus et al., SAPS-II (Simplified Acute
Physiology Score) Lemeshow et al. Scorul SIRS a fost calculat
prin sumarea numãrului de parametri ai sindromului de rãspuns
inflamator sistemic, prezente la pacient. Disfuncþia de organe a
fost apreciatã conform scorului MSOF, elaborat de Fry D. în 1980.
Rezultatele investigaþiilor sunt prezentate sub formã M+-m, fiind
determinat criteriul Student, datele fiind apreciate ca statistic
verosimile în cazul p<0,05.
Rezultatele obþinute
În perioada de studiu au fost internaþi 100 de pacienþi, în vârstã
aptã de muncã, cu predominarea sexului masculin. Durata spitalizãrii
pânã la internare în SCR a fost 3,75± 0,24 sãptãmâni ( tabelul 1).
Tabelul 1
Repartizarea pacienþilor în funcþie de sex,
vârstã ºi de durata spitalizãrii

Material ºi metode
În scopul stabilirii evoluþiei naturale a septicemiei pulmonare
acute au fost investigaþi complex 100 de pacienþi cu procese
gangrenoase pulmonare acute, internaþi în perioada septembrie
2002 - ianuarie 2004, în secþia Toracalã, SCR. Criteriile includerii
$
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Tabelul 5
Rezultatele examenului bacteriologic al puroiului din
abcesele pulmonare, prelevat în timpul drenajului

Gangrena pulmonarã a fost stabilitã la 24 de pacienþi
(24%), dar predominau abcesele gangrenoase - 76 (76%) de
pacienþi (tabelul 2). Majoritatea abceselor au fost localizate în
plãmânul, rata afectului bilateral fiind 18%.
Tabelul 2

Topografia procesului pulmonar

Importanþã primordialã în tratamentul acestor pacienþi o
are drenarea cavitãþilor distructive care, la pacienþii din acest
studiu, a fost efectuatã prin 2 metode: în 51% din cazuri - drenajul
Monaldi; la 40% dintre pacienþi - pneumotomia cu
sechestrectomie (tabelul 3):
Tabelul 3
Metodele de tratament chirurgical aplicate

pozitivã la 8%, notamente: Staph. aureus  3, Staph. epidermidis
- 4, E. coli - 1.
Din grupul total de pacienþi, anaerobi, în monoculturi sau
în asociaþii, au fost izolaþi la 25/100 (25%), bacterii gramnegative, în monoculturi sau asociaþii - la 22 (22%), grampozitivi - la 13 (13%) ºi asocieri de bacterii gram-pozitive ºi
gram-negative - la 3(357%) pacienþi. Raportat la numãrul de
rezultate bacteriologice pozitive (57), s-a stabilit predominanþa
netã a anaerobilor în puroiul din abcesele pulmonare: anaerobi
- 25/57 (44%); gram-negativi - 22/57 (39%); gram-pozitivi 13/57 (23%); gram-pozitivi + gram-negativi - 3/57 (5,3%).
Majoritatea pacienþilor (72%) la internare prezentau
complicaþii, care se manifestau prin simptomele clinice prezente
(tabelul 6).
La 31 (31%) de pacienþi cu abcese pulmonare gangrenoase,
cu miros fetid, în stare gravã, erau absente semnele SRIS; aceºtia
formeazã grupul de pacienþi trataþi îndelungat în spitalele
raionale, pacienþi cu miros fetid, anemici: în acest grup este
evidentã discordanþa dintre starea clinicã evident gravã ºi lipsa
febrei, a leucocitozei, a tahicardiei etc.
Diametrul mediu al cavitãþii pulmonare, conform datelor
radiologice, a fost 8,81± 0,7 cm. Investigaþia endoscopicã
(fibrobronhoscopia) a relevat prezenþa endobronºitei
mucopurulente la 66% dintre pacienþi ºi a variantei purulente
gradul 2-3 - la 34%.
Corelarea antibioterapiei efectuate în spitalele raionale cu
rezultatele testãrii la antibiotice a stabilit cã, în 87% din cazuri,
terapia antibacterianã era discordantã cu datele examenului

Patologii asociate au fost depistate la 23 % dintre pacienþi
din grupul de studiu (tabelul 4), cu predominarea
bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC), a diabetului
zaharat ºi a cirozelor hepatice.
Tabelul 4
Comorbiditãþile depistate la 23(23%) pacienþi

Diagnosticul microbiologic s-a efectuat, prin însãmânþarea
pe medii de culturã, în condiþii aerobe ºi anaerobe, a puroiului,
obþinut în drenarea cavitãþii abceselor. Rezultate pozitive au fost
obþinute la 57% dintre pacienþi (tabelul 5). Hemocultura a fost
%
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Tabelul 6
Datele clinice la pacienþii cu DPA gangrenoase

Tabelul 7
Valorile constantelor biochimice ºi ale indicilor
de severitate la pacienþii cu DPA gangrenoase

bacteriologic. Dintre preparatele chimioterapice utilizate în
spitalele raionale, în tratamentul pacienþilor din grupul de studiu
menþionãm: penicilina, streptomicina, gentamicina, ampicilina,
lincomicina, metronidazolul, ciprinolul, cefazolina, biseptol,
rifampicina, tetraciclina, ceclor.
Schema de tratament aplicatã în secþia toracalã a SCR a
constat din urmãtoarele:
1. Drenarea imediatã a cavitãþii distructive cu prelevarea
puroiului pentru analize bacteriologice; drenajul era efectuat
prin toracopneumocenteza, tip Monaldi, sau pneumotomia cu
sechestrectomie; în empiem era efectuat drenajul pleural; în
cazurile imposibilitãþii drenajului era efectuatã
microtraheostomia cu îndreptarea dirijatã prin endoscop a
capãtului microtraheostomei în bronhia respectivã de drenaj.
2. Terapia antibacterianã iniþialã a fost empiricã, conform
schemelor elaborate în secþie; dupã stabilirea sensibilitãþii
bacteriilor, preparatele erau modificate dupã sensibilitate sau
erau pãstrate. În cazul prezenþei anaerobilor, în schema de
tratament erau incluse preparate cu acþiune antianaerobã.
3. Examen obligator endoscopic ºi radiologic în dinamicã.
4. Tratament infuzional cu cristaloizi, plasmã, albuminã,
preparate din sânge.
5. Tratament simptomatic.
Dintre schemele tratamentului antibacterian, utilizate în
tratamentul acestui grup de pacienþi, menþionãm:
1. Cefazolina + gentamicina + metrogil - 31 de cazuri.
2. Zinacef + ciprinol - 7 cazuri.
3. Cefazolina + ciprinol - 4 cazuri.
2. Cefazolina + metrogil - 12 cazuri.
3. Fortum + metrogil - 18 cazuri.
4. Tienam - 6 cazuri.
5. Cloramfenicol (levomicetina succinat) -7 cazuri.
6. Clindamicina(dalacina) -12 cazuri.
7. Lincomicina - 3 cazuri.

Tabelul 8
Disfuncþia de organe ºi ºocul septic
la pacienþii cu DPA gangrenoase

Preparatele antianaerobice au fost indicate la 89% dintre
pacienþi: tienam, lincomicina, dalacina( clindamicina),
(cloramfenicolul), metrogil.
Aplicarea acestei scheme de tratament a dus la
defervescenþã, în medie în 4,23 + -0,81 zile, la majoritatea
pacienþilor. Analiza parametrilor biochimici ºi de severitate
(tabelul 7) stabileºte cã, la decedaþi, scad eritrocitele,
protrombina, fibrinogenul, proteinele totale ºi creºte ureea,
leucocitoza, SAPS-II, APACHE-II. Aceste modificãri sunt
statistic confirmate. Intensitatea inflamaþiei sistemice la decedaþi
este diminuatã, iar scorul disfuncþiei poliorganice MSOF (Fry
D et al., 1980) este majorat, dar mãrirea lui nu a atins o
semnificaþie statistic veridicã.
În total, disfuncþia de organe (tabelul 8) a fost stabilitã la
44/100 (44%)de pacienþi cu abcese pulmonare gangrenoase/
gangrenã pulmonarã, inclusiv: 1organ - 29%; 2 organe -9%; 3
organe - 4%.
&
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Tabelul 9
Afecþiuni de organe în autopsiile decedaþilor prin DPA

afectarea toxicã a SNC, aproape o legitate fiind hepatita toxicã
ºi insuficienþa hepatorenalã; rapid se instaleazã insuficienþa
cardiovascularã ºi cea respiratorie. În rezultatul acþiunilor locale
ºi generale ale toxinelor stafilococice, aceºti pacienþi decedeazã
în 4 - 5 zile, cu fenomene de ºoc bacterian. O altã variantã este
septicemia tardivã, care apare dupã dezvoltarea de cavitãþi
distructive multiple ºi a empiemului pleural; evoluþia procesului
în aceste cazuri este subacutã - se constatã persistenþa
intoxicaþiei, anemiei, apar vasculitele, focare purulente dermale,
abcese/flegmoane în locul injecþiilor, decubituri. Òîëóçàêîâ
Â. Ë., Åãèàçàðÿí Â. Ò. (1985) considerã cã focarele metastatice
septicopiemice, la pacienþii cu abcese pulmonare, sunt rareori
diagnosticate în timpul vieþii. Focarele purulente în creier sunt
caracteristice acestui gen de septicopiemie, iar apariþia lor
înrãutãþeºte prognosticul [5]. Diagnosticul acestei complicaþii
este dificil, el deseori este stabilit doar la autopsie; dezvoltarea
septicemiei se manifestã prin agravarea stãrii pacientului,
agravarea intoxicaþiei, apariþia cefaleii, mai târziu, a vertijului,
a greþurilor ºi a vomei, dereglarea conºtiinþei. În unele cazuri
dezvoltarea septicemiei este asociatã cu procese purulentnecrotice în pleurã, mediastin, rinichi, splinã ºi în alte organe.
În septicemia piocianicã focarele metastatice sunt mici vs. celor
stafilococice, unde metastazele sunt mai mari ºi mai frecvent
localizate în stratul subcutanat ºi în muºchii scheletici. În rinichi
focarele septice au caracterul nefritei embolice-purulente,
pielitei, trombozei vasculare-capilare; erupþia lor spre exterior
duce la paranefrite; clinic afectarea renalã este însoþitã de
proteinurie ºi de piurie. Abcesele metastatice hepatice au fost
însoþite de hepatomegalie, hiperbilirubinemie, apariþia
pigmenþilor biliari în urinã. Vasculitele ºi alergizarea
organismului duc la apariþia focarelor dermale.
Tabloul clinic al septicemiei cu focar primar pleuropulmonar este caracterizat de manifestãri complexe [6]; în forma
fulminantã debutul este acut, cu febrã 40 °C, frisoane, sudoraþie
abundentã, deteriorare progresantã cu insuficienþã
cardiovascularã. O altã variantã constã în dezvoltarea lentã a
septicemiei (8 -12 zile) - apare febrã înaltã, septicã,
hiperleucocitozã cu deviere spre stânga, anemie agravatã,
accelerarea VSH; se atestã splenomegalia, dereglarea funcþiei
ficatului ºi a rinichilor. Dacã evoluþia abcesului pulmonar se
complicã cu septicemie, tratamentul antibacterian devine
neefectiv. Cea mai grea evoluþie este cea a septicemiei piocianicã,
caracterizatã prin imunodepresie ºi distrofia organelor interne;
se observã febrã înaltã, cu variaþii mici, intoxicaþie, adinamie,
inhibiþie psihicã, anorexie, insomnie, greþuri, vãrsãturi, sete,
diaree; intenseficarea insuficienþei respiratorii, tahicardie,
hipotensiune arterialã, icter, splenomegalie, hemoragii dermale.
Autorii sus-citaþi menþioneazã câteva simptome caracteristice
septicemiei piocianicã: urinã de culoare verde (din cauza
distrugerii eritrocitelor sub acþiunea toxinelor); hipotensiunea
arterialã persistentã, trombocitopenia.
Êîëåñíèêîâ È. Ñ. ªi coaut. (1988)au observat tabloul
septicemiei în gangrena pulmonarã dupã pneumonia crupoasã
 un tablou septic, pneumotorace, dezvoltarea de abcese
metastatice în plãmânul contralateral. În gangrenã cauzatã de
pneumonia stafilococicã, autorii au observat bacteriemie ºi
abcese metastatice în þesuturile moi ale femurului.

Dereglarea funcþionalã a organelor parenchimatoase a fost
diferitã în lotul supravieþuitorilor ºi al decedaþilor (tabelul 8).
Mortalitatea generalã în grupul de studiu a fost 19% (19
pacienþi), durata medie de spitalizare a decedaþilor fiind 12,25
± 4,1zile. Cauzele deceselor au fost urmãtoarele:
ºoc septic  7 (37 %) pacienþi; hemoragii pulmonare  3
(16%); insuficienþã respiratorie  3 (16 %); insuficienþã
poliorganicã  6 (32%) pacienþi. Datele autopsiilor (tabelul 9)
confirmã afectul poliorganic, de naturã septicotoxicã a ficatului,
a rinichilor, a crierului etc., care este secundar patologiei
distructiv-necrotice pulmonare complicate, pleural ºi parietal.
Discuþii
Afecþiunile pulmonare purulente sunt un proces local, care
frecvent se complicã cu fenomene septice ºi uneori cu septicemie
letalã - acesta era punctul de vedere al lui Ãðåêîâ È. È. (1932),
care trata afecþiunile pulmonare purulente drept septicemie
veridicã, în care piemia apare tardiv. Ëóðèå Ð. À. ºi Îéôåíáàõ
Ì. Ì. au propus chiar o delimitare a formelor septice ale
abceselor pulmonare. Äàâûäîâñêèé È. Â. admitea
posibilitatea dezvoltãrii septicemiei din focarele purulente
pulmonare; Êîí÷àëîâñêèé Ì. Ï.(1938) considera gangrena
pulmonarã drept septicemie, iar ×èñòîâè÷ Ì. ß. a observat
septicemii mortale în necrozele pulmonare extinse.
Nu împãrtãºesc opinia datã [2]; ei susþin cã afecþiunile
pulmonare purulente (abcesele, bronºiectaziile, empiemul
pleural) sunt foarte rar cauza dezvoltãrii septicemiei; autorii nu
au întâlnit focare secundare metastatice în aceste afecþiuni,
prezumþia lor fiind cã pacienþii decedeazã pânã la dezvoltarea
septicemiei.
Áîãàòîâ À. È., Ìóñòàôèí Ä. Ã. (1984) subliniazã cã
un pericol aparte este septicemia în pneumoniile stafilococice
distructive. Fenomenele septice (febrã, frison, anemie,
hiperleucocitozã) sunt frecvente în procesele extinse bilaterale,
cu afectarea pleurei. Este rar întâlnitã septicemia tipicã, cu focare
metastatice purulente, iar generalizarea infecþiei stafilococice
marcheazã falimentul forþelor defensive ale organismului.
Autorii au remarcat apariþia septicemiei în fazele precoce, în
timpul evoluþiei fulminante a pneumoniei stafilococice; aceastã
septicemie precoce este caracterizatã de o evoluþie acutã, cu
'
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Tabelul 11
Mortalitatea în pneumoniile bacteriemice pneumococice
(dupã R. Austrian, J. Gold, 1964)

Majoritatea pacienþilor din studiul actual (72%) la internare
prezentau complicaþii, ceea ce cantitativ ºi calitativ corespunde
cu datele literaturii de specialitate (7). Frecvenþa complicaþiilor
în procesele pulmonare gangrenoase este explicatã prin
localizarea subpleuralã a procesului, stabilitã în peste o jumãtate
din cazuri.
Êîëåñíèêîâ È. Ñ. ºi coaut. (1988) au determinat nivelul
intoxicaþiei în procesele pulmonare dupã indicele Calf-Calif,
nivelul protrombinei, al bilirubinei, al ASAT-ului, ALAT-ului,
dupã activitatea fosfatazei alcaline. Aceºti parametri determinã
gradul de destrucþiunii pulmonare ºi al afectului hepatic. Autorii
descriu simptomele septicemiei incipiente sau presepticemiei,
frecvent prezente la pacienþii cu abcese ºi cu gangrenã
pulmonarã: - febrã hecticã, frison; septicemie veridicã - în formã
de septicemie sau septicopiemie, este rar întâlnit, iar focarele
metastatice sunt frecvente în creier. Êîëåñíèêîâ È. Ñ. ºi coaut.
au stabilit prezenþa abceselor în creier la 0,7% din pacienþii cu
abcese pulmonare, pe când Ìàöóåâ È. Å. a comunicat cã
focarele metastatice în creier în 83% sunt de origine
pneumogenã, iar în 17% sunt din alte organe cu afecþiuni
purulente. Din 509 pacienþi cu abcese pulmonare ºi 170 pacienþi
cu gangrenã pulmonarã, autorii [7], au observat dezvoltarea
septicemiei pulmonare adevãrate doar la 2 pacienþi; explicaþia
fiind, cã pacienþii decedeazã pânã la instalarea septicemiei.
Aºadar, referitor la septicemia pulmonarã existã opinii
contradictorii; ele se referã la frecvenþa ei, la formele preseptice,
incipiente ºi tardive, la rata letalitãþii, inclusiv cauzatã de ºocul
septic. Tabloul infecþiei generalizate de origine pulmonarã este
complex ºi nespecific, ceea ce face dificil diagnosticul oportun
al complicaþiei. Conform concepþiei tradiþionale a infecþiei
generalizate, în diagnosticul septicemiei este importantã
depistarea bacteriemiei, în afectul pulmonar. Austrian R., Gold
J. (1964) au comparat rezultatele tratamentului în 2000 de cazuri
de pneumonii pneumococice din anii 1952-1962 (dintre care
529 cu bacteriemie pneumococicã) cu cele ale tratamentului a
480 de pacienþi cu bacteriemie, în pneumoniile pneumococice
din anii 1929-1935. Autorii au observat anumite corelaþii între
prezenþa bacteriemiei ºi pneumonie, mortalitatea fiind diferitã
în aceste grupuri (tabelul 10):

din cazuri. Doar o treime din cazurile de septicemie decurg cu
bacteriemie demonstratã, pe când pentru septicemie pulmonarã
este caracteristicã raritatea hemoculturilor pozitive. Influenþa
hemoculturilor asupra terapiei antibacteriene a pneumoniilor
acute nonsevere este nulã ºi modificã schema de management
doar în 10% - 20% din cazurile severe [9].
Studiul nostru confirmã raritatea hemoculturii pozitive în
procesele gangrenoase pulmonare, acest simptom fiind întâlnit
doar la 8% din pacienþi; remarcabilã este necorespunderea florei
microbiene sangvine cu cea din focarul primar. Explicaþia acestui
fenomen rezidã, dupã pãrerea noastrã, în aspectul
morfopatologic al focarului parenchimatos pulmonar, în care,
perifocal, se observã depuneri mari de fibrinã, tromboze
intravasculare, edem pronunþat, ceea ce limiteazã evident
absorbþia microbilor din focar, absorbþia moleculelor de
endotoxinã fiind necompromisã. Efectuarea la 10 pacienþi, cu
abcese gangrenoase, a scintigramelor de perfuzie capilarã a
demonstrat lipsa circulaþiei capilare în zona procesului pulmonar.
Unica tezã, în care se studiazã problema septicemiei
pulmonare îi aparþine [1]. Autoarea a studiat clinic 622 de cazuri
de afecþiuni purulente pulmonare ºi gangrenã ºi 120 de cazuri
analizate morfopatologic.Printre paciení erau71% bãrbaþi ºi 29%
femei. În gangrenã se observã destrucþiunea vaselor sangvine,
deseori asociatã cu tromboze parietale; limfangitele purulente,
la fel, sunt frecvente - se poate observa rãspândirea din focar
prin vasele limfatice, cu trecerea infecþiei în torentul sangvin.
Splina reacþioneazã prompt: din 622 de cazuri, hiperplazia
macroscopicã a splinei a fost depistatã în 357 de cazuri, iar în
181 dintre ele s-a observat splina septicã clasicã, în 3 cazuri sau depistat abcesele splenice.
În 7% cazuri s-a stabilit afectarea mucoasei tractului
intestinal (enterocolite, în 5,5% -colite); în mucoasa colonului
ºi a rectului se observã hemoragii. Afectarea rinichilor enal a
fost stabilitã în 10 cazuri (nefritã purulentã - în 9cazuri ºi embolie
microbianã - într-un caz). Endocardul a fost afectat la 14
persoane: sub formã de endocarditã verucoasã - la 11 ºi ulceroasã
- la 3. Autoarea constatã diatezã hemoragicã în septicemia
pulmonarã sub formã de hemoragii în creier, plãmâni, meninge,
mucoasa stomacului ºi cea intestinalã, piele, alte mucoase.
Schimbãri hemoragice pe piele au fost depistate la 4 din 50 de
decedaþi. Creierul a fost afectat i în 9 cazuri (1,4%): în formã
de encefalitã în focar cu hemoragii mici, infiltraþii cu leucocite,
focare de ramolire - în 2 cazuri, meningoencefalitã purulentã cu
abcese multiple  într-un caz, encefalitã acutã - în 6; în 6 cazuri
tabloul histologic corespunde encefalitei septice în focar.

Tabelul 10
Forme clinice în pneumoniile pneumococice bacteriemice
(dupã R. Austrian, J. Gold, 1964)

În pneumoniile bacteremice mortalitatea depinde ºi de
natura complicaþiilor (tabelul 11).
Actualmente, valoarea hemoculturilor în diagnosticul
pneumoniilor ºi al septicemiei este limitatã ºi controversatã: dacã
în pneumoniile acute nonsevere hemoculturile sunt pozitive în
5% - 10% din cazuri, în cele cu evoluþie severã - în 16% - 27%


STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Hemoragiile din seroase (pleurã, pericard, peritoneu) sunt
considerate septice: pericardita fibrinoasã a fost observatã în
10 cazuri, serofibrinoasã - în 5, fibrinos-purulentã - în 2, fibrinoshemoragicã - într-un caz.
Schimbãrile hemogramei în septicemia pulmonarã sunt
identice celor din septicemia de origine nepulmonarã: granulaþii
toxice, vacuolizare, schimbãri degenerativ-distructive în
neutrofile, de naturã toxicã, leuco(neutro)lizã. Leucoliza are
semnificaþie prognosticã preletalã - mai întâi are loc liza
neutrofilelor ºi a eozinofilelor, ultimele fiind distruse limfocitele
ºi monocitele. În studiul menþionat, la pacienþii cu septicemie
pulmonarã, febra a fost diferitã: de naturã septicã, cu variaþii de
4°C, în 24 de ore, frecvent peste 40 °C, de tip remitent,
intermitent sau hecticã, rar a fost observatã febris continuaconsecinþa bacteriemiei constante, uniforme în cazul rãspândirii
infecþiei din plãmâni pe cale limfaticã. Rãspândirea hematogenã
este însoþitã de frison extenuant, cauzat de pãtrunderea în sânge
a trombelor infectate. Äàâûäîâñêèé È. Â., în rãspândirea
limfogenã a septicemiei pulmonare, a observat bacteriemie
uniformã ºi febrã de tip tifoid; apariþia complicaþiilor pleurale,
de asemenea, poate produce febris continua. Dupã
Äàâûäîâñêèé È. Â., criteriul septicemiei este ruperea legãturii
între focarul primar ºi tabloul septicemic, adicã persistenþa
acestuia chiar dupã asanarea focarului primar.
Mortalitatea în gangrena pulmonarã este de 80% - 83%.
Unitatea între purulenþele pulmonare ºi gangrena pulmonarã
constã în natura septicã a ambelor procese; procesele pulmonare
purulente ºi gangrenoase sunt izvorul septicemiei pulmonare.
Ò. Ë. Áîãäàíîâñêàÿ, (1946) deosebeºte 2 tipuri de septicemie
pulmonarã: 1- septicemie pulmonarã primarã, când focarul septic
primar este în plãmâni ºi 2 - septicemie pulmonarã secundarã, când
se formeazã focare pulmonare metastatice, secundare infecþiei din
alte organe sau din alte þesuturi. Autoarea afirma:
- Gangrena pulmonarã este o afecþiune septicã acutã.
- Septicemia este cauza principalã a deceselor în procesele
gangrenoase purulente ºi gangrenoase; hemoragiile, empiemul,
pericarditele doar agraveazã tabloul septicemic.
- Natura septicã a proceselor purulente ºi gangrenoase
pulmonare subliniazã unitatea lor.
- Procesele pulmonare gangrenoase ºi purulente sunt
izvorul septicemiei pulmonare.
- Focarele septice secundare pulmonare (infarctele septice,
abcesele metastatice) sunt diferite de septicemia pulmonarã
primarã.
- Doar profilaxia proceselor purulente ºi gangrenoase
pulmonare poate ameliora cifrele mortalitãþii în septicemia
pulmonarã.
Teoretic, generalizarea infecþiilor pulmonare se poate
produce pe cale hematogenã, prin intermediul celulelor
fagocitare circulante din focarul inflamator, ºi pe cale limfaticã,
ultima cale fiind mai frecventã. Aceste mecanisme pot fi înþelese
din studiile formelor sistemice ale unor infecþii pulmonare 
antraxul [10], pneumoniile cu Pneumocystis carinii [11].
Antraxul inhalaþional ocupã 5% din toate cazurile de antrax
(95% fiind cel cutanat, pânã la 5% fiind varianta
gastrointestinalã). Virulenþa Bacillus anthracis ( 1-10 µm)
depinde de 2 toxine - toxina letalã ºi toxina edemului, precum
ºi de capsula bacterianã. Factorul letal este o metaloproteinazã,

care lezeazã macrofagele, induce eliberarea de TNF ºi IL-1;
factorul edemului este o adenilatciclazã, dependentã de
calmodulinã  aceasta acþioneazã prin conversia ATP în
AMPciclic. Ambele toxine sunt transportate prin membrana
celularã în interiorul celulei, unde îºi exercitã acþiunea,
producând hemoragii ºi necroze tisulare. Forma cutanatã a
antraxului devine sistemicã în 5% - 20%, generalizarea fiind pe
cale limfaticã. Patogeneza formei inhalaþionale este bine studiatã:
sporii inhalaþi sunt ingeraþi de macrofagele pulmonare, duse în
nodulii limfatici hilari ºi cei mediastinali, unde are loc germinaþia
ºi multiplicarea, cu eliberarea de toxine în cantitãþi, care depãºesc
capacitatea de clearance al ganglionilor limfatici regionali, astfel
dezvoltându-se bacteriemia letalã. În antraxul inhalaþional s-au
observat hemoragii ºi edeme în ganglioni limfatici mediastinali,
axilari, inghinali, ceea ce demonstreazã generalizarea infecþiei
pe cale limfaticã. Din 42 de autopsii, în toate cazurile s-au
depistat mediastinite hemoragice ºi limfadenite, iar în 11pneumonii focare necrotico-hemoragice. Antraxul sistemic este
asociat cu meningite hemoragice în 50% din cazuri, uneori cu
hemoragii subarahnoidiene.
P. carinii din plãmâni invadeazã ganglionii limfatici hilari
ºi rareori se generalizeazã, cu afectarea altor organe: splina,
mãduva osoasã, ficatul, suprarenalele, rinichii, cordul º.a.
Raritatea generalizãrii infecþiilor P. carinii este cauzatã de faptul
cã organismele P. carinii se unesc între ele prin membrane
anastomotice, ceea ce face dificilã pãtrunderea lor în sânge/limfã.
Afarã de aceasta, P. carinii nu este sechestrat uºor de cãtre
fagocite ºi deci nu este transportat viabil extrapulmonar. Frecvent
P. carinii sunt asociate cu CMV, care infecteazã orice tip de
celule, frecvent cele endoteliale, iar necrozele celulare (cauzate
de CMV sau de altã naturã) pot facilita generalizarea P. carinii.
Actualmente, a fost demonstratã posibilitatea sechestrãrii
organismului în fagocite; opsonizarea în macrofage are loc în
prezenþa anticorpilor antipneumocistici (titre înalte la pacienþii
cu SIDA); asocierea deficienþei imunitãþii celulare duce la
incapacitatea macrofagelor de a distruge P. carinii, ele devenind
un vehicul extrapulmonar al P. carinii. Depresiunea funcþiei
hematopoieticã este legatã de infiltrarea mãduvei oaselor cu P.
carinii; necroza glomerulelor renale, de asemenea, a fost asociatã
cu microorganismul, la fel, ºi edemul hepatic, necrozele
hepatocelulare ºi destrucþiunea celulelor Kupffer.
Atât infecþia sistemicã, cât ºi cea pulmonarã sunt legate de
injuriul pulmonar acut -SDRA. Septicemia de orice etiologie este
sursa SDRA, în special, dacã este asociatã cu dereglarea
hemodinamicii sistemice, a perfuziei ºi cu disfuncþia de organe [12].
Infecþia nu este doar cauza frecventã a SDRA, ci o
complicaþie frecventã a sindromului, o cauzã a deceselor
pacienþilor cu injuriu pulmonar acut. Existã o strânsã legãturã
între SDRA ºi insuficienþa poliorganicã (IPO): SDRA este o
complicaþie a septicemiei ºi apoi cauzeazã disfuncþia de organe,
sau SDRA este componenta pulmonarã a sindromului IPO (pe
lângã ficat, rinichi, SNC, tractul GI, cord). SDRA este consecinþã
a injuriului pulmonar direct în pneumoniile severe, iar infecþia
pulmonarã agravatã este una dintre cauzele insuficienþei
respiratorii hipoxemice. Pneumonia nosocomialã, ca o
complicaþie a SDRA, are o mortalitate de peste 90%.
Mortalitatea prin SDRA este frecvent cauzatã de
insuficienþa organelor extrapulmonare (13): rinichi - în 40%
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55%; ficat - în 12%-95%; SNC - în 7%-30%; tractul GI - în
7%-30%; hematologice - în 0%-26%; cordul - în 10%-23%.
Cauzele afectãrii poliorganice sunt: dereglarea oxigenãrii
organelor; redistribuirea fluxului sangvin arterial; injuriul
endotelial sau parenchimatos; mediatori inflamatori (TNF, IL-1),
produºi local în plãmânii pacienþilor cu SDRA ºi deversaþi în
circulaþia sistemicã. În organele afectate nonpulmonare se
dezvoltã complicaþii inflamatorii/infecþioase, care duc la
agravarea disfuncþiei organelor. Sindromul septic clasic, propus
de Bone R. C., a fost asociat cu septicemiile gram-negative ºi
gram-pozitive. La aceºti pacienþii a fost observatã insuficienþa
secvenþialã de organe cu SDRA ca eveniment iniþial, urmat de
falimentul ficatului ºi al rinichilor, cu afectarea ulterioarã a
mucoasei tractului GI; în final apare disfuncþia miocardului ºi a
SNC. Ficatul este locul dezintoxicãrii endotoxinelor ºi
mediatorilor; dacã funcþia celulelor Kupffer este dereglatã, are
loc deversarea sistemicã a bacteriilor ºi a mediatorilor, a
endotoxinei, cu afectarea altor organe, inclusiv a plãmânilor;
ficatul contribuie la sindromul septic prin exportul de TNF, IL1, produse de macrofagele hepatice. Odatã cu apariþia
insuficienþei hepatice, scade producþia de fibronectinã ºi a
inhibitorului alfa1, proteazei - proteine cruciale pentru
modularea inflamaþiei. În lipsa diferenþelor dintre funcþia
pulmonarã ºi cea renalã, dintre supravieþuitori ºi decedaþi, la
cei decedaþi insuficienþa hepaticã a apãrut precoce ºi a fost
însoþitã de disfuncþia renalã.
Studiul actual demonstreazã prezenþa disfuncþiei de organe
la 44% dintre pacienþi cu procese distructive pulmonare ºi a
ºocului septic - la 9% dintre ei. Dacã în grupul supravieþuitorilor
falimentul organic a fost depistat în 28,4% din cazuri, atunci în
grupul decedaþilor sindromul IPO a fost depistat la toþi. Cauzele
deceselor au fost evident de naturã septicã, doar 16% dintre
pacienþi decedând de hemoragii pulmonare erozive, în rest
decesul fiind cauzat de ºocul septic (37 %), insuficienþa
poliorganicã (32%) ºi de insuficienþa respiratorie (16 %).
Concluzii
1. Studiul stabileºte cã destrucþiunile pulmonare acute
reprezintã forma clinicã a septicemiei cu focarul primar localizat
în parenchimul pulmonar.
2. Septicemia pulmonarã primarã este mai bine
caracterizatã prin definiþiile Conferinþelor de Consens 1991,
2001. Studiul a stabilit, cã procesele gangrenoase pulmonare
evolueazã în septicemie în 47% din cazuri, în septicemie severã
- în 53% din cazuri, inclusiv 9% de ºoc septic.

3. Parametrii paraclinici, indicii de severitate septicã ºi
examenul morfopatologic confirmã prezenþa inflamaþiei
generalizate ºi a insuficienþei poliorganice în destrucþiunile
pulmonare acute gangrenoase.
4. Mortalitatea în septicemia pulmonarã este influenþatã
de afectarea septicã a altor organe, ca: rinichii, ficatul, cordul,
SNC º.a.. La supravieþuitori disfuncþia de organe e prezentã doar
în 28,4% din cazuri, pe când la decedaþi - în 100% din cazuri.
5. Scãderea cifrelor letalitãþii, în procesele gangrenoase
pulmonare este posibilã prin managementul lor ca pe o
septicemie pulmonarã severã; mortalitatea generalã în studiu a
fost de 19%.
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Larva S2 a genului Toxocara la gazda naturalã ºi accidentalã
Gh. Plãcintã
Catedra Boli Infecþioase, Tropicale ºi Parazitologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Genus Toxocara Larva S2 in Natural and Accidental Hosts
Larva S2 of Toxocara canis acts through different infestation mechanisms and develops various evolutional patterns in the natural hosts and
multiple pathological interactions in those that are accidental. The long-lasting parasitization of the human organism leads to varied pathological
manifestations that depend on the localization, systemic migration, intensity and the stage of the activity of the larva S2.
Key words: Toxocara canis, larva S2; mechanism of interaction
Ëè÷èíêà S2 ðîäà Toxocara ó åñòåñòâåííûõ è ñëó÷àéíûõ õîçÿåâ
Ëè÷èíêà S2 Toxocara canis ðàñïîëàãàåò ðàçíûìè ïóòÿìè ïðîíèêíîâåíèÿ â îðãàíèçì è èìååò ðàçëè÷íîå òå÷åíèå ó åñòåñòâåííûõ
õîçÿåâ, îêàçûâàÿ áîëåå ðàçíîáðàçíûå ïàòîëîãè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ñëó÷àéíûõ õîçÿåâ. Äëèòåëüíîå ïàðàçèòèðîâàíèå
ëè÷èíîê èìååò ðàçëè÷íûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ïðîÿâëåíèÿ êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ ëîêàëèçàöèåé, ñèñòåìíîé
ìèãðàöèåé, èíòåíñèâíîñòüþ è ñòåïåíüþ àêòèâíîñòè ëè÷èíîê S2.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Toxocara canis, ëè÷èíêà S2, ñïîñîáû ïåðåäà÷è, âîçäåéñòâèÿ è ýâîëþöèÿ, åñòåñòâåííûé è ñëó÷àéíûé õîçÿèí

anaerobiozã) este în general mare (2 ani ºi mai mult). Rezistenþa
larvelor S2 aflate în interiorul ouãlor faþã de agenþii chimici este
consideratã ca foarte ridicatã: coaja dublã exercitã o protecþie
eficientã împotriva pãtrunderii principiilor toxice capabile sã
omoare larva S2. Un rol esenþial în protecþia larvei S2 din ou
contra agenþilor chimici îl are membrana vitelinã de naturã
lipidicã. Agenþii chimici minerali indiferent de concentraþie nu
au nici un efect letal asupra larvei S2, ele nu atacã membrana
vitelinã. Chiar unele antiseptice organice (formolul 10 - 15%)
nu distrug larva S2 ºi sunt puþin sensibile la aºa agenþi chimici
ca reductoare, solvenþi ai lipidelor, vapori toxici cu putere de
pãtrundere.

Introducere
Genul Toxocara include:
1. Toxocara canis (Wermer, 1782), parazit intestinal ºi
visceral al câinelui;
2. Toxocara cati (Schrank, 1788), parazit intestinal,
probabil ºi visceral al pisicii;
3. Toxocara leonine, parazit intestinal al câinelui ºi al
pisicii, ca specie separatã nerecunoscutã unanim. Una din cele
mai rãspândite parazitoze la om, cu evoluþie de diferitã duratã
ºi grad de severitate cu consecinþe deseori serioase, este
toxocaroza cauzatã de larva S2 Toxocara canis. Larva S2
Toxocara cati chiar dacã ajunge în intestinului omului, nu pare
sã migreze de aici în alte organe ºi þesuturi [13, 16] Rolul altor
specii de la alte animale este mult mai mic, puþin important.
Este cunoscut cã ciclul evolutiv al genului Toxocara la
gazda naturalã (câini ºi pisici) începe cu eliberarea ouãlor în
mediul extern, comportând douã faze:
1. Faza exogenã, ale cãrei procese se efectueazã pe sol ºi
sfârºesc cu formarea ouãlor infestante.
2. Faza endogenã, care se desfãºoarã în gazdã ºi conduce
la formarea stadiului larvar sau la maturitatea sexualã ale
Toxocara canis ºi T. cati.
Faza exogenã comportã embrionarea oului, care necesitã
o temperaturã favorabilã (15  350C), umiditate (80%  95%),
prezenþa oxigenului. În condiþii optime, stadiul infestant se
realizeazã în 10-15 zile. Etapele maturãrii oului sunt:
embrionarea, formarea unei larve de stadiul 1 (S1) rabditoidã;
nãpârlirea larvei S1, care se transformã în larvã de stadiul 2 (S2)
infestantã, care mãsoarã 350 - 450/16 - 20 microni. Toate etapele
fazei exogene se desfãºoarã în interiorul oului ºi larva S2 nu
eclozioneazã dupã formarea sa. Longevitatea ouãlor (larvelor
S2) aflate la adãpost de factorii nocivi (temperaturã, umiditate,
textura solului, existenþa în substrat ale proceselor de

Scopul lucrãrii
A prezenta unele caracteristici ale mecanismelor de
transmitere a parazitozei cauzate de genul Toxocara, îndeosebi
Toxocara canis, cât ºi celor evolutive ºi de acþiune la gazda
naturalã (câine) ºi accidentalã (om).
Materiale ºi metode
Am studiat minuþios rezultatele obþinute de diverºi autori
în decursul aa. 1952 - 2006 despre parazitoza cauzatã de
Toxocara canis la câine ºi larva S2 Toxocara canis la om.
Prezentãm rezultatele obþinute de diverºi autori, cât ºi cele
acumulate de cãtre noi în decursul ultimilor ani în problema
modalitãþii de infestare, variantelor ºi formelor evolutive, cât ºi
reacþiile patologice de acþiune la gazda naturalã (câine) ºi
accidentalã (om).
Rezultate obþinute ºi discuþii
Ciclul de viaþã natural al Toxocara canis este diferit, în
anumite etape importante, depinzând de ciclul evolutiv al altor
ascarizi. Atunci când ouãle infectante de T. canis sunt ingerate
de o nouã gazdã naturalã, larvele S2 eclozeazã din ouã în
"
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apoi în intestin, unde are loc maturizarea parazitului. Infecþia
prenatalã transplacentarã este principala cale de transmitere a
parazitozei printre câini.
4. Cãþeaua se poate infecta ºi cu larvele S2, eliminate de
cãþel prin meconii.
5. Infestarea cãþeilor pe cale galactogenã joacã un rol minor
în transmiterea larvei S2 T. canis. Ea intervine, în principal, ca
urmare a infestãrii cãþelei la sfârºitul gestaþiei sau la debutul
lactaþiei. Pasajul larvelor S2 în lapte persistã în jur de 4 sãptãmâni.
6. Transmiterea larvei S2 la câini se realizeazã ºi printr-o
gazdã paratenicã reprezentatã de gazde noncanine infectate (de
exemplu, ºoareci) care sunt devorate de câini. Aceste gazde
intermediare, nenaturale, paratenice reprezentate de
rozãtoare, uneori pãsãri sau alte animale, se infecteazã prin
ingerarea ouãlor (larvelor S2) de T. canis, care vor urma migrarea
sistemicã.
Omul se infecteazã cu larvele S2 T. canis ,mai rar cu S2 T.
cati [6], prin ingerarea accidentalã a ouãlor embrionate prezente
pe sol, legume, zarzavaturi. În intestinul subþire, la nivelul
duodenului sau jejunului superior, larvele S2 eclozeazã din ouã,
pãtrund în peretele intestinal ºi încep migrarea tisularã ºi se pot
localiza în diferite þesuturi ºi organe: ficat, plãmâni, creier, ochi,
inimã, rinichi, muºchi etc., unde pot supravieþui timp îndelungat,
pânã la 11 ani [17], rãmânând infectante ºi gãsindu-se libere
sau încapsulate. Larvele S2, care rãmân cantonate în ficat sau în
alte þesuturi ºi organe, nu îºi pot finisa ciclul evolutiv în
organismul uman, astfel încât ele niciodatã nu ajung la stadiul
de vierme adult matur.
Câinii adulþi pot fi infectaþi în diferite regiuni geografice
în proporþii diferite, ei eliminã ouã de T. canis în mediul extern,
importanþa lor epizootologicã ºi epidemiologicã este modestã
(cu excepþie femela, care transmite intrauterin parazitoza fãtului).
Cãþeii care moºtenesc parazitoza sunt frecvent (deseori 100 %)
infectaþi. Femela T. canis fecundatã este extrem de prolifice,
eliberând zilnic cu materiile fecale circa douã milioane de ouã.
Dacã se ia în considerare cã ponta începe dupã circa 3 luni de la
infestare iar în intestinul cãþelului (mai rar câinelui) pot parazita
mai multe exemplare de T. canis, uneori sute [21] ºi cã
longevitatea viermelui este de circa 50 sãptãmâni, reiese cã
paraziþii expulzeazã zilnic un numãr enorm de ouã (zeci sau
sute de milioane), poluând astfel mediul extern (solul) ºi, ca
urmare, cãþeii au importanþã epizootologicã ºi epidemiologicã
majorã. Concentraþia ouãlor este aºa de mare, încât câteva
miligrame de sol pot conþine sute de ouã viabile infectante.
Manifestãrile clinice la câinii adulþi parazitaþi de ambele
sexe, de regulã, sunt minimale, la cãþeii în vârstã de la 10-20 de
zile pânã la 5-6 luni, uneori mai târziu, tabloul clinic e
caracterizat prin frânare în creºtere, semne clinice de lizare a
sistemului nervos, digestiv, endocrin etc. Frecvent se constatã
anemie, leucocitozã cu eozinofilie, creºterea vitezei de
sedimentare a hematiilor. Sunt tipice diareea succedatã cu
constipaþie, balonarea abdomenului, caºexia alimentarã,
paliditate pronunþatã a mucoaselor, anorexie, inversia poftei de
mâncare, vome repetate, colicã intestinalã, convulsii, uneori crize
epileptiforme etc. Confirmarea diagnosticului se face prin
examene coproparazitologice pentru depistarea larvelor S2 în
primele 5-10 zile dupã naºtere folosind metoda lui Berman, apoi
a ouãlor  prin microscopie.

intestinul subþire, penetreazã în peretele intestinal ºi încep
migrarea tisularã care poate avea câteva modalitãþi distincte.
1. La cãþeii mici, cu vârsta sub 5 sãptãmâni, care se
infecteazã ingerând ouã infestate de T. canis larvele S2, eliberate
din ouã în intestin, urmeazã un ciclu migrator perienteric,
penetreazã în peretele intestinal. Din peretele intestinal larvele
S2 migreazã pe calea v. porta în ficat, spre vena hepaticã de
unde, pe calea v. cava inferior, ajung în inima dreaptã, dupã 2 4 zile de la momentul infestat, iar de aici  în plãmâni, prin
arteria pulmonarã. Primele larve S2 vor sosi în plãmâni la 3 - 5
zile dupã ingestia ouãlor. Larvele S2 se transformã în larve de
stadiul 3 (S3), cu o lungime de 1 - 1,3 mm. În plãmâni, larvele S3
evadeazã din capilare în alveole de unde, rupând pereþii alveolari,
urcã în arborele bronºic, prin bronºii ºi trahee, ajung în faringele
posterior ºi fie sunt expectorate în mediul extern ºi mor, fie sunt
înghiþite ºi ajung în tractul gastrointestinal. În duoden suferã o
nãpârlire ºi devin larve de stadiul 4 (S4), apoi viermi adulþi
imaturi (S5), iar în a 5-a sãptãmânã de la infectare, sunt viermi
adulþi (femela fiind aptã de pontã). Ulterior, dezvoltându-se un
rãspuns imun la gazda naturalã, viermii sunt expulzaþi din intestin
(de regulã, dupã 6 luni de viaþã).
2. La cãþeii de vârstã mai mare de 5 sãptãmâni ºi la câinii
maturi de ambele sexe, care au suportat aceastã parazitozã ºi
dispun de anumit grad de imunitate la infestarea repetatã cu ouã
embrionate de T. canis, în porþiunea proximalã a intestinului
subþire larvele S2 eclozeazã din ouã, migreazã în ficat prin circulaþia
portalã ºi se pot opri în capilarele de la acest nivel. Numai mica
parte de larve S2 se transformã în larve S3, care evadeazã din
capilare în alveole, apoi arborele bronºic, trahee, faringe ºi ajung
în tractul gastrointestinal, unde are loc maturizarea parazitului.
Cea mai mare parte din larvele S2 sunt refulate de plãmâni ºi de
aici se întorc în circulaþia sistemicã. Când mãrimea larvelor S2,
care au pãtruns în circulaþia sistemicã, depãºeºte diametrul vaselor
sanguine, ele sunt reþinute (blocate) la acest nivel ºi în mod activ
larvele S2 penetreazã prin peretele vascular ºi migreazã în þesutul
încojurãtor. Larvele S2 migreazã prin circulaþia sistemicã în tot
corpul ºi se pot localizã în oricare þesut sau organ [17]. Cele mai
multe larve S2 supravieþuiesc mai multe luni sau chiar ani, deºi
ele continuã sã migreze ºi apoi se localizeazã în alte þesuturi (la
gazda naturalã - mai frecvent în musculatura scheleticã). De cele
mai multe ori însã, dupã o asemenea migrare activã, larvele S2
sunt imobilizate ºi înconjurate de o reþea de þesut conjunctiv ºi
sunt încapsulate. Larvele S2, care nu vor deveni niciodatã viermi
adulþi, pot sã trãiascã dupã incapsulare timp îndelungat [13], la
câine mascul  în tot decursul vieþii, fãrã a se modifica în lungime
ºi lãþime [18].
În opinia noastrã, la toþi câinii vagabonzi, adulþi, de ambele
sexe, parazitoza visceralã este generalã, la cei casnici parazitoza
intestinalã variazã de la 10% pânã la peste 80% [13].
3. La femele infestate în timpul gestaþiei datoritã probabil
unui stimul de ordine hormonalã [13] larvele S2 migratoare cât
ºi cele închistate în þesut transportate cu sângele, ajung în
circulaþia placentarã, iar de aici - în organismul fetusului (ficat,
plãmâni), apoi al nou-nãscutului, unde efectueazã o migrare
hepatopneumotraheoenteralã. Dupã naºtere larvele S2 din ficat
(plãmâni), pe calea tractului respirator, nimeresc în cavitatea
bucalã, ca apoi cu saliva sã nimereascã mai întâi în stomac,
#
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suprafaþa ficatului - pete albicioase pe suprafaþa roºie a
ficatului. Larva S2 în timpul migrãrii mecanic traumeazã pereþii
vaselor sangvine ºi þesuturile umane, factorul important în
patogenia toxocarozei este cel alergic care determinã apariþia
reacþiei de tip imediat ºi întârziat [22]. Reinvaziile pot determina
un rãspuns hiperactiv din partea organismului - gazdã [17].
Larvele S2 exercitã asupra organismului uman o acþiune toxicoalergicã atât localã cât ºi generalã.
Pe lângã o acþiune mecanicã, traumaticã ºi acþiune toxicoalergicã (localã sau la distanþã), larvele S2 T. canis pot sã deþinã
ºi o acþiune infecþioasã [14]. În drumul pe care, dupã pãrãsirea
intestinului, îl fac din aproape în aproape, larvele S2 pot vehicula
microbi sau virusuri preluate din tubul digestiv în organele ºi
þesuturile prin care circulã (ficat, plãmâni, creier, rinichi, glob
ocular, muºchi etc.).
Persoanele imparazitate sunt mai receptive faþã de alþi agenþi
virusali sau bacterieni ºi deci aceste persoane mai frecvent fac
maladii cauzate de aceºti agenþi patogeni. È. Çîëîòîâà (2002)
explicã acest lucru prin faptul cã larva S2 inhibã activitatea fagocitarã
a neutrofilelor, monocitelor din sângele circulant ºi cã larvele S2
posedã capacitãþi supresive asupra sistemului de protecþie [7].
Localizarea larvelor S2 la nivelul globului ocular determinã
formarea unui abces cu infiltrat eozinofilic, înconjurat de celule
epitelioide, limfocite, plasmocite (în retinã ºi corpul vitros). Când
procesul inflamator persistã timp îndelungat, apar cicatrice.
Localizãrile oculare ale larvelor S2 pot duce la decolarea de retinã
cu pierderea parþialã sau totalã a vederii [17], iar cele urogenitale
pot cauza apariþia sterilitãþii la femei ºi bãrbaþi [19].
Aºadar, parazitoza determinatã de Toxocara canis este
foarte rãspânditã la câini, posedã multiple mecanisme de
transmitere, diverse variante de evoluþie ºi acþiune atât la gazda
naturalã cât ºi la gazda accidentalã. Imparazitarea îndelungatã
a organismului uman contribuie la diverse repercusiuni asupra
stãrii de sãnãtate, care sunt în funcþie de localizarea, migrarea
sistemicã, intensitatea ºi gradul de activitate a larvelor S2.

Toxocaroza la om este o zooantroponozã cu evoluþie
severã de lungã duratã ºi recidivantã, cu diverse manifestãri
clinice în dependenþã de localizare ºi gradul de activitate a
larvelor S2 [21], ºi de numãrul lor în organismul uman [16].
Parazitoza cauzatã de larva S 2 de obicei se exprimã prin
încetinirea creºterii indivizilor parazitaþi, prin tulburãri generale,
digestive, nervoase, oculare, respiratorii ºi multe alte acþiuni
patologice.
Helminþii-paraziþi multicelulari nu pot fi omorâþi complet
de cãtre organismul gazdã prin fagocitozã, de acea la mamifere
în decursul evoluþiei s-a dezvoltat mecanisme extracelulare de
omorâre a parazitului cu participarea macrofagelor, neutrofilelor
ºi eozinofilelor, deseori ºi cu participarea factorilor umorali
(anticorpi) ºi limfokine celulare ºi în aºa mod în jurul larve S2 T.
canis ajunse în diverse þesuturi ºi organe se dezvoltã reacþie
inflamatoare masivã, la care participã un numãr enorm de
eozinofile.
Larvele S2 în organismul omului pot fi viabile mulþi ani
(10 ºi mai mult) ne cãtând la rãspunsul imun. Acest fenomen se
explicã prin faptul cã larva S2 Toxocara canis eliminã substanþe
mascante, capabile sã protejeze parazitul, dispun de un sistem
deosebit pentru a se apara [5] de agresia eozinofile -lor ºi
anticorpilor specifici. Deºi apar rãspunsuri imunologice intense
din partea gazdei, se constatã o capacitate remarcabilã a larvelor
S2 de a supravieþui ºi de a migra în continuare în þesuturile gazdei.
Acest fapt se explicã prin capacitatea larvelor S2 de a se pune la
adãpost, faþã de anticorpii gazdei ºi faþã de celule inflamatorii
produse de gazdã, prin substanþele eliberate din înveliºul larvar.
De cele mai multe ori însã, dupã o asemenea migrare activã,
larvele S2 sunt imobilizate ºi înconjurate de o reþea de þesut
conjunctiv, unde se adunã apoi celulele epitelioide, plasmatice,
gigante, limfocite, dar mai ales numeroase eozinofile dispuse
în centru [13]. Important, din punct de vedere patogenic, este ºi
faptul cã larvele S2, care nu vor deveni niciodatã viermi adulþi,
pot sã trãiascã dupã incapsulare în stare de hibernaþie [15] pânã
la doi ani [13], ele sunt capabile sã se reactiveze [15], sã
pãrãseascã granulomul ºi sã continue migrarea [9]. În cele din
urmã, larvele S2 mor, sunt dezintegrate ºi resorbite de macrofage
sau se calcificã. Larvele S2 în stare de agonie sau moarte
determinã modificãri patologice mai mari decât cele vii [15].
Larvele S2 din creier pot fi puse la adãpost faþã de efectele
nocive ale rãspunsului imunologic al gazdei [17]; ca urmare, se
pot aduna progresiv în creier în timp ce ele dispar din alte
þesuturi. Numãrul larvelor S2 din ficat este mai mare în cazul
suprainvaziei sau reinvaziei, durata aflãrii lor în ficat este cea
mai mare.
În segmentul microvascular, unde ajunge larva S2 al cãrui
diametru este aproximativ egal cu diametru larvei S2, vasul se
va rupe fie ca urmare a acþiunii parazitului, fie a ischemiei. Drept
consecinþã, se produc mici hemoragii ºi necroze locale (ficat
etc), iar în jurul lor se dezvoltã un granulom [3]. Uneori pot sã
determine hemoragii masive [23]. Larvele S2 pot leza fibrele
elastice din pereþii vaselor sangvine de calibru mare [11] cu
sfârºit letal. Larvele S2 pot determina degenerescen -þã muscularã
[4]. A. Beaver susþine cã în parenchimul ficatului pot sã fie gãsite
formaþiuni în care centrul necrotic este constituit din celule
hepatice necrozate, eozinofile dezintegrate ºi þesut fibrinoid.
Aceste leziuni pot vi vãzute cu ochiul liber în interiorul ºi pe
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Volumul probabil de victime în urma calamitãþilor  suport de apreciere
a necesitãþilor medicale
E. Bernaz, V. Procopiºin, V. Dumitraº
Catedra Farmacie Socialã, USMF Nicolae Testemiþanu
Probable Numbers of Victims of Calamites Used to Predict Required Medical Response
Natural calamities are phenomenon that manifest terrible destructive power and do not submit to human will. The article considers the
damage of earthquakes, floods, tropical cyclones, storms, volcano eruptions, flash flooding, landslides, avalanches, and fire. The Republic of
Moldova is subject to these disasters, but the number of victims or the extent of damage has not once been recorded. The article describes losses
in order to calculate and organize medical resources needed to aid future victims of such calamities.
Key words: calamities, victims, earthquakes, landfalls
Îáúåì âîçìîæíûõ ïîòåðü âïîñëåäñòâèè ñòèõèéíûõ ÿâëåíèé ïðèðîäû è òåõíîãåííûõ àâàðèé - îñíîâà äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â ìåäèöèíñêîì èìóùåñòâå
Ñòèõèéíûå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû  ýòî ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê ìîãóùåñòâåííûå ðàçðóøèòåëüíûå ñèëû, îáû÷íî
íå ïîä÷èíÿþùèåñÿ âëèÿíèþ ÷åëîâåêà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ çåìëåòðÿñåíèÿ, íàâîäíåíèÿ, òðîïè÷åñêèå öèêëîíû, ñìåð÷è, èçâåðæåíèÿ
âóëêàíîâ, ìîëíèè, ñåëè, ñíåæíûå ëàâèíû, ïîæàðû, òåõíîãåííûå àâàðèè êðóïíûõ ðàçìåðîâ è äð. Òåððèòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
÷àùå âñåãî ïîäâåðãàåòñÿ òàêèì ðàçðóøèòåëüíûì ñòèõèéíûì ÿâëåíèÿì, êàê çåìëåòðÿñåíèÿ, íàâîäíåíèÿ áîëüøèõ ìàñøòàáîâ,
îïîëçíè, âîäÿíûå ýðîçèè, ïðîëèâíûå äîæäè, ñèëüíûå ñíåãîïàäû, áóðè, ïîæàðû, à òàêæå òåõíîãåííûå àâàðèè, âïîñëåäñòâèè
êîòîðûõ íå ðàç áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû. Öåëü äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå îáúåìà è ñòðóêòóðû
ñàíèòàðíûõ ïîòåðü ääÿ âîçìîæíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ èõ íà áóäóùåå, ïðåäñòàâëåíèå î ñïîñîáàõ ðàçðàáîòêè ðàñ÷åòîâ â
íåîáõîäèìûõ ìåäèöèíñêèõ ìàòåðèàëàõ äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âîçìîæíûì æåðòâàì ïðè ñòèõèéíûõ ÿâëåíèÿõ
ïðèðîäû è òåõíîãåííûõ àâàðèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòèõèéíûå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, æåðòâû, çåìëåòðÿñåíèÿ

Calamitãþile naturale sunt fenomene ale naturii care
manifestã o putere enormã distrugãtoare ºi, de obicei, nu se supun
voinþei omului. Aici se includ cutremurele, inundaþiile de mari
proporþii, cicloanele tropice, furtunile, erupþiile vulcanice,
fulgerele, alunecãrile de teren, avalanºele de zãpadã, incendiile,
avariile tehnogene de proporþii º. a. [6]. Teritoriul Republicii
Moldova este supus frecvent unor aºa devastatoare calamitãþi
naturale cum sunt cutremurele, inundaþiile de proporþii,
alunecãrile de teren, eroziunile solului, ploile torenþiale, zãpezile
abundente, furtunile, incendiile, precum ºi avariile tehnogene,
având drept consecinþe, nu rareori, victime. În aceastã lucrare

este elucidatã evaluarea pierderilor sanitare ca o consecinþã a
calamitãþilor naturale ºi a avariilor tehnogene. Scopul principal
al relatãrii constã în evaluarea de volum ºi de structurã a
pierderilor sanitare pentru pronosticarea acestora în viitor,
viziunea asupra modalitãþilor de efectuare a calculului de
necesitaþi în mijloace materiale medicale pentru organizarea
ajutorului medical virtualelor victime.
Actualitatea temei
În rezultatul calamitãþilor naturale, avariilor, catastrofelor,
incendiilor, accidentelor la domiciliu ºi în sectorul de producere,
%
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în fiecare an în lume mor aproximativ 2 milioane ºi sunt traumate
cateva zeci de milioane de oameni, pierderile materiale atingând
3% din venitul brut al economiei mondiale [4]. În acelaºi timp
industria contemporanã, concentrând rezerve enorme de energie
de diversã provenienþã, materiale ºi de utilaje toxice, a devenit o
adevaratã sursã de pericole tehnogene ºi de situaþii extremale [17].
În aceste împrejurãri, pentru societate studierea pericolelor
de risc, a pierderilor sanitare, în urma calamitaþilor naturale ºi a
avariilor tehnogene, organizarea ajutorului medical victimelor
a devenit o problema de importanþã majorã pentru ºtiinþã.
Obiective:
-evaluarea datelor referitor la volumul ºi la structura
pierderilor sanitare, ca consecinþã a calamitafilor naturale ºi
tehnogene;
- caracteristica comparativã a victimelor în calamitãþi
naturale, razboaie ºi conflicte militare;
- viziune asupra calculelor de determinare a necesitãþilor
de mijloace materiale medicale în organizarea calitativã, în
volum deplin ºi la timp, a ajutorului medical acordat victimelor.

Fig. 1. Schema interacþiunii ,,în lanþ a calamitãþilor
naturale pe teritoriul Republicii Moldova.

Materiale ºi metode
Au fost studiate datele statistice referitor la volumul ºi la
structura pierderilor sanitare apãrute ca consecinþã a calamitaplor
naturale ºi a avariilor tehnogene, în comparaþie cu cele apãrute
în urma razboaielor ºi a conflictelor militare. S-a efectuat analiza
ºi sinteza acestor date cu determinarea concluziilor ºi a
propunerilor referitor la modalitatea efectuãrii calculului de
pierderi sanitare probabile ºi a necesitãþilor în mijloace materiale
medicale pentru acordarea ajutorului medical.

Schema data permite a prevedea continuitatea calamitaþilor
naturale ºi, prin urmare, ºi consecinþele medicale posibile în
urma acestora.
Indiferent de pricina apariþiei, caracteristicã pentru
calamitaþile naturale este puterea devastatoare cu o duratã diferitã
- de la cateva minute (avalanºa de zapadã) panã la cateva ore
(alunecãri de teren) sau luni (inundaþii). Factorii de acþiune a
acestor fenomene naturale pot fi de origine fizicã, chimicã,
mecanicã, biologicã, psihologicã º.a. [6, 13].

Discuþii
ªtiinþa despre calamitaþi nu este capabilã sã rãspundã cu
exactitate la întrebãrile: când, unde ºi cu ce forþã pot apãrea
dezastrele naturale. Totodatã, este cunoscut faptul cã între
calamitaþile naturale existã o legaturã reciprocã - ,,interacþiune
în lanþ [6, 9, 13], în conformitate cu care, pe teritoriul Republicii
Moldova, interacþiunea fenomenelor naturale poate fi
reprezentatã dupã urmatoarea schemã:

Caracteristica pierderilor sanitare în urma
cutremurelor de pãmânt
În secolul trecut, în rezultatul cutremurelor au decedat mai
mult de 1,5 mln oameni. În decurs de câþiva ani oraºele gigante
(80% din care le revin þarilor în curs de dezvoltare) se vor extinde
în raioanele cu risc seismic [7]. Structura patologiei apãrute la
victime în rezultatul dezastrelor, mai cu seamã celor apãrute în
cutremurul de pãmânt, este asemãnãtoare cu cea de rãzboi.
Tabelul 1

Pierderile sanitare probabile în funcþie de localitate ºi de intensitatea seismului

&
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Studierea pierderilor umane ºi sanitare, apãrute ca consecinþã a
cutremurilor, a dat posibilitate savanþilor de a propune metode
de calcul a pierderi sanitare probabile în dependenþã de localitate
(urbanã, ruralã ºi alte caracteristici ale acestora), de intensitatea
ºi durata dezastrului (avariei tehnogene), timpul zilei [20]. Date
generale referitor la pierderile sanitare probabile în funcþie de
localitate ºi de intensitatea seismului sunt prezentate în tabelul
1 [4, 9].
Calculul expus în tabel relevã, o datã în plus, faptul cã cu
majorarea intensitãþii seismice pierderile generale umane ºi
nerecuperabile cresc. În acelaºi timp, creºterea menþionatã nu
este proporþionalã. Dacã la intensificarea seismicã de 5-9 puncte
pierderile generale cresc de aproximativ 9 ori, în continuare
creºterea intensitãþii seismice cu un grad duce la mãrirea
pierderilor doar cu 1,1 - 1,9 ori (10-2,3).
Volumul pierderilor sanitare, prezentat în tabel, corespunde
în mare masurã cu datele înregistrate în urma cutremurelor de
pamant în anii 1940, 1977, 1986, 1990 în România, cu epicentru
în raionul Vrancea ºi cu magnitudinea, dupa scara Richter, de la
6,8 panã la 7,4 grade. Pe teritoriul Republicii Moldova, în urma
acestor cutremure au fost înregistrate 460 de victime cu diferite
categorii de traume, inclusiv 45 - internate în spitale, dintre care
douã persoane au decedat. Consecinþele cutremurelor de pamant
cu o intensitate ºi cu o duratã de timp puþin mai mare pot
înregistra pierderi sanitare cu mult mai mari. Structura comparatã
a pierderilor sanitare, dupã localizarea lor anatomicã în caz de
seisme, în razboaie ºi în conflicte militare, în procente de la
numãrul lor total, sunt prezentate pe fig. 2 [3, 10, 12, 16].
Datele statistice comparative despre structura pierderilor
sanitare dupa localizarea lor anatomicã, inregistrate în urma
cutremurelor de pãmânt, se intercaleaza printre datele statistice
înregistrate pe timp de rãzboi ºi ale celor din conflict militar.
Datele comparative referitor la structura pierderilor
sanitare, dupa gravitate, în seisme, în rãzboi ºi în conflicte
militare sunt prezentate pe fig. 3 [2, 3, 7, 8, 10, 14, 17, 18].
Aceste date demonstreazã cã în cutremure (de la 8-10
grade, dupa scara Richter) gravitatea traumelor ºi a plãgilor este
cu 10%-15% mai înaltã, ca în cele înregistrate în timpul
rãzboaielor, ºi cu 20%-25% mai înaltã în raport cu cele
înregistrate în conflictele militare. De procentajul dat se va þine
cont la planificarea volumului de asistenþã medicalã, de

componenþã a echipelor de medici - specialiºti, la dotarea
acestora, la stabilirea nomenclaturii ºi a cantitãþilor de mijloace
materiale medicale destinate pentru pãstrare în stoc.
Inundaþiile, alunecãrile de teren, incendiile, furtunile,
fulgerele, avariile tehnogene º.a. sunt des întâlnite pe teritoriul
þãrii, provocând considerabile pagube materiale. Conform
rapoartelor statistice ale Departamentului Analize Statistice ºi
Sociologice al Republicii Moldova, în urma calamitãþilor ºi a
avariilor tehnogene, în perioada anilor 1990-1999, pe teritoriul
þãrii au avut loc 135 de avarii tehnogene, 615 calamitãþi naturale,
17 epidemii ºi 38070 de incendii, în urma carora au decedat
1447 de persoane. Numarul total de afecþiuni naturale ºi
tehnogene de diferit gen, pentru o perioada de zece ani, este de
38837. Prin urmare, la fiecare dintre un aºa tip de afecþiune îi
revine 0,037 decedaþi, fapt care nu prezintã interes pentru studiu
ºtiintific în clasificarea pierderilor sanitare ºi în determinarea
necesitãþilor de mijloace materiale necesare pentru pãstrare.
Organizarea ºi asigurarea ajutorlui medical în aºa cazuri este o
obligaþie pentru medicina de urgenþã de nivel local. Totodatã,
pe teritoriul þãrii, mai ales în urma consecinþelor seismelor, pot
apãrea atât pagube materiale, cât ºi pierderi sanitare de proporþii
mult mai mari.
Organizarea la timp ºi calitativã a asistenþei medicale
virtualelor victime apãrute în urma consecinþelor calamitãþilor
naturale necesitã prevederea, calcularea ºi pãstrarea unei
nomenclaturi ºi a unor cantitãþi de mijloace materiale medicale
în realizarea acestor scopuri [11, 15].
Reieºind din faptul cã se observã o coincidenþã pronunþatã
între structura pierderilor sanitare pe timp de rãzboi, conflict
militar, calamitãþi naturale ºi tehnogene, pentru pronosticarea
ºi pentru precizarea nomenclaturii ºi a cantitãþilor de mijloace
materiale medicale necesare, eºalonarea pãstrãrii lor este optim
de cooptat metodele de calcul al necesitãþilor în mijloace
materiale medicale pentru timp de rãzboi la nivel de batalion ºi
de brigadã, þinând cont de volumul planificat al victimelor
probabile. Un element benefic devine perfecþionarea bazei
informative, prelucrarea ºi implementarea metodelor unificate
pentru acumularea, studierea, aprecierea cantitativã ºi calitativã
a informaþiei [19].
Pentru atingerea acestor scopuri este necesarã ºi
clasificarea mijloacelor materiale medicale dupã nivelul de

Fig. 2. Structura comparatã a pierderilor sanitare, dupã
localizarea lor anatomicã, în cutremure, în rãzboaie ºi în
conflicte militare, în procente din numãrul lor total:
a) rãzboaie; b) conflicte militare; c) cutremure.

Fig. 2. Structura pierderilor sanitare dupã gravitate în
cutremure, în rãzboaie ºi în conflicte militare:
a) rãzboaie; b) conflicte militare; c) cutremure.
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cerinþe pentru expedierea la locul eventualelor focare de pierderi
sanitare în urma calamitãþilor naturale ºi tehnogene.
Un efect fãrã îndoialã pozitiv în dirijarea cu resursele
materiale poate fi atins în rezultatul colaborãrii în aceastã direcþie
cu instituþiile internaþionale.
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Concluzii
1. Datele statistice referitor la volumul ºi structura
pierderilor sanitare apãrute ca consecinþã a calamitãþilor naturale
ºi a avariilor tehnogene servesc drept punct de reper în
stabilizarea pronosticului pierderilor sanitare probabile, în
planificarea ajutorului medical la etapele de evacuare a
victimelor din focarul pierderilor sanitare, precum ºi la
efectuarea calculelor în mijloace materiale necesare.
2. Efortul deosebit de încadrare, asigurare cu mijloace
materiale ºi forþe medicale pe teritoriul Republicii Moldova va
trebui dirijat cãtre zona a Il-a seismicã, fapt determinat de
probabilitatea apariþiei instantanee a unui numãr mare de victime.
3. Structura pierderilor sanitare în urma calamitãþilor
naturale ºi avariilor tehnogene este intermediarã între cea din
timpul rãzboaielor ºi a conflictelor militare, însã dupã gravitate
este cu 10%-15% mai înaltã decât datele statistice înregistrate
în timp de rãzboi, în cazul seismelor cu gradul 9 ºi mai sus
(dupã scara Richter). Volumul acestora depinzând esenþial de
localitate ºi de timpul zilei.
4. În calcularea pierderilor sanitare probabile, planificarea
ajutorului medical ºi în eºalonarea mijloacelor materiale medicale
se va þine cont de probabilitatea interacþiunii ,,în lanþ a
calamitãþilor naturale, de avariile tehnogene ºi de coincidenþa în
mare mãsurã a acestora în timp de rãzboi ºi în conflicte militare.
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Modificãrile funcþionale ale sistemului nervos central
în procesul de studiu computerizat
Gh. Ostrofeþ, C. Croitoru, A. Tihon
Catedra Igienã Generalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Centrul Naþional ªtiinþifico Practic de Medicinã Preventivã
Estimation of Functional Changes in the Central Nervous System of Pupils in Information Science Education
New technologies provide an abundance of information and a great variety of methods of presentation, all of which can overwhelm and
exhaust young students. The research was carried out in Chisinãu with 7th form pupils, examining the students audio-video skills at the end of
their 1st semester after their initial course in information science. Both girls and for boys showed improvement in audio-visual skills during the
latent period at the end of each day and week, which the researchers attributed to fatigue. The methods of preventive maintenance were offered.
Key words: educational process, information science
Îöåíêà ôóíêöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû ó øêîëüíèêîâ â ó÷åáíîì ïðîöåññå ñ
èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðîâ
Íîâûå òåõíîëîãèè îïðåäåëÿþò áîëüøîé ïîòîê èíôîðìàöèè è ñðåäñòâà ïðåçåíòàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïåðåíàïðÿãàòü
àíàëèçàòîðû îðãàíèçìà ó÷åíèêîâ, âûçûâàòü óñòàëîñòü. Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé áûëè èçó÷åíû ñêðûòûå ïåðèîäû çðèòåëüíîè ñëóõîìîòîðíîé ðåàêöèé ó øêîëüíèêîâ 7-ãî êëàññà, â øêîëàõ ìóíèöèïèÿ Êèøèíýó, íà çàíÿòèÿõ ïî èíôîðìàòèêe êàê íîâûé
ïðåäìåò äëÿ ó÷åíèêîâ 7-ãî êëàññà. Èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû â I-îé ÷åòâåðòè ó÷åáíîãî ãîäà. Ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî
ïåðèîä çðèòåëüíî-ìîòîðíîé ðåàêöèè óäëèíèëñÿ è îòìå÷àåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå óäëèíåíèå ñëóõî-ìîòîðíîé ðåàêöèè è ó äåâî÷åê,
è ó ìàëü÷èêîâ, ê êîíöó êàæäîãî îáñëåäîâàííîãî äíÿ è íåäåëè, ÷òî ìîæåò âûçâàòü óñòàëîñòü ñî ñòîðîíû ñîîòâåòñòâóþùèõ
àíàëèçàòîðîâ. Áûëè ïðåäëîæåíû ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷åáíûé ïðîöåññ, èíôîðìàòèêà

Introducere
În procesul de studiu efortul major îi revine sistemului nervos
central. Din acest motiv problema organizãrii igienice a instruirii
elevilor ºi profilaxia oboselii capãtã o importanþã considerabilã; astfel,
în scopul estimãrii unei munci intelectuale, se cerceteazã influenþa ei
asupra activitãþii sistemului nervos central.
Tehnologiile noi presupun un flux enorm de informaþii ºi de
mijloace de prezentare, care pot depãºi posibilitãþile analizatorilor,
de care dispune organismul elevilor, provocând solicitãri
suplimentare ºi obosealã. Structura biologicã a analizatorilor nu
permite acestora sã învingã toate eforturile fãrã obosealã ºi fãrã
consecinþe [2, 3, 4, 5].
Printre formele patologice, corelate cu procesul instructiveducativ în ºcoalã, se evidenþiazã ºi aºa-numita miopie ºcolarã.
Mai mulþi autori sunt de pãrerea cã aceasta este condiþionatã de
neglijarea condiþiilor ºi normelor sanitaro-igienice, de creºterea
volumului efortului ºcolar, de computerizarea claselor [6, 7, 8].
Cei mai importanþi indici fiziologici ai stãrii funcþionale a
sistemului nervos central sunt: starea reflexelor, a analizatorilor, a
atenþiei ºi a memoriei [1].

demonstreazã o uºoarã micºorare a perioadei latente a reacþiei
videomotorii la lecþia a III-a ºi o prelungire a ei - la lecþia a VI-a,
faþã de lecþia I, în fiecare zi supusã cercetãrii. Astfel, luni perioada
latentã a reacþiei videomotorii creºte de la 261 ± 7,61 msec (la
începutul lecþiei I, pentru bãieþi), 267 ± 5,36 msec (la începutul
lecþiei I, pentru fete) pânã la 338 ± 11,12 msec (la sfârºitul lecþiei
a VI-a, pentru bãieþi), 332 ± 8,10 msec (la sfârºitul lecþiei a VI-a,
pentru fete), miercuri  la începutul lecþiei I, la bãieþi, perioada
este de 254 ± 5,05 msec ºi se mãreºte pânã la 327 ± 9,22 msec (la
sfârºitul lecþiei a VI-a), la fete  de 257 ± 6,53 msec, la începutul
lecþiei I, crescând pânã la 322 ± 10,00 msec (la sfârºitul lecþiei a
VI-a). Vineri se observã o dinamicã analogicã  PL a RVM, la
bãieþi, creºte de la 269 ± 5,81 msec pânã la 354 ± 10,06 msec; la
fete - de la 267 ± 3,80 msec pânã la 341 ± 10,57 msec. Diferenþa
modificãrilor dintre bãieþi ºi fete nu poartã un caracter regulat,
valorile diferenþelor fiind neesenþiale, pot conduce la concluzia cã
organul vizual oboseºte în egalã mãsurã ºi la bãieþi, ºi la fete.
Este evidentã ºi dinamica sãptãmânalã a modificãrilor
perioadei latente a reacþiei videomotorii. La fete, perioada latentã
la lecþia I, de la începutul sãptãmânii, scade spre mijlocul acesteia,
de la 267 ± 5,36 msec pânã la 257 ± 6,53 msec (la începutul lecþiei)
ºi de la 321 ± 8,40 msec la 310 ± 6,69 msec (la sfârºitul lecþiei), la
bãieþi - de la 261 ± 7,61 msec pânã la 254 ± 5,05 msec (la începutul
lecþiei) ºi de la 319 ± 9,66 msec la 307 ± 8,49 msec (la sfârºitul
lecþiei); apoi creºte cãtre sfârºitul sãptãmânii, la fete - pânã la 267
± 3,80 msec (la începutul lecþiei) ºi 326 ± 9,77 msec (la sfârºitul
lecþiei), la bãieþi  269 ± 5,81 msec (la începutul lecþiei) ºi 333 ±
8,30 msec (la sfârºitul lecþiei). La lecþia a III-a, de luni spre miercuri,
la început PL a RVM scade, la fete - de la 266 ± 6,20 msec pânã la
253 ± 5,65 msec ºi, la sfârºit, de la 317 ± 8,13 msec pânã la 301 ±
5,28 msec; la bãieþi - de la 258 ± 8,05 msec pânã la 250 ± 8,75

Materiale ºi metode
Obiectul cercetãrii l-a constituit un lot experimental din 120
de elevi ai claselor a 7-a din ºcolile municipiului Chiºinãu, în
procesul de studiu al cãrora este inclusã lecþia de informaticã. A
fost studiatã starea reflexelor. Am determinat perioada latentã a
reflexelor motrice la excitanþii vizuali ºi auditivi.
Rezultate ºi discuþii
În tabelul 1 putem observa dinamica modificãrilor perioadei
latente a reacþiei videomotorii (PL a RVM). Dinamica zilei
!
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msec (la începutul lecþiei), la sfârºitul lecþiei - de la 311 ± 9,74
msec pânã la 301 ± 6,04 msec, care apoi se mãresc spre sfârºitul
sãptãmânii la bãieþi, de la 261 ± 7,56 msec, la începutul lecþiei ºi
319 ± 9,14 msec, la sfârºitul lecþiei; la fete, la începutul lecþiei
indicele vizat atinge nivelul de la lecþia I, iar la sfârºit creºte pânã
la 331 ± 8,00 msec. La sfârºitul zilei de studii (lecþia a VI-a),
durata perioadei latente a reacþiei videomotorii, de asemenea, uºor
scade spre mijlocul sãptãmânii: la fete - de la 275 ± 5,56 msec, la
începutul lecþiei, pânã la 266 ± 5,81 msec; la sfârºitul lecþiei  de
la 332 ± 8,10 msec pânã la 322 ± 10,00 msec ºi se mãreºte spre
sfârºitul sãptãmânii pânã la 282 ± 8,16 msec, la începutul lecþiei,
ºi 341 ± 10,57 msec, la sfârºitul lecþiei. La bãieþi micºorarea PL a
RVM este de la 276 ± 7,41 la 269 ± 8,91 la începutul lecþiei de
luni spre miercuri, iar la sfârºitul lecþiei de la 338 ± 11,12 pânã la
327 ± 9,22, cu o creºtere spre sfârºitul sãptãmânii (vineri) pânã la
287 ± 8,36 msec, la începutul lecþiei ºi la sfârºitul lecþiei pânã la
354 ± 10,06 msec.
În urma analizei modificãrilor perioadei latente a reacþiei
videomotorii, în dinamica sãptãmânalã de luni spre vineri, se observã
cã, la bãieþi, perioada latentã se mãreºte: la lecþia I - la început cu 8
msec, la sfârºitul lecþiei - cu 14 msec; la începutul lecþiei a III-a - cu
3 msec, la sfârºit  cu 8 msec; la începutul celei de a VI-a lecþie 
cu 11 msec, la sfârºitul ei  cu 16 msec. La fete aceste valori sunt
mai mari ºi, de asemenea, reflectã o uºoarã obosire în dinamica
sãptãmânalã. La începutul lecþiei I creºte PL a RVM cu 10 msec,
la sfârºitul ei  cu 16 msec; la lecþia a III-a - cu 15 msec, la început,
ºi cu 20 msec, la sfârºitul lecþiei; la lecþia a VI-a creºte PL a RVM
cu 16 msec, la început, ºi cu 19 msec, la sfârºit.
Prin creºterea PL a RVM, spre sfârºitul zilei ºi al
sãptãmânii de studiu, se poate argumenta fenomenul de obosire
a organului vizual.
Se observã modificãri între începutul ºi sfârºitul fiecãrei
lecþii (tab. 1). Luni, la sfârºitul lecþiei I, PL a RVM creºte, la
bãieþi, cu 58 msec, la fete - cu 54 msec; la sfârºitul lecþiei a IIIa, la bãieþi creºte cu 53 msec ºi la fete - cu 51 msec ºi la lecþia a
VI-a, la sfârºitul ei - cu 62 msec, la bãieþ,i ºi cu 57 msec, la fete.
Miercuri creºterea PL a RVM este mai puþin accentuatã faþã de
luni. ªi la bãieþi ºi la fete, la sfârºitul lecþiei I, perioada latentã
este mai lungã cu 53 msec, faþã de începutul aceleaºi lecþii. La
lecþia a III-a, la bãieþi, se prelungeºte cu 51 msec, iar la fete - cu
48 msec. La lecþia a VI-a se mãreºte PL a RVM: cu 58 msec, la

bãieþi, ºi cu 56 msec - la fete. Analogic se observã modificarea
PL a RVM ºi vineri, la sfârºitul lecþiei I creºte PL a RVM cu 64
msec, la bãieþi, ºi cu 58 msec - la fete; la lecþia a III-a se mãreºte
cu 58 msec, la bãieþi, ºi cu 53 msec - la fete. La sfârºitul lecþiei
a VI-a este mai lungã PL a RVM cu 67 msec, la bãieþi, ºi cu 59
msec - la fete. Creºterea perioadei latente a reacþiei videomotorii,
la sfârºitul lecþiei, în comparaþie cu începutul fiecãrei lecþii, în
majoritatea cazurilor poartã valori mai accentuate pentru bãieþi,
cu excepþia zilei de miercuri, la lecþia I, fiind egalã valoarea
diferenþei la bãieþi cu cea a fetelor (53 msec).
Dinamica modificãrilor perioadei latente a reacþiei
acusticomotirii (PL a RAM) poate fi urmãritã în tabelul 2.
Modificãrile duratei perioadei latente a reacþiei acusticomotirii
indicã o dinamicã a zilei ºi sãptãmânalã, însã aceste modificãri
sunt nesemnificative, cu valori foarte mici. În dinamica zilei, la
bãieþi, PL a RAM luni scade cu 1 msec de la începutul lecþiei I
spre începutul lecþiei a III-a; la sfârºitul lecþiei a III-a PL a RVM
a crescut cu 1 msec; de la lecþia a III-a pânã la lecþia a VI-a atât la
început, cât ºi la sfârºit a crescut cu 3 msec. Deci, în decursul
zilei, la începutul lecþiei PL a RAM a crescut cu 2 msec, la sfârºitul
lecþiei  cu 4 msec (de la I pana la a VI-a lecþie). La fete, de la
începutul lecþiei I pânã la începutul lecþiei a III-a, perioada latentã
a crescut cu 2 msec, iar pânã la sfârºitul lecþiei s-a micºorat cu 1
msec. Cu câte 1 msec a crescut PL a RAM de la lecþia a III-a pânã
la a VI-a ºi la începutul ºi la sfârºitul lecþiei. Dinamica totalã a
zilei indicã o creºtere cu 3 msec de la începutul lecþiei I pânã la
începutul lecþiei a VI-a, rãmânând la acelaºi nivel la sfârºitul lecþiei
a VI-a, faþã de sfârºitul lecþiei I. Durata perioadei latente a reacþiei
acusticomotirii are valori diferite ºi între începutul ºi sfârºitul
fiecãrei lecþii. La lecþia I durata se mãreºte cu 7 msec, la a III-a ºi
la a VI-a  cu câte 9 msec, la bãieþi, ºi cu 4 msec (la lecþia I) ºi
câte 1 msec (la a III-a ºi a VI-a lecþie), la fete.
Miercuri, de la începutul lecþiei I pânã la începutul lecþiei a
III-a, creºte durata PL a RAM la bãieþi cu 1 msec, iar la fete se
reduce cu 1 msec. La sfârºitul lecþiei a III-a durata rãmâne
nemodificatã, atât la fete, cât ºi la bãieþi. De la lecþia a III-a pânã
la a VI-a, la început ºi la sfârºit, la bãieþi durata creºte cu câte 2
msec, la fete - cu 1 msec la sfârºitul lecþiei a VI-a, faþã de sfârºitul
lecþiei a III-a, la început rãmânând aceeaºi ca ºi la lecþia a III-a.
Tabelul 1

Valorile perioadei latente a reacþiei videomotorii, msec
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Tabelul 2
Valorile perioadei latente a reacþiei acusticomotirii, msec

Astfel, la bãieþi, la începutul lecþiei a VI-a, durata PL a RAM a
crescut cu 3 msec ºi la sfârºit - cu 2 msec; la fete, la începutul
lecþiei a VI-a, durata a scãzut cu 1 msec, faþã de începutul lecþiei
I, ºi a crescut cu 1 msec, la sfârºitul lecþiei a VI-a. De luni pânã
miercuri, la începutul ºi la sfârºitul lecþiei, I PL a RAM se
micºoreazã la bãieþi cu câte 7 msec, la fete  cu 1 msec, la începutul
lecþiei, ºi se mãreºte cu 1 msec, la sfârºitul lecþiei. La lecþia a IIIa, la început, scade faþã de luni cu 5 msec, la bãieþi, ºi cu 4 msec
- la fete; la sfârºitul lecþiei, la bãieþi, se reduce cu 8 msec, iar la
fete - creºte cu 2 msec. La lecþia a VI-a: se reduce la bãieþi, la
începutul lecþiei, cu 6 msec, la sfârºit - cu 9 msec; la fete, la
începutul lecþiei scade cu 5 msec, iar la sfârºitul lecþiei creºte cu 2
msec. La sfârºitul fiecãrei lecþii PL a RAM creºte faþã de începutul
ei. La bãieþi, la lecþia I, ca ºi în ziua de luni, se mãreºte cu 7 msec,
la lecþiile a III-a ºi a VI-a - cu câte 6 msec, ceea ce este mai puþin
ca luni. La fete, la lecþia I, creºte PL a RAM cu 6 msec; la lecþia
a III-a - cu 7 msec ºi la lecþia a VI-a - cu 8 msec, valorile de
majorare fiind mai mari ca luni.
Vineri majorãrile duratei perioadei latente a reacþiei
acusticomotirii sunt puþin mai evidente. La fete, de la lecþia I pânã
la lecþia a III-a, durata creºte cu 3 msec, la începutul lecþiei ºi cu
2 msec - la sfârºitul ei. De la lecþia a III-a pânã la lecþia a VI-a
creºte numai la începutul lecþiei (cu 1 msec). De la lecþia I pânã la
lecþia a VI-a, la început creºte cu 4 msec, la sfârºit - cu 2 msec. La
bãieþi, de la I pânã la lecþia a III-a, durata PL a RAM scade: la
început cu 1 msec, la sfârºit - cu 2 msec. De la lecþia a III-a pânã
la a VI-a creºte: la început cu 4 msec, la sfârºit - cu 6 msec. La
începutul lecþiei a VI-a PL a RAM creºte faþã de începutul lecþiei
I cu 3 msec, iar la sfârºitul acestei lecþii - cu 4 msec. Pe parcursul
fiecãrei lecþii, cãtre sfârºitul ei, PL a RAM creºte cu 5 msec la
lecþia I; cu 4 msec - la lecþia a III-a, cu 6 msec - la lecþia a VI-a, la
bãieþi ºi, respectiv, la fete cu 4  3  2 msec.
În dinamica sãptãmânalã (de luni pânã vineri), în
majoritatea cazurilor, durata PL a RAM se mãreºte. La bãieþi,
la începutul lecþiei I ºi a III-a, durata perioadei latente creºte cu
câte 3 msec, la lecþia a VI-a - cu 4 msec, la sfârºitul lecþiei I ºi a
VI-a - cu câte 1 msec, iar la sfârºitul lecþiei a III-a scade cu 2
msec. La fete durata PL a RAM creºte la lecþia I, la început ºi la

sfârºitul lecþiei, cu câte 2 msec, la începutul lecþiei a III-a ºi a
VI-a - cu câte 3 msec, la sfârºitul lecþiei a III-a  cu 5 msec, la
sfârºitul lecþiei a VI-a - cu 4 msec.
Modificãrile menþionate permit aprecierea stãrii
funcþionale a sistemului nervos central, din care reiese
urmãtoarea concluzie:
Valorile perioadei latente a reacþiilor video- ºi
acusticomotorii în dinamica zilei ºi a sãptãmânii scad spre
mijlocul fiecãrei zile ºi al fiecãrei sãptãmânii, ºi cresc spre
sfârºitul fiecãrei zile ºi al fiecãrei sãptãmânii atât la fete, cât ºi
la bãieþi, ceea ce dovedeºte existenþa fenomenului de obosire al
analizatorului vizual ºi cel acustic la elevi.
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Chirurgia rinosinuzalã modernã la copii în patologii inflamatorii
ale sinusurilor paranazale
M. Maniuc
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Contemporary Surgery in Rhinosinusal Inflammatory Pathology in Children
Rhinosinusitis is a frequently occurring pathology in otorhinolaringology. The pathogeny of these illnesses plays an important role in
abnormalities of the lateral nasal wall. Contemporary surgery in rhinosinusal pathology in children is based on the endoscopic approach.
Generally, there are two methods in rhinosinusal endoscopic surgery: the traditional or standard practice and another, minimally invasive. A
variant of the minimally invasive method has been developed. The analysis of the results, which have been debated in this comparative study,
denotes the superiority of the latter.
Key words: rhinosinusitis, children
Ñîâðåìåííàÿ ðèíîñèíóñàëüíàÿ õèðóðãèÿ ó äåòåé ñ âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ
Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ ó äåòåé ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé
îòîðèíîëàðèíãîëîãèè. Ñëîæíûé ïàòîãåíåç äàííîãî âèäà ïàòîëîãèè âêëþ÷àåò è àíîìàëèè àíàòîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð ëàòåðàëüíîé
ñòåíêè ïîëîñòè íîñà. Ìåòîäîì âûáîðà â õèðóðãèè îêîëîíîñîâûõ ïàçóõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå
ýíäîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè. Èçâåñòíû äâà îñíîâíûõ ïîäõîäà ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî âèäà âìåøàòåëüñòâ: ñòàíäàðòíûé è
ìèíèìàëüíî èíâàçèâíûé. Ðàçðàáîòàí âàðèàíò ìèíèìàëüíî èíâàçèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, êîòîðûé ïðè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå
îêàçàëñÿ ýôôåêòèâíåå äðóãèõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðèíîñèíóçèò, äåòè

acestor maladii în ultimul timp cedeazã tot mai mult. În acest
context, mulþi autori considerã gestul chirurgical ca alternativã
eficientã în rezolvarea afecþiunilor menþionate [5, 6, 7]. Printre
metodele cele mai rãspândite de tratament chirurgical al
sinuzitelor paranazale sunt polisinusotomiile tradiþionale. Dar
aceastã chirurgie, practicatã de-a lungul anilor, nu corespunde
cerinþelor contemporane. Prin multiple cercetãri ºtiinþifice, s-a
dovedit cã intervenþiile chirurgicale tradiþionale au un impact
negativ asupra arhitectonicii nazale, altereazã pituitara, funcþiile
fiziologice ale nasului, creeazã premise pentru dezvoltarea
proceselor atrofice ºi cicatriciale. În acelaºi timp s-a constatat
cã, deºi operaþiile tradiþionale constituie genul de chirurgie
radicalã, în cadrul lor nu se reuºeºte extirparea completã a
modificãrilor patologice sinuzale, ceea ce, în consecinþã,
genereazã recidivarea procesului inflamator [8].
De aceea în ultimele decenii, printr-o evoluþie
spectaculoasã a metodelor tradiþionale, s-a configurat o nouã
direcþie teoretico-practicã - chirurgia funcþionalã endoscopicã
rinosinuzalã, fundamentatã pe studierea particularitãþilor
anatomofiziopatologice ale sinusurilor paranazale. Conceptul
chirurgiei funcþionale endoscopice a sinusurilor paranazale,
construit pe primatul blocajului cãilor de ventilare ºi de drenare
sinuzalã ca element-cheie în dezvoltarea sinuzitelor, presupune
ca etapã indispensabilã operatorie abordarea infundibulului ºi a
orificiilor sinuzale.
Totodatã, în chirurgia funcþionalã endoscopicã a sinusurilor
paranazale persistã multe probleme nerezolvate. Nu existã o
pãrere unanimã referitor la volumul operaþiei. În ce mãsurã

Introducere
Inflamaþia recidivantã ºi cronicã a sinusurilor paranazale
la copii este în atenþia savanþilor ca problemã majorã a
otorinolaringologiei ºi a medicinii contemporane în general [1].
Aceastã patologie persistã printre problemele cu implicaþii
clinice deosebite la nivelul sistemului bronhopulmonar,
aparatului auditiv, sistemului nervos central ºi al altor organe.
Bronºitele cronice, pneumoniile, astmul bronºic deseori au ca
punct de plecare sinuzitele paranazale.
În pofida realizãrilor incontestabile ale farmacoterapiei,
incidenþa complicaþiilor orbitare ºi intracraniene ale sinuzitelor
paranazale, care deseori se soldeazã cu invaliditatea sau decesul
pacienþilor, nu se micºoreazã. În ultimii ani, în legãturã cu
aplicarea largã a noilor metode de investigaþie a craniului, în
particular prin rezonanþã magneticã nuclearã, s-au depistat
modificãri ale mucoasei sinusurilor paranazale la 24,7% - 39%
dintre pacienþii investigaþi [2]. Conform datelor unor autori,
incidenþa rinosinuzitelor recidivante ºi cronice creºte cu 1,5% 2% anual, ajungând la 52,7%, ºi se plaseazã acum pe primul loc
în structura maladiilor organelor ORL. La copii incidenþa
afecþiunilor sinuzale variazã între 18% - 30% ºi 38% - 42% [3,
4] respectiv. Cele expuse confirmã faptul, cã sinuzitele
paranazale prezintã o patologie cu incidenþã înaltã ºi riscuri
deosebite.
Din cauza anumitor factori: creºterea rezistenþei florei
microbiene pentru antibiotice, alergizarea continuã a populaþiei,
acþiunea impuritãþilor mediului, terapeutica medicamentoasã a
!"
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radicalitatea actului operatoriu compromite rezultatele finale ale
intervenþiei chirurgicale? Poate fi operaþia etalonatã ca
funcþionalã, atunci când se exviscereazã substratul morfologic
al orificiilor sinuzale? Sunt complicaþiile constatate în cadrul
acestui gen de chirurgie acea limitã, care nu poate fi depãºitã?

sinuzal primitiv sau pentru o eventualã recidivã a sinuzitei deja
instalate.
O altã structurã a complexului ostiomeatal importantã în
chirurgia funcþionalã este bula etmoidalã. Ea este cea mai
constantã ºi voluminoasã celulã a etmoidului anterior,
conformaþia ei structuralã ºi anomaliile anatomice eventuale
având un rol major în starea funcþionalã a acestei zone. Bula
etmoidalã participã la formarea hiatusului semilunar superior ºi
inferior, recesului suprabular ºi recesului retrobular sau sinusului
lateral, iar anomaliile ei pot condiþiona blocajul infundibulului.
Din punct de vedere al chirurgiei endoscopice sinuzale, este
important de a þine cont de faptul, cã celulele etmoidale
anterioare pot fi excesiv pneumatizate, ele turtind de sus în
jos lamela bazalã a cornetului nazal mijlociu (ground lamella),
extinzându-se pânã la nivelul peretelui anterior al sinusului
sfenoidal. Uneori configuraþia bulei etmoidale ºi topografia
regiunii peribulare pot fi denaturate de celulele etmoidale
posterioare excesiv pneumatizate, când aceste din urmã împing
lamela bazalã înainte, o bombeazã ºi, astfel, îngusteazã recesul
frontal.
Celulele agger nasi - componente ale complexului
ostiomeatal, acoperã osul lacrimal ºi constituie calea de acces
în abordarea sacului lacrimal ºi a recesului frontal. Sub aspectul
chirurgiei endoscopice este util de remarcat, cã celulele agger
nasi se pot extinde lateral pânã la nivelul fosei lacrimale. Excesiv
pneumatizate, aceste celule pot stenoza recesul frontal.
Hiatusul semilunar se defineºte ca un plan anatomic
bidimensional cu rol de comunicare între infundibul, sinusurile
supra- ºi retrobular (lateral) ºi meatul nazal mijlociu. Constã
din hiatusul semilunar superior ºi hiatusul semilunar inferior.
Superior aceastã structurã reprezintã o fantã clar delimitatã dintre
bula etmoidalã ºi peretele lateral al cornetului nazal mijlociu.
Recesul frontal este anticamera etmoidalã a sinusului frontal.
Starea ultimului depinde aproape în exsclusivitate de recesul
frontal. Multe afecþiuni inflamatorii ale sinusului frontal au ca
punct de plecare cauzele persistente în recesul frontal. El este
un situs aflat în extremitatea anterioarã ºi superioarã a
complexului ostioetmoidal. Peretele lateral al complexului
menþionat este format de lama papiracee, iar peretele medial de extremitãþile anterioarã ºi superioarã ale cornetului mijlociu.
Uneori lama bazalã a bulei etmoidale se insereazã pe baza
craniului, atunci recesul frontal se separã prin aceastã lamelã
osoasã de recesul suprabular. Dacã bula etmoidalã se extinde
pânã la baza craniului, recesul frontal devine îngustat ºi capãtã
configuraþia unui duct, numit eronat de unii autori duct
frontonazal. În hiperpneumatizare bula etmoidalã poate vag
stenoza recesul frontal, devenind o cauzã majorã în dezvoltarea
proceselor inflamatorii în sinusul frontal. De altfel,
pneumatizarea grupului anterior al celulelor etmoidale este
extrem de variabilã. Ele influenþeazã filiera infundibului superior
sau chiar a recesului frontal. Celulele lacrimale (dezvoltate în
grosimea osului lacrimal) ºi cele infraorbitare (Haller)
amprenteazã starea recesului fronal.
Ostiumul natural al sinusului maxilar este altã componentã
de bazã a complexului ostiomeatal. Managementul chirurgical
al acestei structuri este diferit în diverse metode de abordare
chirurgicalã a sinusurilor paranazale. Fontanelele reprezintã un
perete membranos, care separã fosa nazalã de cavitatea sinusului

Rolul factorului anatomic în chirurgia funcþionalã
endoscopicã rinosinuzalã
S-a constatat, cã în etiopatogenia sinuzitelor recidivante
ºi cronice un rol central îl are factorul anatomic, în special,
anomaliile structurilor meatului nazal mijlociu [9, 10, 11].
Cunoaºterea particularitãþilor anatomice ale foselor nazale se
impune ca o necesitate imperioasã în realizarea chirurgiei
funcþionale endoscopice a sinusurilor paranazale. În cadrul
investigaþiei foselor nazale, în aspectul chirurgiei funcþionale a
sinusurilor paranazale, este important a cunoaºte nu numai
anatomia foselor nazale, dar ºi a peretelui lateral nazal, a
microstructurilor acestei zone care, prin sediul ºi configuraþia
lor, influenþeazã cãile de drenare ºi de ventilare ale sinusurilor
paranazale. Din acest punct de vedere, particularitãþile structurale
ale complexului ostiomeatal se plasezã pe primul plan. Noþiunea
de complex ostiomeatal a fost propusã de H. Naumann (1965)
pentru identificarea regiunii celulelor etmoidului anterior unde,
în procesul identificãrii structurale a foselor nazale, se formeazã
spaþii înguste, care au un rol deosebit de important în
funcþionarea normalã ºi în fiziopatologia sinusurilor paranazale.
Complexul ostiomeatal este prioritar în spectrul complexitãþilor
anatomice ºi funcþionale ale peretelui nazal lateral. El nu este o
zonã pur anatomicã, dar, mai degrabã, un sistem
anatomofuncþional, care cuprinde urmãtoarele componente:
apofiza uncinatã, infundibulul etmoidal, bula etmoidalã, hiatusul
semilunar superior ºi inferior, ostiumul sinusului maxilar, meatul
nazal mediu.
Apofiza unciformã este o structurã importantã a
complexului ostiomeatal. Ea formeazã peretele medial al
infundibulului etmoidal ºi conturul anterior al hiatusului
semilunar inferior, cu un rol important în procesele de ventilare
a sinusului maxilar. Conform datelor lui Ñ. Ç. Ïèñêóíîâ, Ã. Ç.
Ïèñêóíîâ (1997), apofiza uncinatã protejeazã sinusul maxilar
de pãtrunderea directã în cavitatea sa a aerului inspirat, ceea ce
ar conduce la imotilitatea cililor mucoasei sinuzale ºi la
dezvoltarea ulterioarã a proceselor inflamatorii. În afarã de
aceasta, graþie poziþiei uºor rãsucite a uncinatului pe axa sa
verticalã, ultima porþiune de aer inspirat, bogat în oxigen,
purificat, încãlzit ºi umectat pãtrunde la expiraþie în cavitatea
sinusului deja condiþionat, pentru realizarea proceselor
fiziologice ºi metabolice de aici. Astfel, apofiza uncinatã prin
localizarea sa anterioarã infundibulului ºi poziþionarea uºor
rãsucitã este un adevãrat reglator de ventilare ºi de aerisire a
sinusului maxilar. Totodatã, în pofida rolului deosebit de mare
al acestei structuri, în chirurgia funcþionalã standard a sinusurilor
paranazale, chiar în prima etapã a operaþiei ea se înlãturã. Dupã
pãrerea noastrã, aceastã manevrã operatorie realizatã în modul
expus nu este cu totul justificatã. Lãsând uºa deschisã în sinusul
maxilar prin înlãturarea uncinatului, noi creãm condiþii favorabile
pentru dezvoltarea proceselor patologice în cavitatea sinuzalã.
În contextul dat, aceasta n-ar însemna nimic altceva decât
formarea de premise pentru declanºarea unui proces inflamator
!#
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maxilar. Apofiza unciformã, prin inserþia sa cãtre cornetul
inferior, poate sã împartã fontanela în douã segmente: anterior
ºi posterior. În acest caz, fontanela anterioarã este aria, mãrginitã
de cornetul nazal inferior ºi marginea inferioarã a uncinatului.
În acelaºi timp, fontanela posterioarã se aflã între marginea
posterosuperioarã a apofizei uncinate ºi lama verticalã a osului
palatin.
În chirurgia endoscopicã o importanþã deosebitã are
cornetul nazal mijlociu  o structurã osoasã ce aparþine
etmoidului. În cadrul studierii particularitãþilor anatomice ale
peretelui lateral al foselor nazale, în vederea efectuãrii operaþiilor
endoscopice, este absolut necesarã cunoaºterea anatomiei acestei
structuri. Se descriu diverse anomalii la nivelul cornetului nazal
mijlociu: concha bullosa, cornet paradoxal, cornet bombat
lateral cu impact negativ asupra permeabilitãþii infundibulului
ºi deci a proceselor de drenare ºi de ventilare a sinusurilor
paranazale [14, 15]. Constituind limita dintre celulele etmoidale
anterioare ºi celulele posterioare, cornetul mijlociu prin lama
sa bazalã este o barierã de departajare a celor douã grupuri de
celule, totodatã fiind ºi un reper important în chirurgia
etmoidului.
Aºadar, formaþiunile anatomice ale peretelui lateral nazal
pot avea diverse variante structurale ºi anomalii de dezvoltare.
Ele influenþeazã esenþial relaþiile anatomice în zona complexului
ostiomeatal, care, la rândul lor, conduc la blocarea cãilor de
drenare ºi de ventilare a sinusurilor paranazale. Aceasta din urmã
constituie unul dintre imperativele dezvoltãrii proceselor
inflamatorii ale sinusurilor paranazale.
Metodele contemporane de investigaþie aplicate
în tehnicile chirurgicale endospice
Endoscopia nazalã. Actualmente aceastã metodã opticã
se aplicã în diverse domenii ale medicinii. În otorinolaringologie,
pentru prima datã A. Hirschmann (1903) a efectuat endoscopia
sinusului maxilar prin fossa canina, utilizând cistoscopul
modificat ºi adaptat la condiþiile de investigaþie a sinusului
menþionat. Mai târziu, E. Spielberg (1922) a propus o nouã
variantã de examinare endoscopicã a sinusului maxilar  prin
orificiul efectuat în peretele lateral al meatului nazal inferior.
Ulterior, M. Maltz (1925) a întreprins cercetãri ample axate pe
aplicarea metodei endoscopice în sinusologie, a elaborat
tehnicile de sinusoscopie extranazalã ºi endonazalã ºi primul a
propus termenul sinusoscopie.
Detaliat endoscopia nazalã a fost abordatã în lucrãrile
fundamentale ale lui W. Messerklinger (1972). În ultimele
decenii, endoscopia a cunoscut o transformare calitativã cu totul
deosebitã, în legãturã cu dezvoltarea noilor tehnologii de
producere a sistemelor optice Hopkins. Au apãrut generaþii noi
de telescoape cu unghiul larg de vizualizare, cu câmpul de vedere
pânã l a 9 0 ºi chiar 120, ceea ce a deschis perspective noi în
aplicarea metodei endoscopice.
Pentru rinochirurgie este extrem de important de a
vizualiza bine câmpul operatoriu, de a aplica instrumentarul
necesar, introducându-l paralel cu telescopul, lucru ce reuºeºte
în folosirea endoscoapelor rigide. Actualmente se utilizeazã o
gamã largã de endoscoape de acest tip, diametrul lor constituind
1,9 mm, 2,7 mm, 4,0 mm; iar unghiul de vizualizare - 0, 30,
7 0 , 8 0 , 9 0 ºi 120 .

În acelaºi timp, endoscopia nazalã cu tuburile optice rigide
are ºi unele deficienþe. De exemplu, este foarte dificil a propaga
telescopul rigid la pacienþii cu îngustãri considerabile ale foselor
nazale (deviaþii majore ale septului nazal, hipertrofia cornetelor
nazale). În depãºirea acestor inconveniente se practicã cu succes
fibroendoscopia. Aplicarea ei permite a conforma destul de uºor
endoscopul situaþiei anatomice din fosele nazale, de a depãºi
îngustãrile, a vizualiza cavitatea sinusurilor dupã antrostomii, a
examina nazofaringele, orificiile faringiene ale tubelor auditive
ºi a continua, la necesitate, investigaþia segmentelor inferioare
ale cãilor respiratorii. Prin aceastã metodã, manevrele
chirurgicale în fosele nazale sau pe sinusurile paranazale practic
nu se pot efectua.
În baza celor expuse am putea deduce, cã tehnica
endoscopicã contemporanã permite a efectua evaluarea vizualã
a foselor nazale, a nazofaringelui, sinusurilor paranazale atât
prin endoscopie cu telescoape rigide, cât ºi prin fibroendoscopie.
În acelaºi timp, e necesar sã menþionãm cã, pentru chirurgia
rinosinuzalã, prima are avantaje clare ºi este metoda de
predilecþie.
Rinometria acusticã a deschis noi perspective în
estimarea obiectivã a fiziologiei ºi a patologiei nazale. Metoda
este fundamentatã pe principiile ecolocaþiei acustice.
Funcþionarea rinometrului acustic constã în emiterea unor
semnale cu frecvenþa între 150 Hz ºi 10 000 Hz, care se propagã
în fosele nazale printr-un tub de plastic, cu lungimea de 580
mm ºi cu diametrul de 15 mm. Semnalele acustice emise se
reflectã de cãtre pereþii foselor nazale, graþie modificãrilor
impendanþei acustice ca rãspuns la modificãrile dimensiunilor
transversale ale cavitãþii nazale, ºi se îndreaptã înapoi în tubul
rinometrului, unde sunt captate de un microfon foarte sensibil.
Ulterior, semnalele se proceseazã în computer ºi se înregistreazã
pe monitor sau/ºi pe hârtie, sub formã de curbe, care reprezintã
aria secþiunii transversale minime (ASTM) a foselor nazale sau
distanþa dintre septul nazal ºi peretele lateral nazal. Rinometria
acusticã a fost practicatã în studierea geometriei foselor nazale
la pacienþi cu diverse forme de patologie pentru evaluarea
rezultatelor intervenþiilor chirurgicale: deviaþia septului nazal,
rinitã hipertroficã, adenotomie. Rezultatele rinometriei acustice
corespund datelor investigaþiei foselor nazale prin tomografia
computerizatã ºi rinomanometria anterioarã ºi posterioarã.
Metoda datã este eficientã în identificarea îngustãrilor anatomice
ºi localizãrii lor exacte în fosele nazale. Aceasta prezintã un
interes deosebit pentru evaluarea arhitectonicii interne a cavitãþii
nazale în perioada preoperatorie ºi dupã efectuarea operaþiilor
endoscopice rinosinuzale. Metoda este informativã, neinvazivã
ºi de înaltã precizie, prin intermediul ei se obþine informaþie
despre geometria suprafeþei interne a foselor nazale. Totodatã,
în practica pediatricã aceastã metodã este utilizatã insuficient.
Tomografia computerizatã în situaþii standard se practicã
într-o singurã incidenþã, de obicei în cea coronarã. Pacientul se
aflã în decubit ventral, în hiperextensie. Se impune angularea
aparatului pentru ca planul secþiunilor sã fie perpendicular liniei
ce uneºte orificiul conductului auditiv extern ºi unghiul lateral
al orbitei. Scara densitãþilor are limitele între -1000 (aer) ºi
+1000 (os) unitãþi Hounsfield (UH). În zona complexului
ostiomeatal se efectueazã secþiuni de 2,5 mm. Tomografia
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computerizatã relevã date referitoare la afectarea sinusurilor
paranazale, extinderea procesului inflamator sinuzal,
interrelaþiile structurilor complexului ostiomeatal, ceea ce este
foarte important în chirurgia edoscopicã.
Metodele de abordare chirurgicalã endoscopicã
rinosinuzalã. În primele decenii ale secolului XX s-au pus
bazele chirurgiei etmoidului, care s-au fundamentat pe
urmãtoarele principii: formarea unei cavitãþi unice prin
înlãturarea celulelor etmoidale, folosirea instrumentelor curbate,
efectuarea operaþiei sub control vizual, necesitatea de înlãturare
minuþioasã a tuturor celulelor etmoidale afectate.
Etapa contemporanã în dezvoltarea rinochirurgiei a început
cu implementarea tehnicei endoscopice. Aplicarea acestei
tehnologii a permis a ridica la un nou nivel chirurgia endonazalã.
Ca ºi în alte domenii ale medicinii, în rinologie utilizarea
endoscopului permite de a studia zonele obscure ale foselor
nazale ºi suprafaþa internã a sinusurilor paranazale. De asemenea,
chirurgul are ºansa de a realiza intervenþia chirurgicalã cu leziuni
mini organice ºi funcþionale.
Era contemporanã de dezvoltare a endoscopiei diagnostice
ºi chirurgicale rinologice a început în anii 60, când a fost
elaborat noul sistem de opticã rigidã. Hopkins. W. Messerklinger
(1972) a putut cel mai bine adapta posibilitãþile noilor tehnologii
endoscopice la necesitãþile rinologiei. El a elaborat ºi a
fundamentat bazele noului concept de endoscopie diagnosticã
ºi chirurgicalã, a studiat mecanismele fiziopatologice ale
sinuzitelor ºi a demonstrat rolul extraordinar de mare al
variantelor anatomice ale meatului nazal mijlociu în patogenia
afecþiunilor inflamatorii ale sinusurilor paranazale.
Conceptul chirurgiei funcþionale endoscopice rinologice
elaborat de W. Messerklinger include postulatul, conform cãruia
afecþiunile inflamatorii ale sinusurilor paranazale sunt de multe
ori consecinþa blocajului cãilor de ventilare ºi de drenare sinuzale
la nivelul etmoidului anterior. În rezultatul stagnãrii secreþiilor
nazale, diverselor particule nocive ºi bacteriilor pe suprafaþa
mucoasei sinuzale a epiteliului ciliat, covorul rulant al ei se
altereazã, se produc dereglãri metabolice, de echilibru acidobazic ºi, în consecinþã, se declanºeazã procesul inflamator
sinuzal.
În ultimii ani chirurgia endoscopicã rinosinuzalã a
cunoscut o amplã dezvoltare. S-au elaborat diverse variante de
operaþie, modificãri ale cãilor de abordare ºi ale volumului
operator. Metoda menþionatã este consideratã acum tehnica
endonazalã endoscopicã standard. Operaþia se efectueazã cu
anestezie localã  la adulþi, ºi generalã - la copii, sub controlul
endoscopic  0 , 30 ºi/sau 70. Pentru a îmbunãtãþi calea de
acces, cornetul nazal mijlociu se fractureazã ºi se deplaseazã
cãtre septul nazal. În urmãtoarea etapã chirurgul se identificã
structurile anatomice ale meatului nazal mijlociu ºi se efectueazã
o incizie la baza uncinatului dinspre inserþia cornetului mijlociu
în jos ºi posterior cãtre capãtul inferior al apofizei unciforme.
Uncinatul se înlãturã totalmente cu pensa Blakesley împreunã
cu mucoasa care-l acoperã, prin miºcãri de rotaþie a
instrumentului. Dupã aceasta se identificã orificiul sinusului
maxilar, care uneori se vizualizeazã bine, alteori se apreciazã
cu sonda butonatã. Ultimul se lãrgeºte cu pensa, retrograd, pânã
la 4 mm. Destul de des se identificã ºi orificiile accesorii ale

sinusului maxilar, care, dupã cum recomandã majoritatea
autorilor, trebuie unite într-un singur orificiu cu ostiumul natural
al maxilarului.
În etapa urmãtoare (în caz de afectare a sinusului frontal),
se abordeazã recesul frontal. Pentru aceasta, cu pensa curbatã
Blakesley, se înlãturã þesutul osos al peretelui lateral nazal,
localizat între orbitã ºi inserþia capãtului anterior al cornetului
nazal mijlociu. Apoi cu chiureta curbatã se înlãturã celulele
agger nasi pentru a vizualiza bine recesul frontal. Cu endoscopul
(300) introdus în spaþiul format, se vizualizeazã orificiul natural
al sinusului frontal, care, de obicei, se aflã medial de celulele
agger nasi. În cazul dificultãþilor de vizualizare, orificiul
frontalului se determinã cu sonda butonatã. Aceastã etapã
necesitã maximã atenþie, în primul rând, pentru a evita posibile
leziuni ale bazei craniului, apoi, din punctul de vedere al
prevenirii stenozãrii postoperatorii, fiindcã mai mulþi autori au
constatat, cã înlãturarea totalã sau cvazitotalã a mucoasei poate
conduce la dezvoltarea proceselor de stenozare.
Dacã este afectat ºi etmoidul posterior, urmãtoarea etapã
constã în deschiderea acestuia prin perforarea lamelei bazale.
Aceastã manevrã se efectueazã în porþiunea inferomedialã a
lamei bazale - pentru mai multã siguranþã. Ulterior, perforaþia
se lãrgeºte în sus ºi lateral. Dupã exviscerarea largã a celulelor
etmoidale, se cautã peretele anterior al sinusului sfenoidal. Pentru
a evita o confuzie chirurgicalã, H. Stammberger (1990)
recomandã a pune în evidenþã mai întâi orificiul natural al
sfenoidului. Revizuirea cavitãþii sinusului sfenoidal se efectueazã
cu multã precauþie, având în vedere localizarea arterei carotide
internã ºi a nervului optic, care, în anumite variante, se aflã în
relaþii intime cu sinusul sfenoidal. Aºadar, în esenþa sa tehnica
Messerklinger se caracterizeazã prin faptul, cã polisinusotomia
se efectueazã în direcþia anteroposterioarã, începând cu
uncinectomia totalã, eradicarea etmoidului, antrostomia medie,
finalizând cu abordarea sfenoidului.
O altã tehnicã este cea elaboratã de M. E. Wigand (1993),
ea constã în urmãtoarele. Mai întâi, cu foarfecele, se rezecã
capãtul posterior al cornetului nazal mijlociu. Aceastã manevrã
permite chirurgului o cale de acces largã cãtre celulele
posterioare etmoidale ºi sinusul sfenoidal. Dupã înlãturarea
celulelor posterioare ale etmoidului, se repereazã sinusul
sfenoidal. Autorul preferã sã înlãture larg pereþii anteroinferiori
ai sinusului sfenoidal, aºa încât sã poatã vizualiza clar plafonul
sfenoidalului. Acesta serveºte un bun reper anatomic pentru
identificarea peretelui superior al etmoidului ºi conduitã în
înlãturarea celulelor sinusului etmoidal. Ultima manevrã se
înfãptuieºte în direcþia anterioarã. În ultimã etapã autorul
deschide celulele agger nasi, recesul frontonazal; sinusul
maxilar, conform acestei tehnici, se deschide prin fontanela
posterioarã cu pensa curbatã la 450.
În concluzia acestui compartiment putem deduce, cã
particularitãþile principale ale tehnicii Wigand sunt: rezecþia
capãtului posterior al cornetului mijlociu nazal, deschiderea largã
a sinusului sfenoidal ºi a celulelor posterioare etmoidale, reperul
anatomic fiind baza craniului, deschiderea celulelor agger nasi
ºi a recesului frontal, cu lãrgirea orificiului sinusului frontal în
caz cã acesta este afectat, deschiderea sinusului maxilar prin
fontanela posterioarã. Cu alte cuvinte, operaþia Wigand este o
!%
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polisinusotomie retrogradã cu deschiderea largã a sinusurilor
paranazale.
În ultimii ani, savanþii ºi-au concentrat atenþia asupra
elaborãrii metodelor cruþãtoare de operaþii endoscopice
endonazale. Obiectivul principal al acestor intervenþii este de a
elimina structurile modificate patologic ale foselor nazale,
pãstrând, în acelaºi timp, configuraþia anatomicã ºi funcþiile
fiziologice ale nasului. Tehnica Messerklinger nu corespunde
întocmai acestor cerinþe, în legãturã cu înlãturarea destul de
extinsã a structurilor complexului ostiomeatal, a etmoidului, cu
lãrgirea orificiilor naturale ale sinusurilor paranazale. De pe
poziþiile chirurgiei cruþãtoare, la fel, este greu de acceptat tehnica
Wigand, care prevede rezecþia cornetului nazal mijlociu structurã importantã a foselor nazale, înlãturarea radicalã a
peretelui anterior al sfenoidului ºi a celulelor etmoidale.
Mai apropiatã de cerinþele chirurgiei cruþãtoare este tehnica
elaboratã ºi formulatã, în 1996, de R. C. Setliff ca chirurgia
minim invazivã a sinusurilor paranazale. Aceastã tehnicã
prevede restabilirea cãilor de ventilare ºi de drenare ale
sinusurilor paranazale ºi a funcþiei epiteliului ciliat, cu pãstrarea
maxim posibilã a structurilor anatomice ale meatului mijlociu
nazal. Tehnic operaþia se realizeazã în felul urmãtor. Sub control
endoscopic, se efectueazã rezecþia (cu pensa retrogradã) porþiunii
inferioare a apofizei unciforme. În felul acesta se deschide
accesul cãtre orificiul sinusului maxilar. Dupã aceasta, cu
microdebriderul se rezecã, submucos, partea inferoposterioarã
a apofizei unciforme. Urmeazã înlãturarea, cu microdebriderul,
pereþilor bulei etmoidale începând dinspre medial în direcþie
lateralã, cãtre orbitã. Rezecþia se executã cu microdebriderul,
doar fragmentele osoase înlãturându-se cu pensa antegradã.
Mucoasa peretelui orbitar respectiv al bulei etmoidale rãmâne
intactã. În continuare, dacã este afectat ºi etmoidul posterior, se
perforeazã cu microdebriderul lama bazalã. Perforaþia la
necesitate poate fi lãrgitã superior ºi lateral. Din punctul de
vedere al autorilor acestei tehnici, hemirezecþia inferioarã a
apofizei unciforme este suficientã pentru lichidarea procesului
patologic din sinusul maxilar. Orificiul natural al acestuia nu se
lãrgeºte, conþinutul patologic din sinusul maxilar se evacueazã
prin puncþie în regiunea meatului inferior nazal ºi prin lavajul
sinusului cu soluþii antiseptice. Chisturile mari ale sinusului
maxilar, de asemenea, se rezolvã prin puncþia obiºnuitã a
sinusului maxilar. Orificiile accesorii din regiunea fontanelei
posterioare autorii le rezolvã doar în cazul dovedit de recirculaþie
a secretului patologic. Mucoasa polipoidã a sinusului maxilar,
chisturile mici nu se înlãturã. Accentul se pune pe tratamentul
postoperatoriu al procesului inflamator. Referitor la abordarea
sinusului frontal, poziþia autorilor este urmãtoarea. Mai întâi cu
microdebriderul, sub controlul endoscopului (300), se deschide
agger nasi. Se înlãturã pas cu pas pereþii ei, rãmânând intact
doar peretele superior, care este perete comun cu sinusul frontal.
Este oportun de menþionat, cã bula etmoidalã se deschide dupã
abordarea recesului frontal. Aceasta este foarte important,
deoarece bula etmoidalã constituie limita posterioarã a recesului
frontal, fiind reper clar pentru evaluarea relaþiilor anatomice
foarte complexe din aceastã zonã ºi structurã de protecþie (din
punctul de vedere al unei eventuale leziuni iatrogene) a fosei
endocraniene anterioare ºi arterei etmoidale anterioare. Orificiul
natural al sinusului frontal, localizat posterior ºi medial de celula

agger nasi. Abordarea sinusului sfenoidal se efectueazã prin
meatul nazal superior dupã lateropoziþia cornetului nazal
mijlociu ºi a celui superior. Autorii efectueazã examinarea
recesului sfenoetmoidal ºi înlãturarea, cu microdebriderul, a
mucoasei modificate patologic, polipilor, preferând sã lase intact
orificiul sinusului sfenoidal, chiar ºi în cazul modificãrilor
polipoase sau sã-l lãrgeascã puþin doar din contul marginii sale
inferioare. Se recomandã deschiderea sinusului sfenoidal doar
în cazurile sfenoiditelor micotice.
Metoda chirurgicalã endoscopicã rinosinuzalã minim
invazivã (tehnica proprie). Dintre formaþiunile complexului
ostiomeatal, un rol central în realizarea funcþiilor fiziologice
ale sinusurilor paranazale, dupã cum am menþionat mai sus, îl
are apofiza uncinatã. Prin poziþia sa, în regiunea meatului nazal
mijlociu, blocheazã calea fluxului aerian inspirat cãtre orificiile
sinusurilor paranazale, astfel împiedicând confluenþa coloanei
de aer, care pãtrunde în fosele nazale în inspiraþie, cu masele
aeriene ieºite din cavitatea sinusurilor paranazale. Astfel,
sinusurile se golesc de aerul bogat în CO2. În acelaºi timp, în
urmãtoarea fazã a actului respirator - expiraþie, ultima porþiune
a coloanei de aer inspirat, îmbogãþit cu oxigen, purificatã ºi
umectatã, cu alte cuvinte, condiþionatã optim, lovindu-se de
suprafaþa posterolateralã a uncinatului, se îndreaptã în cavitatea
sinuzalã. În cazurile în care apofiza uncinatã lipseºte, aerul
inspirat pãtrunde în sinusuri, dereglând procesele de ventilare
ºi de aerisire a acestora, alterând funcþia epiteliului ciliat, astfel
creându-se condiþii oportune pentru dezvoltarea infecþiei
sinuzale. Totodatã, în operaþiile endoscopice standard, apofiza
uncinatã se înlãturã totalmente, iar în operaþiile minim invazive
- porþiunea inferoposterioarã a ei, cu toate consecinþele susmenþionate. Ideea metodei noastre este axatã pe pãstrarea
porþiunii laterale a apofizei uncinate. Practic aceasta se realizeazã
prin efectuarea inciziei nu înaintea apofizei uncinate, ca în
tehnica Messerklinger, ºi nu inferior, ca în tehnica minim
invazivã tipicã, dar la graniþã dintre jumãtatea lateralã ºi cea
medialã a uncinatului. Am practicat mai larg manevrele
operatorii de corecþie a cornetelor nazale pentru a mãri spaþiul
meatului nazal mediu ºi al structurilor anatomice limitrofe.
Corecþia cornetelor nazale medii (medializarea sau lateralizarea)
se efectua fragmentar, spre deosebire de tehnicile anterioare.
Explorarea etmoidului posterior ºi a sfenoidalului se realiza prin
meatul nazal superior. De aceea, pentru a crea condiþii optime
de propagare a telescopului se lateraliza atent cornetul nazal
mijlociu, iarãºi cu fragmentarea sa prealabilã sau/ºi se mobiliza
segmentul limitrof al septului nazal.
În clinica pediatricã a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi
Farmacie Nicolae Testemiþanu pe baza Spitalului Clinic
Republican de Copii Em. Coþaga, am efectuat un studiu care
s-a fundamentat pe materialele de investigare clinicã complexã,
de tratament chirurgical ºi de monitorizare a rezultatelor obþinute
la 420 de copii (275 de bãieþi ºi 145 de fetiþe), cu patologie
inflamatorie recidivantã ºi cronicã a sinusurilor paranazale.
Toþi pacienþii aflaþi în studiu au fost repartizaþi în patru
grupuri de vârstã. Grupul I (0 - 3 ani) a fost format din 12 (2,9
%) pacienþi, al doilea grup (4 - 7 ani) l-au alcãtuit 85 (20,7%)
de bolnavi, în grupul III (8 - 11 ani) au fost repartizaþi 134
(32,7%) de copii cu patologie rinosinuzalã ºi grupul IV (12-15
ani) l-au format 179 (43,7%) de bolnavi (tab. 1).
!&
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Tabelul 1
Date sumare despre intervenþiile chirurgicale funcþionale
endoscopice efectuate la pacienþii incluºi în studiu

tratamentul acestor afecþiuni este chirurgia endoscopicã
rinosinuzalã. În studiul s-au comparat trei abordãri chirurgicale
endoscopice ale sinusurilor paranazale la copii: standard, minim
invazive ºi minim invazive de elaborare proprie, relevând o
mai înaltã eficienþã a ultimei metode.
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În funcþie de tratamentul chirurgical aplicat, pacienþii
încadraþi în studiu au fost divizaþi în trei loturi. Lotul I a fost
format din 84 (20,4%) de pacienþi (54 de bãieþi ºi 30 de fetiþe)
cu sinuzite paranazale recidivante ºi cronice, operaþi prin metodã
de chirurgie endoscopicã standard. Lotul II a fost constituit din
131 de bolnavi (86 de bãieþi ºi 45 de fetiþe), de asemenea, cu
patologie inflamatorie recidivantã ºi cronicã a sinusurilor
paranazale, trataþi prin metoda de chirurgie endoscopicã
rinosinuzalã minim invazivã. Lotul III a fost alcãtuit din 205
pacienþi (135 de bãieþi ºi 70 de fetiþe), la care s-a aplicat tehnica
minim invazivã în modificare proprie.
În total, în studiul dat s-au efectuat 639 de operaþii
funcþionale endoscopice rinosinuzale (tab. 1).
În lotul I s-au efectuat 122 (19,1%) de operaþii prin tehnica
standard, la pacienþii lotului II s-au întreprins 224 (35,0%) de
intervenþii chirurgicale minim invazive, iar la bolnavii lotului
III de cercetare s-au realizat 293 (45,9%) de operaþii efectuate
prin tehnica minim invazivã de formulã proprie.
Rezultatele tratamentului chirurgical în acest studiu s-au
monitorizat pe o duratã de pânã la 36 luni. Pentru evaluarea
eficienþei operaþiilor endoscopice efectuate, am considerat
oportune datele examenului subiectiv, investigaþia statutului
obiectiv ºi a funcþiilor nasului.
Printre criteriile principale, prin care am etalonat eficienþa
tratamentului în studiul nostru, au fost dinamica simptomelor ºi
a semnelor clinice, prezenþa recidivelor ºi numãrul lor, durata
din momentul operaþiei pânã la prima recidivã, rezultatele
investigaþiei rinometric - acustice, estimãrile funcþionale.
În conformitate cu criteriile menþionate, au fost obþinute
urmãtoarele rezultate: foarte bune ºi bune: lotul I - 73,7%, lotul
II - 78,2%, lotul III - 85,7%; satisfãcãtoare: lotul I - 21,0%,
lotul II - 19,3%, lotul III - 13,2%; ºi nesatisfãcãtoare: lotul I 5,3%, lotul II - 3,2% ºi lotul III - 1,9%. Aºadar, rezultatele
finale în lotul III de studiu au fost superioare celor din lotul II
ºi, îndeosebi, din lotul I de investigaþie. Aceasta relevã eficienþa
mai înaltã a tehnicii chirurgicale elaborate în cadrul studiului
dat.
În concluzie, am putea menþiona cã patologia inflamatorie
a sinusurilor paranazale la copii prezintã o problemã de mare
actualitate în otorinolaringologie. Factorul anatomic are un rol
important în patogenia lor. Una dintre metodele de elecþiune în
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Aspectele chirurgicale contemporane în tratamentul meningioamelor
spinale
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Contemporary Surgical Aspects of the Treatment of Spinal Meningiomas
A complete discussion of specific surgical approaches for the treatment of spinal meningiomas is beyond the scope of this article. Surgery
remains the acknowledged mainstay for potentially curative treatment of meningiomas. Many factors affect the ease of complete surgical
resection, including the tumors location, size, and consistency; the extent of vascular and neural involvement; and, in the case of recurrence,
prior surgery and radiotherapy. The goal of surgery depends on the location of the tumor and the age and overall medical condition of the patient.
Surgery is the cornerstone of treatment for all types of meningiomas. Neurosurgeons and oncologists must continue to seek better methods of
classifying and treating spinal meningiomas, which remain a significant risk to life and function in patients that harbor them.
Key words: spinal meningeom
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äîëæíû íàéòè îïòèìàëüíûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
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nervoase. Deficitul neurologic se produce datoritã factorului
mecanic, compresiv ºi miºcãrilor repetate dintre tumorã ºi
mãduva spinãrii, ele producând microtraume þesutului nervos.
Un alt factor care contribuie la producerea deficitelor
neurologice este ischemia produsã prin comprimarea vaselor
sangvine epidurale. Se considerã cã reducerea diametrului
mãduvei spinãrii la nivelul compresiei de cãtre tumorã se
datoreazã demielinizãrii fibrelor lungi. Tabloul clinic al
meningioamelor spinale cuprinde semne motorii, senzitive ºi
sfincteriene. La început simptomele nu au manifestãri localizate.
Mai târziu, datoritã distribuþiei dermatomale ºi miotomale,
semnele clinice pot indica localizarea tumorii. Deficitul motor
începe sub forma unei oboseli a membrelor inferioare.
Parapareza, când se instaleazã, este de tip spastic ea poate evolua
pânã la paraplegie. Tulburãrile senzitive se manifestã prin
parestezii ºi dereglãri proprioceptive cauzate de comprimarea
coloanelor anterolaterale ºi posterioare ale mãduvei spinãrii.
Datoritã localizãrii laterale a tumorii faþã de mãduvã se
produce un sindrom de hemisecþiune medularã - sindromul
Brown - Sequard, în care deficitul motor este de partea leziunii.
Limita superioarã a tulburãrilor de sensibilitate este situatã cu
câteva segmente sub nivelul tumorii. Disparitatea dintre nivelul
compresiei medulare ºi nivelul dermatomal al deficitului senzitiv
creºte în direcþie caudalã. Când de fiecare parte a corpului existã
niveluri senzitive dermatomale diferite, tumora se aflã
contralateral nivelului senzitiv cel mai înalt. În cazul
meningioamelor spinale, pacienþii pot avea durere radicularã,
sub formã de arsurã în teritoriul de distribuþie a unei rãdãcini
nervoase, durere funicularã ºi durere localã. Durerea apare ca
simptom iniþial în aproape 50% din mengioamele spinale.
Tulburãrile sfincteriene apar mai tardiv în evoluþia bolii ºi se

Introducere
Meningioamele sunt tumori primare ale sistemului nervos
central, cu caracteristici biologice particulare, care le deosebesc
de multe alte tumori intracraniene. Ele parvin din celulele
arahnoidei ºi ale dura mater.
Meningioamele reprezintã un sfert din tumorile primare
ale mãduvei spinãrii ºi canalului vertebral, împreunã cu
neurinoamele, ele constituie jumãtate din tumorile primare
spinale. Meningioamele spinale au acelaºi aspect ca ºi cele
intracraniene, fiind tumori bine delimitate, cu suprafaþa boselatã,
acoperitã de arahnoidã, care le separã de mãduva spinãrii.
Dimensiunile lor sunt relativ mici, au formã ovoidã, iar inserþia
duralã se face pe o suprafaþã redusã. Unele tumori cresc en
plaque. La polurile tumorii se pot dezvolta chisturi arahnoidiene.
Unele tumori sunt supuse degenerãrii chistice.
Meningioamele spinale sunt leziuni intradurale ºi
extramedulare. Meningioamele spinale extradurale se întâlnesc
rar.
Majoritatea meningioamelor spinale sunt de tip sinciþial
ºi tranziþional, adicã sunt benigne. Formele maligne sunt rare.
Rare sunt ºi modificãrile osoase de tip hiperostozã. Tumora
produce mai frecvent eroziunea osului adiacent, lãrgirea
foramenului vertebral. La nivelul tumorii se poate dezvolta
scolioza. Mãduva spinãrii comprimatã de tumore este deplasatã
contralateral tumorii în canalul vertebral, este palidã, subþiatã
(prin demielinizare).
Mengioamele spinale sunt tumori cu evoluþie lentã,
producând deficite neurologice lent progresive, care sunt în mare
mãsurã reversibile postoperator. Simptomele ºi semnele clinice
se datoreazã comprimãrii mãduvei spinãrii ºi rãdãcinilor
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manifestã sub forma retenþiei urinare sau a constipaþiei. Ulterior,
în stadii avansate, pacienþii au incontinenþã urinara ºi a maselor
fecale.
Mengioamele spinale pot produce ºi tablouri clinice
particulare, în funcþie de localizarea tumorii de-a lungul canalului
vertebral.
Tumorile cervicale înalte se manifestã prin rigiditatea cefei.
Durerea cervicalã este intensificatã de strãnut ºi tuse. Uneori
pacientul adoptã o poziþie specialã a gâtului, caracteristicã pentru
torticolis. Tulburãrile senzitive se manifestã prin senzaþii
paroxistice de rece în extremitãþi ºi prin parestezii. Tulburãrile
motorii încep prin scãderea capacitãþii de a efectua miºcãri fine
cu degetele, de tipul încheiatul hainei sau prin modificarea
scrisului. Pacienþii pot avea ºi atrofii ale muºchilor mâinii 
semn specific compresiunii cervicale joase, ºi care poate fi
explicat prin insuficienþa circulatorie produsã de comprimarea
arterei spinale anterioare. Monopareza sau dipareza brahialã
preced tetrapareza. Prin comprimarea rãdãcinilor care formeazã
nervul frenic apar tulburãri respiratorii. Comprimarea rãdãcinii
anterioare a nervului spinal se manifestã prin scãderea forþei în
muºchii trapez ºi sternocleidomastoidian.
Meningioamele situate în porþiunea cervicalã, la nivelul
ei inferior, produc atrofia muºchilor intrinseci ai mâinii, durere
care iradiazã în membrele superioare, parestezii ale degetelor.
Meningioamele toracice se pot manifesta prin durere care
iradiazã în umãr ºi membrul superior, ca în cazul anginei
pectorale, sau în etajul abdominal superior, ca în gastritã sau
pancreatitã.
Meningioamele situate la nivelul conului medular sau al
cozii de cal, pot produce dureri sciatice amintind o hernie de
disc. Prezenþa spasticitãþii ºi a reflexelor osteotendinoase
hiperactive sugereazã suferinþa fibrelor tracturilor lungi
comprimate la nivelul conului medular. În plus, într-o hernie de
disc, atrofia muscularã este rarã. Prin comprimarea segmentelor
medulare sau a rãdãcinilor sacrate apare incontinenþã urinara ºi
a maselor fecale, chiar în absenþa tulburãrilor de sensibilitate ºi
a disfuncþiilor sexuale.
Dupã ablaþia completã, în cele mai multe cazuri, se poate
obþine vindecarea. Mai rar, meningioamele au tendinþã de a
recidiva, chiar dupã o extirpare completã.
Comportamentul biologic mai agresiv al meningioamelor
poate apare în prezenþa sau absenþa unor particularitãþi
histologice tipice, ca: mitoze frecvente, celularitate crescutã, ca
raport nucleo-citoplasmatic ridicat. Comportamentul biologic
agresiv apare în meningioamele maligne, care recidiveazã
frecvent, invadeazã þesutul nervos adiacent ºi metastazeazã la
distanþã.
Se considerã cã meningioamele spinale se dezvoltã din
vilozitãþi arahnoidiene ºi din grupe de celule mezoteliale care
se aflã la unirea arahnoidei cu pahimeningele, la nivelul tecii
rãdãcinii nervoase.
La etapa actualã se discutã diverse opþiuni referitor la
tratamentul chirurgical ºi de recuperare postoperatorie a
meningioamelor spinale în funcþie de manifestãrile clinice ºi
rezultatele examenelor imagistice ºi electrofiziologice.
Þinem sã menþionãm încã o datã cã tratamentul
meningioamelor spinale este chirurgical. Scopul intervenþiei
chirurgicale constã în rezecþia completã a tumorii, cu pãstrarea

intactã a rãdãcinilor nervoase, vaselor ºi mãduvei spinãrii. Cu
toate cã Gowers ºi Horsley au raportat primul meningiom spinal
rezecat încã în 1887, pânã acum nu sunt stabilite cãile operatorii,
în special în meningioamele spinale toracice anterioare. Se
discutã volumul de rezecþie al arcului vertebral, precum ºi calea
de abord transtoracic.
Ulterior s-a menþionat de cãtre toþi cei care au operat
meningioame spinale deosebita capacitate de ameliorare a
funcþiei neurologice dupã ablaþia tumorii, ceea ce 1-a determinat
pe Cushing [5] sã afirme cã ablaþia unui meningiom spinal este
una dintre cele mai gratifiante operaþii.
În cazul tumorilor cervicale, înaintea poziþionãrii
bolnavului se face testul flexiei cervicale anterioare, (cu pacientul
conºtient), pentru a urmãri toleranþa mãduvei spinãrii în poziþia
de flexie. Marcarea nivelului tumorii, pe tegument, se face dupã
reperele radiografice. Pacientul este operat în decubit ventral,
cu toracele ºi abdomenul sprijinite pe suluri aºezate lateral sau
transvers, sub clavicule ºi bazin, pentru a evita compresia
toracelui ºi abdomenului, ºi implicit a distensiei venoase ºi a
sângerãrii crescute intraoperatorii. Rezecþia arcului vertebral
trebuie sã fie cât mai economicoasã. În cazul localizãrii tumorale
laterale, laminectomia sau hemilaminectomia este mai efectivã
pe partea tumorii, pãstrând o parte din laminã ºi procesul articular
de partea opusã. Rezecþia osului trebuie sã fie extinsã deasupra
ºi sub nivelul tumorii. La copii se va face laminotomie. Dura
mater este deschisã pe partea tumorii, longitudinal, arahnoida
rãmânând intactã. Marginile durale sunt ancorate la musculatura
paravertebralã pentru a opri sângerarea din spaþiul peridural.
În cazul tumorilor anterolaterale, se poate rezeca pe partea
tumorii articulaþia faþetarã ºi pediculul.
Meningioamele spinale toracice anterioare calcificate sunt
rare. Pronosticul este adesea defavorabil, când ele sunt operate
pe cãi posterioare sau posterolaterale.
În cazul unui meningiom toracic premedular, calcificat,
selectarea cãii de abord, în plan funcþional, este un element
esenþial pentru succesul exerezei. De cele mai multe ori aceste
afecþiuni au fost abordate pe cale posterolateralã, rezecþia fiind
însoþitã de sechele neurologice severe cum sunt semne motorii,
senzitive ºi sfincteriene.
O altã cale de abord este cea transtoracicã, cu rezecþia
parþialã a corpului vertebral corespunzãtor. În cazul afecþiunilor
toracice înalte se poate face sternotomie. Principala dificultate
a acestei cãi o constituie restabilirea integritãþii dura mater dupã
extirparea tumorii. Din cauza profunzimii câmpului operator,
deschiderea duralã nu poate fi suturatã direct, ci doar colmatatã
cu muºchi ºi fascia lata, fixate cu clei biologic ºi acompaniate
de drenaj lombar timp de câteva zile. Datoritã presiunilor
variabile care se creeazã în cavitatea toracicã, ea poate constitui
un spaþiu de drenaj al lichidului cefalorahidian (LCR) în cazul
unei închideri imperfecte a breºei durale, realizându-se un
pseudomeningocel care poate duce la insuficienþã respiratorie.
R. Assietti ºi colaboratorii au raportat un caz în care un
pneumotorax, dupã rezecþia pulmonarã, a forþat pãtrunderea
aerului în spaþiul subarahnoidian, provocând un pneumoencefal
iatrogen.
Subliniem faptul cã scopul intervenþiei chirurgicale este
rezecþia completã a tumorii cu pãstrarea intactã a rãdãcinilor
nervoase, vaselor ºi mãduvei. Rezecþia tumorii începe
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întotdeauna cu un debulking intern (decompresie internã a
tumorii), se va tracþiona numai de tumorã, ºi nu de mãduva
spinãrii; în cazul afecþiunilor anterolaterale este necesarã
secþionarea ligamentului dinþat pentru a obþine un acces mai
uºor la spaþiul premedular. Baza de inserþie a meningiomului
este coagulatã. Numai în meningioamele situate dorsal de
mãduvã, dura mater poate fi rezecatã, urmând ca la închidere
defectul dural sã fie completat cu fascie paravertebralã.
Numai la nivel toracic, în caz de necesitate, pot fi secþionate
câteva rãdãcini dorsale. Dupã ablaþia tumorii, se face hemostaza
prin electrocoagulare bipolarã, apoi se irigã spaþiul
subarahnoidian pentru a îndepãrta eventuale detritusuri tumorale
sau cheaguri de sânge, se instaleazã dren epidural. Restul
planurilor se închid în mod obiºnuit.
În cazul rezecþiilor incomplete, Klekamp ºi Samii au
observat o ratã de recidivã de 50% la l an de la intervenþie. În
cazul rezecþiilor complete, ei au raportat o ratã de recidivã de
20% la 5 ani - pentru meningioamele extirpate en masse ºi de
81% - pentru meningioamele en plaque.

chirurgului sã determine tipul ºi volumul abordului pentru
extirparea tumorii.
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Concluzie
Deoarece tratamentul mengioamelor spinale este
chirurgical, trebuie elaboratã o tacticã chirurgicalã diferenþiatã
în procesul de înlãturare a meningioamelor spinale, þinând cont
de localizarea lor de-a lungul axului vertebral . Deci abordul
chirurgical în meningioamele spinale depinde de localizarea ºi
stadiul procesului oncologic, precum ºi de manifestãrile
electrofiziologice care le însoþesc.
În concluzie þinem sã menþionãm cã cu o clasificare ºi un
sistem de gradare corect poate fi prezis comportamentul
diferitelor tipuri de meningioame, astfel încât sã poatã fi stabilit
un plan de tratament adecvat. Tactica diferenþiatã de tratament
chirurgical al bolnavilor cu meningioame spinale permite
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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
"!

Nr.6 (294), 2006

Limba latinã în constituirea terminologiei medicale
E. Mincu, O. Sireþeanu
Catedra Limbi Moderne ºi Latinã USMF Nicolae Testemiþanu
Study of the Latin Medical Terminology
The study of the Latin language and terminology at the Nicolae Testemiþanu State Medical and Pharmaceutical University is very important
in the process of developing qualified specialists in the medical field. Terms and elements of the Greek and Latin are the basis of medical
terminology. Because of their monosemantical terminologies the Greek and Latin languages provide new sources of medical terms in the
unification, standardization, and globalization of medical terminology.
Key-words: Latin, medical terminology
Ðîëü ëàòèíñêîãî ÿçûêà â ôîðìèðîâàíèè ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè
Èçó÷åíèå êóðñà ëàòèíñêîãî ÿçûêà è ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè â ÃÌÔÓ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â
ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ  ìåäèêîâ. Êàê èçâåñòíî, îñíîâó ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè ñîñòàâëÿþò ãðåêîëàòèíñêèå òåðìèíû è òåðìèíîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû. Ãðå÷åñêèé è ëàòèíñêèé ÿçûêè ÿâëÿþòñÿ íàó÷íûìè ÿçûêàìè, êîòîðûå íå
èçìåíèëèñü â òå÷åíèå âåêîâ è ïðè èõ îäíîçíà÷íîñòè â ïëàíå óíèôèêàöèè, ñòàíäàðòèçàöèè è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè òåðìèíîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàòèíñêèé ÿçûê, ìåäèöèíñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ

Necesitatea cunoaºterii limbii latine de cãtre mediciniºtii
USMF Nicolae Testemiþanu este un imperativ dictat de esenþa
unicã a terminologiei medicale ºi a medicinii în general, care
reprezintã unicul domeniu de activitate umanã în care limba latinã
are funcþie comunicativã. Cunoaºterea limbii latine este motivatã:
a) la nivel internaþional: Europa nu poate fi o Europã
civilizatã fãrã cunoaºterea limbii latine;
b) la nivel de personalitate: Non estam praeclare scire
latine quam turpe nescire (Nu numai cã este nobil de a cunoaºte
latina, dar este o ruºine de a nu o cunoaºte);
c) la nivel de profesare a medicinii: Medicus sine materia
latina non est medicus (Medicul care nu posedã latina nu este
medic).
Crearea termenilor se face la:
a) nivel naþional (este vorba de terminologia proprie unei
limbi, unei culturi). Un savant propune un termen nou într-un
domeniu oarecare, limba recepteazã imediat aceastã noutate
integrând-o în sistemul ei. Unii savanþi considerã cã terminologia
autohtonã garanteazã continuitatea limbii naþionale;
b) nivel internaþional. Împrumuturile constituie o soluþie
adecvatã ºi eficientã în mecanismul de formare a termenilor,
deoarece neutralizeazã parþial diferenþele interlingvistice ºi
respectã, de asemenea, originalitatea noþiunii. Împrumutul
denumeºte noþiunea ºi este un indicator al originii acestuia [6]. E
vorba despre împrumuturile constituite în baza elementelor grecolatine care uºor se integreazã în limbile indo-europene, având
statut de internaþionalisme ºi ocupând o poziþie interlingvisticã.
Prioritatea termenilor latini: reduc confuzia informaþiei;
asigurã o precizie maximalã a noþiunii; desemneazã un concept
delimitat ºi stabil; sunt transparenþi (aspect structural); sunt uºor
de memorat.
Prezentul studiu oferã repere în probleme de constituire a
termenilor medicali ºi o completare informativã a cunoºtinþelor
specializate medicale. Cercetãrile efectuate pot fi utile la
includerea în programul curricular universitar:

a) a unor elemente de istorie a terminologiei;
b) a unor exerciþii de analizã etimologicã, structuralã,
morfologicã, lexicalã, de explicare a termenilor; a unor
fragmente care elucideazã mecanismul de formare a
terminologiei, fapt care va facilita procesul de însuºire conºtientã
a termenilor de cãtre utilizatori.
Fiecare termen se axeazã pe o experienþã a medicilor antici
ºi conþine în etimonul sãu însãºi filosofia medicinii antice. Mulþi
termeni din glosarul medical al lui Hippokrate (printre aceºtia
ºi unele împrumuturi: hyalos, de origine egipteanã, care a
evoluat în hyaline; meninx, de origine cretanã, care a evoluat în
meningitis) continuã sã fie folosiþi pânã în prezent cu sensuri ºi
cu forme neschimbate; de exemplu nausea reprezintã o boalã
nauticã - latinescul nauta a pluti; boalã nauticã rãu de mare,
nausea, iar alþi termeni au suportat aºa modificãri semantice
încât abia mai pot fi recunoscuþi.
Oferim etimologia urmãtorilor termeni:
1. Arteria carotis  fiecare dintre cele douã artere,
numele unei artere principale de o parte ºi de alta a gâtului
derivã din grecescul karoun - a ului, a adormi. Aceastã
derivaþie are la bazã o situaþie realã. În Grecia Anticã jonglerii
ca program al show-lui trebuia sã provoace somnul artificial la
o caprã prin presopunctura arterei carotide, apoi s-o readucã la
starea normalã.
De fapt, carotis derivã de la verbul karo, care semnificã
un efort deosebit sau starea de somn profund. Mai târziu
anatomiºtii au introdus ºi alþi termeni: Andreas Vesalius 
arteriae soporariae, Carolus Stephanus  arteriae apopleticae,
traducãtorii arabi  arteriae lethargicae sau arteriae somni
[1].
2. Vena jugularis - despre vena gâtului, lezarea cãreia
provoacã decesul, pentru prima datã s-a menþionat în operele
lui Galenus ºi denumirea ei primarã a fost jugulum, ceea ce
însemna o deschidere spre craniu prin care trece un plex de
vene ºi de vase limfatice.
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3. Vena cephalica - în pofida faptului cã cephalica se
aseamãnã cu grecescul kefale, acest termen care denumeºte o
venã superficialã a extremitãþilor superioare, nu este de origine
greacã, ci arabã. Este folosit de Armegandus de Motepessulano,
preluat fiind din operele lui Avicenna, transformat mai apoi din
kifal (arab) în cephalica (varianta latinizatã). Nici grecii, nici
romanii pânã în acel moment nu cunoºteau acest termen, Vesalius
denumind-o vena humeraria.
4. Aorta - termenul derivã de la grecescul aorte, utilizat
pentru prima datã de cãtre Hippokrates. Aorta, aºa a fost denumit
un conduct, lumenul cãruia era umplut cu aer ºi de care atârnau
plãmânii. Homer a comparat aorta cu o centurã de care era
agãþatã o armã. Aristotel o considera o arterã mare de care atârnã
inima. Galenus a numit-o arteria maxima, arteria magistra.
Thomas Bartholinus i-a oferit o denumire poeticã  mater
arteriarum.
5. Diabetus  termenul este un împrumut grec diabetes
sifon. În sec. V d. Hr., doctorul Aretus Cappadocianul a
denumit starea de eliminare continuã a urinei - diabet. El explica
cã pacienþii ingerau apã ca un sifon, semnalând poliurii ºi
eliminau apa la fel ca un sifon [3].
6. Atomos - conform teoriei lui Dalton, atomul este
considerat indivizibil. Cuvântul atom este format din prefixul
de negaþie a- ºi cuvântul grec tomos bucatã, felie din verbul
grecesc tome a bucãþi, a felia, a tãia care, în terminologia
medicalã, a evoluat în afixoidul tome-; -tomie: tomomanie tendinþã patologicã de a executa intervenþii chirurgicale,
arteriotomie secþionarea unei artere, filotomie - plãcerea de
a tãia etc.; ek + tome a generat afixoidul -ectomie, care indicã
nu numai acþiunea de tãiere, ci ºi de înlãturare: nefrectomie
extirparea rinichiului, pneumonectomie înlãturarea unei
porþiuni a plãmânului etc. [2].
7. Pneumon - existã o serie de termeni care provoacã
controverse referitor la etimon ºi la structura formalã corectã a
termenilor. Este cazul cuvântului pneumon (plãmân) care provine
de la verbul grecesc pneo ºi care semnificã a sufla sau a
respira. Acest verb este de originea indo-europeanã pleumon
(pulmon); pleu, a înota. Ambele variante pleumon ºi pneumon
sunt cuvinte care fac aluzie la ceva care pluteºte pe apã, pe un
lichid.
Termenul pleumon (plãmân) se întâlneºte în scrierile lui
Homer. Lidell ºi Scott afirmau cã forma originalã a acestui
termen este pleumon, care provine din rãdãcina plef, a naviga,
a pluti, iar mai târziu s-a introdus termenul pneumon din cauza
etimologiei ipotetice a rãdãcinii pny, a sufla. Aristotel prezintã
în lucrarea Peri Arapnoes (Despre respiraþie) o nouã ipotezã în
privinþa etimologiei acestui cuvânt, afirmând cã se pare cã
denumirea pneumon se datoreazã rolului de a recepþiona suflarea
(hypodohi pneumata), în acelaºi timp ce Platon afirma faptul
cã pneumon este casier pneumata al organismului uman, iar
Sophocles estimeazã cã pneumones este cea mai vioaie parte a
organismului.
Cuvântul pneumologia nu este atestat în Greaca Anticã,
în textele greceºti deseori fiind întâlnite lexemele pneumon sau
pleumon, pneumonis sau pneumonitis sau pneumonia.
Pneumologia este un termen compus format din grecescul
pneumon ºi logos, vorbire, logicã, ºi derivã de la verbul
grecesc antic lego a vorbi despre ceva [4].

În cele ce urmeazã vã oferim alþi termeni care îºi au
originea în mitologia greco-romanã [5].
1. Hippocampus  termenul desemneazã excrescenþã de
substanþã cenuºie, în planºeul ventriculelor laterale. Este format
din douã elemente: hipo- (gr. hippos, cal; animal fabulos cu
corp de cal, cu douã picioare, cu coadã de peºte, care trãgea
carul lui Neptun; în mitologie zeul mãrilor ºi al oceanelor) + campus (gr. campia, vermiform) (fig.1).

Fig. 1. Hippocampus.

2. Sirenomelia  indicã fuziunea congenitalã a
extremitãþilor. În antichitate sirenele erau fiinþe mitologice, fiare
odioase cu cap de femeie ºi cu trunchi de pasãre care, prin
cântecul lor, adormeau ºi ucideau victima. În perioada
Renascentistã sirenele îºi schimbã imaginea; sunt fiinþe fabuloase
cu cap de femeie ºi cu trup de peºte. Sufixoidul  milia este de
origine greacã, melos, extremitate, membru.
3. Omfalocele  termenul aratã prezenþa herniei ombilicale.
Segmentul omfal- este de origine greacã omphalos, ombilic.
Omphalos se numea soþia lui Herakle; în cinstea ei a fost denumit
în acest mod segmentul corpului uman adorat de Heracle la soþia
lui. Al doilea segment -cele, gr. kele, umflãturã indicã hernia.
4. Galactocele  chist mamar cu conþinut lactescent. Este
format din douã elemente: galact(o)- < gr. gala,-aktos, lapte
+ -cel < gr. kele, umflãturã. Pigmalion, regele Ciprului, disperat
cã nu poate gãsi o femeie pe plac, a fãcut o statuie de marmurã
albã (galateea, alb de lapte), un simbol al femeii perfecte, ºi
el însuºi s-a îndrãgostit de acest chip. Aphrodita, zeiþa dragostei
ºi a frumuseþii, vãzând chinurile sculptorului într-o dragoste
neîmpãrtãºitã, a dat viaþã statuii reci de marmurã (fig. 2).
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Fig.3. Pan ºi Sirynx.
Fig.2. Galateea.
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5. Siringomielia - boalã a sistemului nervos care se
manifestã prin distrugerea substanþei cenuºii din mãduva spinãrii,
cu pierderea sensibilitãþii. Este constituit din douã segmente:
siring(o)- <gr. sirynx, tub, canal + -milie < gr. myelos,
mãduva spinãrii. Syrinx este numele unei femei frumoase de
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semicaprã care, prin strigãtul sãu fioros, îngrozea zeii Olimpului;
de aici cuvântul panicã). Fugind de persecutare continuã, Syrinx
ajunge pe malul unui râu ºi cere ajutor zeilor care, din
compãtimire, o prefac în trestie. Pan, ca sã-ºi confirme dreptul
asupra lui Syrinx, ºi-a confecþionat fluiere (fig. 3). Cuvântul
syrinx evolueazã ulterior în seringã, micã pompã portabilã
servind la împins aer sau lichid, în practica medicalã  instrument
de injectare.
În concluzie, limba latinã este indispensabilã terminologiei
medicale, iar prezenþa cursului Lingua Latina et terminologia
medicala la USMF Nicolae Testemiþanu este fundamentat de
necesitatea însuºirii latinei de mediciniºti, deoarece Invia este
medicina sine lingua Latina.
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Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul copiilor cu maladii
digestive
I. Mihu, V. Pleºca
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului, Chiºinãu
Efficiency of Water Soroca as Part of Treatment of Children with Diseases of Gastro-Intestinal Tract
The mineralized water Soroca, advertised as is a water with low mineralization  4.2g/dm3  and therapeutic value. This water
contains chlorine, sodium, iron, and iodine as well as specific microelements. Although the usual concentration of iron in drinking water
(Fe2+, Fe3+) is 0.3 mg/dm3, in mineralized water Soroca it is 2.6 mg/dm3. Although the concentration of iodine (I-) plays no role in drinking
water, in Soroca its concentration is 0.04 mg/dm3, which allows this water to be recommended for the treatment of malabsorbtion,
ulcerative hemorrhagic rectocolitis, Crohns disease, acute and chronic cholecystitis, hypotrophies, anemias, and deficiencies of Iodine, etc.
As the concentration of Na+ ions is eight times that of drinking water, it can be used in oral rehidratation as it shortens the time of
intravenous perfusion of electrolytes. It is also preferable to Rehidron. For children with Wilsons disease Soroca, which contains no
cooper, can be used in lieu of drinking water. The authors also state that Soroca facilitates the treatment of iron and iodine deficiencies
and that it can be consumed by healthy children regardless of age.
Key words: mineralized water Soroca, children diseases, gastro-intestinal tract
Ýôôåêòèâíîñòü ìèíåðàëüíîé âîäû Soroca â ëå÷åíèè áîëåçíåé ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû ó äåòåé
Ìèíåðàëüíàÿ âîäà Ñîðîêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèíåðàëüíóþ âîäó ñëàáîé ìèíåðàëèçàöèè  4,2 g/dm3, èìåþùóþ ëå÷åáíûå
ñâîéñòâà. Âîäà ñîäåðæèò õëîðèñòûé íàòðèé, æåëåçî è éîä, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèå ìèêðîýëåìåíòû. Ñîäåðæàíèå æåëåçà
(Fe2+, Fe3+) â ïèòüåâîé âîäå âñåãî 0,3 mg/dm3, â ìèíåðàëüíîé âîäå Ñîðîêà îíî ñîäåðæèòñÿ â êîíöåíòðàöèè 2,6 mg/dm3; éîä (I-)
ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò â ïèòüåâîé âîäå, à â ìèíåðàëüíîé âîäå Ñîðîêà îí ñîäåðæèòñÿ â êîíöåíòðàöèè 0,04 mg/dm3, ÷òî
ïîçâîëÿåò ðåêîìåíäîâàòü å¸ ïðè ñèíäðîìàõ ìàëüàáñîðáöèè, ÿçâåííî-ãåìîððàãè÷åñêèõ ðåêòîêîëèòàõ, áîëåçíè Êðîíà, îñòðûõ
è õðîíè÷åñêèõ õîëåöèñòèòàõ, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ ïàíêðåàòèòàõ, ãèïîòðîôèè, äåôèöèòíûõ àíåìèÿõ, äåôèöèòå éîäà è ò.
ä. Ïîñêîëüêó êîíöåíòðàöèÿ èîíîâ Na+ â 8 ðàç áîëüøå, ÷åì â ïèòüåâîé âîäå, äàííóþ ìèíåðàëüíóþ âîäó ìîæíî èñïîëüçîâàòü
âìåñòî Ðåãèäðîíà äëÿ ïåðîðaëüíîé ðåãèäðàòàöèè è óêîðà÷èâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü âíóòðèâåííîé ïåðôóçèè æèäêîñòåé.
Ó äåòåé ñ áîëåçíüþ Âèëüñîíà ìèíåðàëüíàÿ âîäà Ñîðîêà äîëæíà çàìåíèòü ïèòüåâóþ âîäó, ïîòîìó ÷òî îíà ïðàêòè÷åñêè íå
ñîäåðæèò ìåäè. Êðîìå òîãî, àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî åæåäíåâíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû Ñîðîêà îáëåã÷àåò âîñïîëíåíèå äåôèöèòà
æåëåçà è éîäà è ó çäîðîâûõ äåòåé, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèíåðàëüíàÿ âîäà Ñîðîêà, äåòè, áîëåçíè ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû

Caracteristica generalã a studiului
Apele minerale naturale ºi-au stabilit rolul sãu curativ prin
multiple studii experimentale ºi clinice care, în mod argumentat,
au demonstrat aportul acestora în procesele de reparare epitelialã,
respiraþie tisularã, reglare a concentraþiei substanþelor biologic
active ºi a microelementelor. Implicarea apelor minerale a fost
demonstratã ºi în stimularea pârghiei enterotisulare, în secreþia
pancreaticã, în ameliorarea funcþiilor motorie ºi evacuatorie ale
stomacului ºi ale veziculei biliare, în secreþia hormonilor
intestinali, în metabolismul hepatocitelor, în reglarea proceselor
imunologice [1].
Apa mineralã Soroca este prezentatã ca apã mineralã cu o
mineralizare redusã, 4,2 g/dm3, ceea ce - i oferã proprietãþi
curative. Apa este de tipul cloruratã sodicã, conþinutul de fier ºi
de iod fiind ca microelemente specifice. Astfel, dacã conþinutul
de fier (Fe2+, Fe3+), în apa potabilã obiºnuitã, este de 0,3 mg/
dm3, apoi, în apa mineralã Soroca, acest microelement constituie
2,6 mg/dm3; dacã Iodul (I-), practic nu face parte din constituenþii
apei potabile, atunci, în apa mineralã Soroca, acesta este prezent
într-o concentraþie de 0,04 mg/dm3 [2, 3, 4]; circumstanþe care
o fac recomandabilã în cadrul sindroamelor de malabsorbþie, al
hipotrofiilor, al anemiilor carenþiale, al deficienþelor de iod care,
în ultimul deceniu, au avansat progredient printre populaþia

pediatricã a republicii noastre. Considerând specificul maladiilor
digestive în arealul þãrii noastre, precum ºi prezenþa izvoarelor
cu ape naturale curative, ne-am propus un studiu complex ºi
avizat care are drept scop urmãtoarea formulã:
 Ipoteza de lucru a cercetãrii
Evaluarea eficienþei apei minerale de masã Soroca, în
tratamentul maladiilor digestive, la copiii de diferite vârste.
 Obiectivele principale ale cercetãrii
1. Definitivarea indicaþiilor ºi a metodei de administrare
a apei minerale Soroca la copiii de diferite vârste.
2. Aprecierea eficacitãþii administrãrii ei în tratamentul:
- pancreatitei acute ºi cronice;
- colecistitei acute ºi cronice;
- hepatitei reactive nespecifice;
- hepatitei toxice;
- hepatitei cronice;
- malabsorbþiei intestinale;
- rectocolitei ulcero-hemoragice;
- maladiei Crohn;
- bolii celiace;
- enteropatiei exsudative;
- maladiei Wilson;
- gastritei cronice;
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- duodenitei cronice;
- gastroduodenitei cronice.
3. Relevarea reacþiilor adverse la administrarea apei
minerale Soroca.
 Obiectul studiului ºi metodele de cercetare
Obiectul studiului au fost 125 de copii, cu vârste cuprinse
între 4,2 ºi 17,6 ani, internaþi pentru tratamente de boli digestive
în secþia Gastrologie a IMSP ICªOSMC.
Selectarea copiilor pentru studiu s-a constituit din 3 etape:
Prima etapã a inclus departajarea, din totalul de cercetaþi,
a copiilor, statutul bolii cãrora sã respecte condiþiile de
diagnostic al maladiilor indicate.
Etapa a II-a a prevãzut excluderea, din totalul selectaþilor,
a copiilor pãrinþii cãrora au refuzat administrarea preparatului
sau ei înºiºi au fost împotriva respectãrii unui astfel de protocol
curativ.
Etapa a III-a a prevãzut completarea numãrului de copii
cercetaþi, considerând numãrul de copii excluºi dupã etapa a IIa, ºi corespunderea criteriilor de eligibilitate anterior aprobate.
Metodele de cercetare:
I. Metode clinico-anamnestice.
II. Metode paraclinice de laborator:
1. Examenul sumar al sângelui.
2. Teste biochimice (bilirubinemie totalã, conjugatã,
indirectã, ALT, AST, creatininã, amilaza, glucoza, fosfataza
alcalinã, cupru, ceruloplasmina).
3. Examenul sumar al urinei.
4. Examinarea coproparazitologicã.
III. Metode paraclinice instrumentale:
1. Examinarea ultrasonorã a organelor interne.
2. Examinarea endoscopicã a esofagului, a stomacului ºi
a duodenului.
3. Rectoromanoscopia.
 Schema investigaþiilor
Testarea clinicã s-a realizat, de asemenea, în 3 etape:
Prima etapã a inclus examinarea contingentului de copii,
prin metodele mai sus citate, pânã la administrarea apei minerale
de masã Soroca.

Etapa a doua a monitorizat evoluþia manifestãrilor clinice
ºi paraclinice pe parcursul perioadei de aflare în staþionar.
Etapa a treia a prevãzut examinarea copiilor dupã finisarea
curei de tratament ºi compararea rezultatelor acestora cu cele
din momentul internãrii.
Procesãrile statistice ale rezultatelor s-au efectuat prin
metode standard de statisticã variaþionalã. Semnificaþia statisticã
a diferenþelor de valori medii ale parametrilor ce reprezintã lotul
de investigate a fost estimatã dupã criteriul t-Student. Au fost
considerate ca statistic concludente diferenþele ce corespundeau
p ≤ 0,05. Considerând prevalarea de gen în studiu, pentru
excluderea acestui specific asupra rezultatelor finale s-a operat
cu procedeul ANOVA.
Rezultate ºi discuþii
♦
Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul
proceselor inflamatorii ale stomacului
Este cunoscut cã, pentru tratamentul proceselor
inflamatorii ale stomacului, în special, ale celor însoþite de
hiperaciditate gastricã, sunt utilizate apele slab bazice din care
face parte ºi apa mineralã Soroca. Mulþi dintre pacienþi, la fel
considerã cã nu pot utiliza ape minerale din cauza concentraþiei
excesive de carbonaþi. La acestea relatãm cã apa mineralã
Soroca, comparativ cu alte ape minerale, conþine mai puþini
carbonaþi, iar carbonaþii constituenþi pot fi neutralizaþi prin
încãlzire.
În cercetarea noastrã, apa mineralã Soroca, la copiii cu
gastrite (n = 10), duodenite (n = 11) ºi cu gastroduodenite (n =
8) cronice acutizate, a fost administratã încãlzitã, în dozã de
30-50 ml, postprandial (la 20 - 30 minute), de 2-3 ori în zi, timp
de 10 zile de supraveghere staþionarã. Vrem sã menþionãm cã,
în aceastã perioadã, versus copiii, care nu au administrat apã
mineralã Soroca, în tratamentul patologiilor similare, nu s-au
înregistrat semne de agravare a bolii sau de creºtere a aciditãþii
gastrice. Ba mai mult, la copiii care au consumat apã mineralã
Soroca, durerile ºi eructaþiile au regresat mai rapid, cu o diferenþã
de 1,1 ± 0,4 zile (p < 0,05); doar în 10 zile de administrare,
desigur, într-un tratament complex. Administrarea apei minerale

Fig. 1. Reducerea vomismentelor la copiii cu pancreatite acute care,
în cadrul tratamentului complex, au administrat ºi apã mineralã Soroca.
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Soroca, în regim anterior indicat, poate fi continuatã de aceºti
copii ºi pentru o perioadã mai îndelungatã, care va influenþa, la
sigur, ºi în continuare benefic procesele de reparare epitelialã ºi
suplinirea eventualelor carenþe de fier, întâlnite mai frecvent la
copiii cu procese inflamatorii ale stomacului.
♦
Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul
pancreatitelor acute ºi cronice la copii
Apa mineralã Soroca a fost administratã la 18 copii cu
pancreatitã acutã ºi cu pancreatitã cronicã acutizatã, peste o orã,
în dozã de 30-50 ml, pânã la echilibrarea balanþei acido-bazice
ºi pânã la dispariþia semnelor de deshidratare. Compararea cu
lotul copiilor-control a conturat tabloul ce urmeazã (fig. 1).
Din plasamentul prezentat este cert cã retrocedarea
vomismentelor la copiii cu pancreatite acute, care au administrat
apã mineralã Soroca, este mai evidentã comparativ cu copiii,
protocolul de tratament al cãrora a fost lipsit de aceastã
componentã. Astfel, dacã în lotul copiilor care au administrat
apã mineralã, cãtre a 2-a zi de tratament, vomismentele s-au
jugulat în circa 89 % (n = 16) din cazuri, apoi în lotul de control
acest indice a putut fi atins cãtre a 3-a zi. Pentru detaliere aceasta
ar însemna cã la copiii cu pancreatite acute, care nu
administreazã apã mineralã Soroca vomele continuã în medie
cu o zi mai mult (p < 0,05), debutul regresiei fiind comparativ
întârziat.
Vis-à-vis de acest semn clinic, destul de deranjator pentru
vârsta de copil, manifestãrile bolii la copiii cu pancreatitã acutã
au fost completate de dureri, fatigabilitate, plaxivitate, eructaþii.
Evoluþia ameliorãrii primelor manifestãri poate fi urmãritã în
figura ce urmeazã (fig. 2).
Din figura prezentatã, concludent poate fi urmãritã evoluþia
comparativã a durerilor la copiii care administreazã, în perioada
de tratament, ºi apã mineralã Soroca. Trebuie de sugerat cã
durerile cedeazã în ambele cazurile, atât când tratamentul se
suplimenteazã cu apã mineralã, cât ºi în cazul, în care este aplicat
tratamentul simptomatic, standard, pentru astfel de situaþii.
Diferenþa este cã simptomatologia dureroasã (abdominalgii,
disconfort abdominal, senzaþii de greutate în rebord etc.), la
copiii care administreazã apã mineralã Soroca, cedeazã mai
repede sau cãtre ziua a 2-a de tratament; la copiii cu pancreatitã
acutã, care administreazã ºi apã mineralã, manifestãrile
dureroase scad cu 23,5 %, cãtre ziua a 3-a - cu 30,9 %, cãtre a

4-a - cu 43,6 %, faþã de durerile iniþiale, iar în ziua a 5-a acestea
scad cu 59,61%, pentru ca sã fie apreciate cu 2,1 ± 0,6, dupã 6
zile de tratament (p < 0,05). Pentru comparare, la copiii, care
nu au administrat apã mineralã Soroca, durerile au retrocedat
mai lent, astfel la a 6-a zi de tratament erau cu o intensitate de
4,6 puncte, comparativ celor 2,1, înregistrate printre copiii care
au administrat apa mineralã Soroca.
În tratamentul complex al copiilor cu pancreatitã, apa
mineralã Soroca este binevenitã ºi suplineºte eficient cazurile
însoþite de deshidratare ºi de dezechilibru acido-bazic. Apa
mineralã Soroca este indispensabilã suplinirii acestor stãri prin
cantitãþile majorate de (Na+) ºi de bicarbonaþi. Pentru comparare,
apa obiºnuitã este de 8 ori mai sãracã în sodiu ºi este lipsitã de
bicarbonaþi, circumstanþe ce o fac practic ineficientã în
tratamentul copiilor cu deshidratare. Aceastã stare de lucruri
este argumentatã prin faptul cã copiii, din lotul de studiu, au
administrat tratament în perfuzii doar 2,2 ± 0,8 zile, pe când la
copiii control perioada datã a constituit 3,1 ± 0,6 zile (p =
0,023), ºi explicatã prin durata de acþiune a remediilor. Dacã în
cazul administrãrii intravenoase, acþiunea spasmoliticelor este
de duratã relativ scurtã, apoi administrarea tatonatã, în doze
mici, pe parcursul întregii zile a apei minerale, care intervine
inclusiv prin mecanism de ameliorare a funcþiilor motorii ºi
secretorii ale stomacului ºi ale veziculei biliare, de facilitare a
metabolismului hepatocitelor, este exercitatã practic de-a lungul
întregii zile, neîntrerupt.
♦
Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul
colecistitelor acute ºi cronice la copii
Considerând proprietãþile de stimulare a peristaltismului
veziculei biliare, în cazul puseului acut de colecistitã, apa
mineralã Soroca s-a administrat câte 50-100 ml, la fiecare 4 - 6
ore, preferabil încãlzitã.
În studiul prezent au fost implicaþi 12 copii, cu vârste
cuprinse între 9,2 ºi 17,4 ani. Mai important la acest contingent
de copii a fost monitorizarea sindromului algic, evoluþia
comparativã a cãruia se prezintã în figura ce urmeazã (fig. 3).
Deci este evident cã, ºi în cazul copiilor cu colecistitã cronicã
acutizatã, cedarea durerilor abdominale este mai sesizabilã la
copiii care au administrat apã mineralã Soroca. Astfel, dacã în
lotul copiilor de studiu, care au administrat apã mineralã Soroca,
durerile abdominale iniþial au fost stabilite cu o intensitate de 8,8

Fig. 2. Evoluþia durerilor, dupã scala vizual analogicã,
la copiii cu pancreatitã acutã care, în perioada tratamentului,
au administrat apã mineralã Soroca.

Fig. 3. Evoluþia durerilor, dupã scala vizual analogicã,
la copiii cu colecistitã acutã care, în perioada tratamentului,
au administrat apã mineralã Soroca.
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puncte din 10 posibile, în ziua a 2-a intensitatea acestora era deja
de 6,4 puncte, cãtre a 3-a - de 4,8, în a 4-a  de 3,4, în a 5-a  de
2,7, în a 6-a zi  de 1,8. Pentru comparare, dupã o zi de tratament
standard, în lotul copiilor control, durerile abdominale aveau o
intensitate de 7,2 puncte din 10 posibile (p = 0,012), în a 3-a zi 
de 6,1(p = 0,028) , în a 4-a - de 5,2 (p = 0,0011), în a 5-a  de 4,2
(p = 0,052), iar în a 6-a zi  de 3,6 (p = 0,042).
Evaluând proprietãþile înalte de suplinire hidroelectroliticã
ºi de echilibrare acido-bazicã a apei minerale Soroca, s-a
considerat un raþionament clinic efectuarea comparãri eficienþei
clinice a tratamentului la copiii care au administrat apã mineralã
Soroca ºi la cei care au administrat Rehidron. Rezultatele au
fost din cele mai îmbucurãtoare. În lotul copiilor, care au
administrat apã mineralã Soroca, suplinirea deficienþelor hidroelectrolitice ºi acido-bazice s-au instalat mai repede; copiii au
relatat cã apa mineralã Soroca, dupã calitãþile gustative, este
mai plãcutã decât Rehidronul, când se ingereazã la temperatura
camerei.

Rezultatele dupã o lunã ºi dupã 3 luni sunt relatate în
plasamentul care urmeazã.
Din cele prezentate, se concluzioneazã cã administrarea
apei minerale Soroca, la copiii cu malabsorbþie intestinalã de
origine neprecizatã, din cadrul bolii celiace, maladiei Crohn sau
rectocolitei ulcero-hemoragice, poate suplini deficitul de fier ºi
de iod instalat nu doar prin aportul de aceste microelemente,
dar ºi prin proprietatea de reparare epitelialã, care intervine prin
suplinirea deficienþelor de microelemente prin mecanism separat.
Se accentueazã cã apa mineralã Soroca a fost administratã
ºi la un grup de copii cu malabsorbþie intestinalã ºi cu anemie
deficitarã uºoarã (n = 12). Acest gest a avut drept scop de a
evalua diferenþele în suplinirea carenþelor de fier la copiii cu
absorbþie intestinalã deficitarã ºi la cei care au o mucoasã
intestinalã cu absorbþie fiziologicã. Sumarea rezultatelor ne-a
permis prezentarea urmãtorului tablou.
Din cele prezentate reiese cã stocul sideremic, la copiii cu
malabsorbþie intestinalã, prezentã, de fapt, ºi în boala celiacã,
în maladia Crohn, în rectocolita ulcero-hemoragicã, în
enteropatia exsudativã, se completeazã mai greu versus copiii
care au o mucoasã intestinalã intactã. De aceea administrarea
apei minerale Soroca la acest contingent de copii trebuie sã fie
de duratã.
Utilizarea zilnicã a apei minerale Soroca faciliteazã
suplinirea eventualelor carenþe de fier ºi de iod, chiar ºi la copilul
sãnãtos, indiferent de vârstã. Utilizarea apei minerale Soroca
este binevenitã, în special, în perioadele de creºtere intensã a
copilului, în preadolescenþã ºi în adolescenþã.

Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul copiilor
cu hepatite reactive nespecifice, hepatite toxice ºi
cronice
Apa mineralã Soroca a fost administratã, în cadrul
tratamentului complex, la 30 de copii cu maladii ale ficatului.
12 copii aveau hepatitã reactivã nespecificã, 11  hepatitã toxicã
ºi 7  hepatitã cronicã de etiologie neprecizatã sau cu virusul
hepatic B sau C. Apa mineralã s-a administrat în regim de 3050 ml, de 3 ori în zi postprandial, timp de 10 zile de tratament
staþionar ºi timp de 3 luni de tratament ambulatoriu. Procesarea
rezultatelor a permis de a concluziona cã copiii cu hepatitã
reactivã nespecificã, în perioada de administrare a apei minerale
Soroca, nu au fãcut nici un puseu similar ºi, pe parcursul a 3
luni, nu au semnalat prezenþa senzaþiilor de greutate în rebordul
costal drept, fatigabilitate, greþuri, amãrãciune în gurã. Acuze
similare nu au manifestat nici copiii, fost trataþi de hepatitã toxicã
ºi cronicã cu virus hepatic B sau C. Acestea ne permit de a
concluziona cã apa mineralã Soroca poate ameliora
metabolismul hepatocitelor, fapt care permite a fi utilizatã în
maladiile hepatice cronice. În ceea ce priveºte hepatitele cronice
cu virus hepatic, apa mineralã Soroca poate fi administratã în
calitate de apã potabilã.

♦

Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul copiilor
cu maladia Wilson
Este important ºi inovator faptul cã apa mineralã Soroca
trebuie sã înlocuiascã apa potabilã în cazul copiilor cu maladia
Wilson  boalã metabolicã ereditarã, în cadrul cãreia lipseºte o
proteinã responsabilã de legarea ºi de eliminarea cantitãþilor
excesive de cupru. Ca rezultat, acest element se depune în
þesuturile organismului, în special, în þesuturile sistemului nervos
central, ale ficatului, ale rinichilor, generând dereglãri grave.
Maladia este incurabilã ºi invalidizantã. Unica soluþie a acestor
bolnavi este utilizarea permanentã a medicamentului, care leagã
excesul de cupru, ºi respectarea unui regim alimentar lipsit de
cupru. Pentru comparare, relatãm cã chiar ºi apa potabilã
obiºnuitã conþine cupru în cantitãþi de 1,0 mg/dm3, pe când în
apa mineralã Soroca aceastã concentraþie este de 25 ori mai
redusã ºi constituie 0,04 mg/dm3.
♦

Eficienþa apei minerale Soroca în tratamentul copiilor
cu malabsorbþie intestinalã neprecizatã, boala celiacã,
rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi maladia Crohn
Apa mineralã Soroca a fost administratã timp de 10 zile
de tratament staþionar ºi timp de 1 lunã de tratament ambulatoriu.
Astfel, s-a urmãrit procesul de administrare ºi de suplinire
tatonatã zilnicã a deficienþelor sidiremice la 28 de copii cu
malabsorbþie intestinalã neprecizatã, la 7 copii - cu boalã celiacã,
la 2  cu rectocolitã ulcero-hemoragicã ºi la alþii 2 copii  cu
maladia Crohn. Se menþioneazã faptul cã, la 3 dintre copiii
cercetaþi cu patologiile sus-amintite, boala de bazã s-a complicat
prin enteropatie exsudativã secundarã, deci eficienþa apei
minerale Soroca a fost vizibilã inclusiv ºi în aceastã maladie.
Pentru suplinirea obiectivului propus apa mineralã s-a
administrat în primele 10 zile de tratament staþionar, a câte 100
- 150 ml, de 5-6 ori în zi, dupã care, timp de 1 lunã  în regim de
250 ml, de 3 ori în zi.

♦

Concluzii
1. Apa mineralã Soroca amelioreazã procesele de reparare
epitelialã ºi de suplinire sideremicã la copiii cu gastrite,
duodenite ºi cu gastroduodenite cronice, se administreazã
preferenþial în perioada de acalmie în dozã de 30 - 50 ml,
postprandial (la 20 - 30 minute), de 2 - 3 ori în zi.
2. Pentru echilibrare acido-bazicã, pentru suplinire
hidroelectroliticã, pentru reducerea perioadei ºi a volumului de
perfuzie, apa mineralã Soroca se administreazã în dozã de 30 50 ml, 4-6 ori în zi, preferenþial încãlzitã. În scop de suplinire
hidroelectroliticã oralã, poate înlocui soluþia de rehidrataþie oralã
Rehidron.
#
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3. Pentru ameliorarea peristaltismului veziculei biliare ºi
pentru reducerea fenomenologiei algice, apa mineralã Soroca,
în colecistite acute, se administreazã în dozã de 50 - 100 ml, la
fiecare 4 - 6 ore, preferabil încãlzitã; în perioadele de acalmie în regim de 30 - 50 ml postprandial, de 2 - 3 ori în zi;
4. Apa mineralã Soroca, în suplinirea carenþelor de
microelemente, la copiii cu malabsorbþie intestinalã neprecizatã,
trebuie sã fie administratã permanent în dozã de 50-100 ml/zi.
În doze similare ºi în acelaºi scop, ca supliment ºi pentru reparare
epitelialã, este preferabilã ºi pentru boala celiacã, pentru
rectocolitã ulcero-hemoragicã, pentru maladia Crohn; de
asemenea, se recomandã copiilor cu sindromul de malabsorbþie.
5. Apa mineralã Soroca, în maladia Wilson, trebuie sã
substituie apa potabilã, care conþine mai mult cupru versus apa
mineralã Soroca.
6. Apa mineralã Soroca poate ameliora metabolismul
hepatocitelor în maladiile hepatice cronice. În hepatitele cronice
cu virus hepatic; apa mineralã Soroca poate fi administratã ca
apã potabilã.
7. În cazul copiilor cu anemii deficitare, apa mineralã
Soroca se administreazã în tratament complex timp de 1 lunã,
dupã care, în cure repetate de profilaxie, la fiecare 3 luni.

8. Utilizarea zilnicã a apei minerale Soroca, în doze de
50-100 ml x 2-3 ori/zi, faciliteazã suplinirea eventualelor
deficienþe de fier ºi de iod la copilul sãnãtos, în special, în
perioadele de creºtere intensã a copilului, inclusiv în
preadolescenþã ºi în adolescenþã.
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Pneumonia comunitarã. Aspecte contemporane
D. Rusu
Catedra Medicinã Internã nr. 1, USMF Nicolae Testemiþanu
Community-Acquired Pneumonia. Current Concepts
Community-Acquired Pneumonia (CAP) is comon. It is associated with significant morbidity, mortality and utilisation of health service
resources. Over the last decades there is perceived to have been a change in the pattern of CAP in adults. This perceived changes include:
increasing emphasis on new pathogens; the increasing age of the population, many with co-morbid illness; the broad spectrum of antibiotics and
increasing of antibiotic resistance; newer diagnostic techniques; preventative strategies. This review includes a summary of the available literature,
incorporating information about bacteriology, diagnostic evaluation, suggestions on how to define the need for hospitalization and admission to
the ICU.
Key words: community-acquired pneumonia, pathogen, bacteriology, diagnostic
Bíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ. Ñîâðåìåííûå àñïåêòû
Bíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ (ÂÏ) îñòàåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû. Íåñìîòðÿ íà
ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå è óâåëè÷åíèå ÷èñëà àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ, óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè è ëåòàëüíîñòè îñòàåòñÿ
âûñîêèì. Çà ïðîøåäøèå äåñÿòèëåòèÿ èçìåíèëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýòîì çàáîëåâàíèè, óãëóáèëèñü çíàíèÿ îòíîñèòåëüíî
ýïèäåìèîëîãèè, ýòèîëîãèè ÂÏ, ïîÿâèëèñü íîâûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè, ïîëó÷åíû ñâèäåòåëüñòâà ðîñòà óñòîé÷èâîñòè âîçáóäèòåëåé
ÂÏ ê àíòèáèîòèêàì. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ýòèîëîãèè, äèàãíîñòèêå ÂÏ, ê âûÿâëåíèþ ôàêòîðîâ ðèñêà
íåáëàãîïðèÿòíîãî èñõîäà è âûáîðó ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïíåâìîíèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâìîíèÿ, ýòèîëîãèÿ, àíòèáàêòåðèàëüíûå ñðåäñòâà, äèàãíîñòèêà

Pneumonia reprezintã ºi astãzi una dintre cele mai
importante boli ale adultului. În lume, incidenþa pneumoniei este
în medie 5-11 la 1000 populaþie. La persoanele în vârstã, la
taraþi acest indice sporeºte [1-5].
Dintre toate sindroamele pneumologice infecþioase,
pneumoniile se detaºeazã net atât prin frecvenþã, cât ºi prin
severitate, risc de evoluþie nefavorabilã. Pânã în prezent

pneumoniile sunt o sursã majorã de mortalitate, indicele
mortalitãþii în lume variind de la 1% pânã la 14%, dar creºte
pânã la 50% - la bolnavii cu pneumonii severe, care necesitã
tratament în serviciul de terapie intensivã [1 - 5].
În pofida progreselor înregistrate în diagnosticarea pneumoniilor
ºi implementarea antibioticelor noi cu o eficienþã sporitã, pe parcursul
ultimelor decenii, indicii mortalitãþii nu se micºoreazã [1 - 5].
#
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Comunicarea actualã are scopul de trecere în revistã a
literaturii dedicate pneumoniei comunitare (PC).

Legionella pn. este responsabilã de 2% - 10% PC, uneori
 la 20% dintre pacienþii spitalizaþi [1 - 8]. Implementarea în
practica medicalã de rutinã a metodelor noi de depistare a
antigenului solubil urinar al legionelei va îmbunãtãþi considerabil
identificarea acestui microorganism [2 - 4, 12, 13].
H. influenzae ºi M. catarrhalis au fost ignoraþi ca patogeni
ai PC pânã în mijlocul anilor 70 ai secolului trecut. Acum aceºtia
se considerã tot mai importanþi în structura etiologicã a PC  cu
incidenþe de la 1% la 12%. Explicaþia pare a fi majorarea
speranþei de viaþã a persoanelor tarate ºi, în special, a celor cu
boli pulmonare cronice [5, 8].
În 3%- 10% dintre cazuri, agentul cauzal al PC este Staph.
aureus, deºi rolul acestuia ca patogen este subiectul unui ºir de
controverse, datoritã posibilelor rezultate fals-pozitive ale
metodelor diagnostice. La persoanele mature, anterior sãnãtoase,
PC prin Staph. aureus se întâlneºte sporadic, incidenþa acesteia
crescând în timpul epidemiilor de gripã. Riscul îmbolnãvirii este
mult mai mare la vârstnici, taraþi, bolnavii multispitalizaþi cu
boli pulmonare, bolnavii dupã intervenþii chirurgicale,
persoanele ce administreazã injecþii (diabetici, narcomani,
dializaþi etc.) [5, 12].
Bacteriile gram negative (BGN) rar sunt cauza PC la adulþii
anterior sãnãtoºi. Afectând frecvent persoanele cu factori
predispozanþi (vârste extreme, diabet zaharat, insuficienþã
cardiacã, boli pulmonare cronice, boli hematologice, boli
neurologice, stãri postoperatorii, alcoolism, subnutriþie etc.),
pneumoniile cu germeni gram negativi ajung sã constituie pânã
la 4%-12% dintre pneumoniile comunitare, fiind mai frecvente
la pacienþii care necesitã internare în SATI [5, 12].
Bacteriile anaerobe sunt agenþii patogeni cu predilecþie ai
pneumoniei prin aspiraþie, ai abcesului pulmonar ºi empiemului
pleural. Totuºi, rolul anaerobilor printre cauzele PC nu trebuie
subestimat. Studiile randomizate, axate pe evidenþierea agenþilor
anaerobi la pacienþii cu PC (prelevarea invazivã a secretului
bronºic) au depistat flora anaerobã în 20%  30% dintre cazuri.
Astfel cã bacteriile anaerobe pot fi cauza unui numãr impunãtor
de pneumonii misterioase, când agentul cauzal nu este
identificat prin metode diagnostice de rutinã [5].
Virusurile provoacã 2% - 15% dintre PC, iar, în perioada
epidemiilor, frecvenþa pneumoniilor virale poate creºte pânã la
30%. Mai frecvent este vorba de virusul gripei, mai rar virusurile
paragripei, sinciþial respirator ºi adenovirusurile. Din pãcate, în
acest domeniu sunt realizate puþine studii, iar metodele
diagnostice existente sunt puþin sensibile, luând în consideraþie
ºi apariþia noilor virusuri. Pneumonia bacterianã secundarã
(postviralã) este cauzatã de microorganismele care colonizeazã
cãile respiratorii superioare: S. pneumoniae, Staph. aureus, H.
influenzae, M. catarrhalis, S. pyogenes, K. pneumoniae [5].
Alte specii de streptococ  de exemplu, streptococul beta
hemolitic de grup A (S. pyogenes) ºi mai rar alfa hemolitic (S.
viridans)  produc doar 1% dintre pneumoniile extraspitaliceºti
la persoanele anterior sãnãtoase. La vârstnici ºi la taraþi (în
special, în boli neurologice  ictus, demenþã  ºi afecþiuni ale
esofagului) ponderea lor poate creºte la 5 - 12%. PC cu
Streptococcus pyogenes mai pot fi în timpul epidemiilor
regionale de infecþii cu streptococi de grup A (care apare uneori
din cauza apariþiei unui nou tip M-antigenic) [12].

Aspecte etiologice ale pneumoniei comunitare
Actualmente, sunt cunoscuþi peste 100 de agenþi etiologici
potenþiali ai PC, ponderea fiecãrui agent patogen în structura
etiologicã fiind diferitã de la studiu la studiu. Bineînþeles,
rezultatele cercetãrilor sunt determinate de un ºir de factori:
includerea pacienþilor trataþi la domiciliu sau spitalizaþi (în secþia
de profil general sau secþia Anestezie Terapie Intensivã - SATI);
vârsta pacienþilor, comorbiditãþile, metodele diagnostice
utilizate, de modul de interpretare a rezultatelor investigaþiilor
ºi, nu în ultimul rând, de localitatea (geograficã) unde a fost
realizat studiul [5].
Încã în era preantibioticã S. pneumoniae a fost evidenþiat
ca ºi agent cauzal al PC în aproape 80% dintre pacienþii spitalizaþi
cu PC [5]. În ultimele decenii cercetãrile demonstreazã cã
incidenþa pneumococului în etiologia PC scade, alcãtuind 10-20%
[5 - 8]. Acest fapt este explicat atât prin sporirea ponderii altor
patogeni, cât ºi prin sensibilitatea joasã a metodelor diagnostice
(de rutinã) de evidenþiere a pneumococului. Astfel, însãmânþarea
sputei nemijlocit la patul bolnavului, aplicarea metodei biologice,
a reacþiei de umflare a capsulei pneumococului, determinarea în
urinã ºi/sau în ser a antigenului polizaharidic pneumococic,
precum ºi a metodelor agresive de obþinere a secretului bronºic
permit mai frecvent evidenþierea pneumococului. Majoritatea
autorilor considerã cã problema principalã în evidenþierea
pneumococului o constituie rezultatele fals-negative ale testelor
diagnostice [5, 9]. Astfel, pentru a afla ponderea realã a acestuia
în structura etiologicã a PC numãrul de rezultate pozitive ale
sputoculturii trebuie cel puþin dublat [10].
Actualmente pneumococul este considerat în continuare
cel mai frecvent patogen al PC (incidenþa de la 5% pânã la 55%).
Un rol tot mai important în etiologia PC se atribuie
microorganismelor atipice: M. pneumoniae, C. pneumoniae ºi
Legionella pneumoniae. Ponderea acestor patogeni este 20% 30%, deºi unii autori evidenþiazã o ratã de 40% - 60% din toate
cazurile, deseori ca ºi componentã a infecþiilor mixte. Astfel,
majoritatea cercetãtorilor susþine cã incidenþa germenilor atipici
este deseori mai mare decât se comunicã, deoarece metodele de
evidenþiere a acestor patogeni sunt imperfecte ºi actualmente
lipsesc teste diagnostice bine standardizate [2 - 9].
În infecþiile mixte, rolul agenþilor atipici rãmâne
controversat: nu-i cert dacã atipicii produc boala simultan cu
bacteriile, sau predispun cãtre suprainfecþia bacterianã
secundarã. Studiile care susþin prezenþa agenþilor atipici în
coinfecþie (incidenþa cãreia variazã de la 5% la 40%) au fost
efectuate cu metode serologice, majoritatea documentând
creºterea titrelor anticorpilor de 4 ori (mai rar concluziile erau
bazate doar pe o singurã documentare a nivelului înalt a titrului
acut) [5, 7, 8]. De asemenea, sunt controversate datele ce þin
de influenþa atipicilor în coinfecþie asupra evoluþiei PC. Un
argument în favoarea importanþei agenþilor atipici în infecþiile
mixte este evoluþia mai uºoarã, necomplicatã a pneumoniei, dacã
în tratament sunt asociate ºi macrolidicele [11]. Majoritatea
autorilor ghidurilor susþine cã antibioterapia trebuie sã acopere
toþi agenþii din infecþiile mixte [2 - 4].
#
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Diagnosticul etiologic al pneumoniilor este dificil.
Aceasta se explicã prin dificultatea în obþininerea produselor
necontaminate din sursa de infecþie [5, 12]. Volumul
investigaþiilor microbiologice în PC, la adulþii spitalizaþi, rãmâne
ºi în zilele noastre o temã controversatã. Actualmente se acceptã
cã cunoaºterea agentului etiologic al PC oferã un ºir de avantaje
prin: posibilitatea selectãrii antibacterienelor optime, reducerea
folosirii excesive de antibiotice, prevenirea apariþiei tulpinelor
rezistente. Identificarea patogenilor are ºi semnificaþie
epidemiologicã, mai ales, în evidenþierea pneumococului
antibiorezistent, a legionelei ºi M. tuberculosis [1 - 5].
În practica medicalã, majoritatea agenþilor etiologici ai PC
sunt identificaþi prin examenul sputei expectorate: microscopia
frotiului colorat dupã Gram sau sputocultura. Examinarea
aspiratelor obþinute nemijlocit din cãile respiratorii inferioare
(transtraheal sau transtoracic), pentru a preveni contaminarea
materialului prelevat, sunt rezervate cazurilor cu: prezentare
atipicã, evoluþie extrem de severã, gazdã imunocompromisã sau
lipsa rãspunsului la tratament (situaþie criticã cu agravarea rapidã
a stãrii pacientului), antibiorezistenþã [1 - 5].
De fapt, prelevarea sputei ne reuºeºte doar la 1/3 din bolnavii
spitalizaþi, deoarece: în 20% - 30% dintre cazuri, sputa lipseºte
completamente sau nu este expectoratã, în special de cãtre
persoanele de vârstã înaintatã; în 20% - 30% dintre cazuri calitatea
sputei este deseori inadecvatã: este prelevatã incorect (aproape
întotdeauna când este prelevatã de personalul medical inferior),
se întârzie transportarea sputei la laborator. În 10% - 70% sputa
este apreciatã incorect la examenul citologic, iar materialul
prelevat dupã iniþierea antibioterapiei oferã rezultate, aproape
întotdeauna, dubioase în vederea agentului identificat [5].
Astfel, importanþa diagnosticã a acestor douã metode
rãmâne o temã discutabilã timp îndelungat. Opinia unor autori
cã examenul sputei poate oferi în mãsurã egalã rezultate atât
fals-pozitive, cât ºi fals-negtive (pneumococul este evidenþiat
prin sputoculturã doar în 50% dintre cazuri de pneumonii
pneumococice, însoþite de bacteriemie secundarã) a sporit
dubiile privind valoarea diagnosticã a cercetãrii microbiologice
a sputei [10].
Rapiditatea ºi costul mic al bacterioscopiei sputei explicã
faptul cã aceasta este recomandatã în majoritatea ghidurilor.
Importantã, în examenul microbiologic al sputei, este evaluarea
citologicã, necesarã pentru a confirma provenienþa prelevatului
din cãile respiratorii inferioare ºi, ulterior, aºa atitudine a fost
consideratã drept standard [1 - 4].
Importanþa examenului de rutinã al sputei este redusã ºi
prin faptul cã un ºir de microbi nu pot fi identificaþi nici în baza
bacterioscopiei, nici a sputoculturii, necesitând medii speciale,
costisitoare de evidenþiere sau altã metodã mai specificã pentru
diagnosticare [1, 5, 9].
O valoare diagnosticã mai înaltã o deþin hemoculturile ºi
culturile din lichidul pleural. Însã mulþi pacienþi cu PC nu au
bacteriemii; sensibilitatea hemoculturilor, chiar ºi la pacienþii
cu pneumonii pneumococice, fiind sub 25%. Realmente
hemoculturile sunt pozitive doar în 8% - 10% dintre toþi pacienþii
spitalizaþi (60% fiind pneumonii pneumococice). Acest procent
de rezultate pozitive poate creºte pânã la 30% la pacienþii cu
pneumonii severe, cu condiþia recoltãrii sângelui anterior
primelor doze de antibiotice [2, 14]. Culturile lichidului pleural,

recoltat în aceleaºi condiþii, sunt, de asemenea, pozitive doar la
30% dintre bolnavii cu pleurezii parapneumonice (care, de fapt,
se asociazã doar la 10% -15% dintre cazuri) [5, 9].
Diagnosticul serologic nu este considerat o explorare de
rutinã în managementul PC, având doar semnificaþie
epidemiologicã [1 - 5].
Pentru identificarea agenþilor atipici se considerã valoroase
metodele de evidenþiere a anticorpilor specifici din clasa IgM
(imunoglobuline de perioadã acutã) prin metode
imunoenzimatice [1 - 5]. De exemplu, în timpul infecþiei acute
cu C. pneumoniae, creºte titrul IgM (care este detectabil în
maxim 2-3 luni), urmat (peste 2 luni) de creºterea titrului de
IgG. În cazul reinfecþiei cu C. pneumoniae, se vor majora
preponderent titrele IgG ºi IgA. Dar ºi la acest capitol sunt
dificultãþi: de exemplu, anticorpii IgM cãtre clamidii necesitã 3
sãptãmâni sã atingã nivel înalt. Astfel debutul insidios ºi
progresarea lentã a bolii permit depistarea titrelor crescute de
IgM, de regulã, în scurt timp dupã externare [13, 15].
Actualmente este confirmatã sensibilitatea mult mai înaltã
(faþã de sputoculturã ºi hemoculturã) a testelor
imunocromatografic ºi imunoenzimatic de identificare a
antigenilor urinari ai pneumococului ºi ai legionelei. Identificând
rapid (în special, la pacienþii fãrã sputã) cei mai frecvenþi agenþi
patogeni ai PC severe, aceste metode amelioreazã pronosticul
bolii (favorizând iniþierea precoce a antibioterapiei þintite).
Aceste teste sunt recomandate în toate ghidurile actuale de
management al PC ca metode diagnostice obligatorii pentru toþi
bolnavii cu PC severã (posibilitatea efectuãrii testelor rapide
trebuie sã existe în toate spitalele care se ocupã de managementul
pneumoniilor, sau cel puþin într-un laborator al regiunii în care
se aflã acest spital) [2 - 4, 13].
În practica de zi cu zi investigaþiile microbiologice nu sunt
argumentate la toþi adulþii spitalizaþi cu PC, deoarece chiar în
centrele medicale interesate în epidemiologia PC ºi înzestrate
cu tehnici microbiologice performante, agentul cauzal nu este
identificat în 1/3  1/2 cazuri [6 - 8, 12, 13, 16]. În spitale,
majoritatea testelor diagnostice existente, posibil cu excepþia
bacterioscopiei, oferã rãspunsuri care pot fi aplicate doar dupã
ce majoritatea deciziilor importante în iniþierea antibioterapiei
au fost luate [3]. Astfel, Woodhead ºi colegii afirmã cã în practica
medicalã de rutinã (spre deosebire de studiile prospective bine
concepute) agentul etiologic al PC este identificat în 25%, iar
rezultatele acestor investigaþii duc la modificarea antibioterapiei
în mai puþin de 10% dintre cazuri [16].
Un lucru este indubitabil, nici o investigaþie microbiologicã
(mai ales, dacã prelevarea specimenului nu a reuºit) nu trebuie
sã fie cauza întârzierii iniþierii antibioterapiei. Evoluþia
nefavorabilã a PC, determinatã de întârzierea ºi/sau
incorectitudinea antibioterapiei iniþiate, nu se mai amelioreazã
odatã cu identificarea agentului patogen ºi corecþia ulterioarã a
tratamentului [1 - 5].
Manifestãri clinice ºi paraclinice ale pneumoniei
comunitare
Tabloul clinic al PC este foarte variat în funcþie de etiologie,
vârstã, boli asociate, reactivitatea organismului gazdã. Pacienþii
cu PC mai frecvent prezintã debut recent cu febrã, tuse,
expectoraþii, dispnee ºi/sau dureri în cutia toracicã, simptome de
#!
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impregnare infecþioasã: astenie nemotivatã, fatigabilitate,
transpiraþii nocturne, scãdere ponderalã [1 - 5, 13].
Rezultatele examenului fizic sunt în funcþie de mai mulþi
factori: extinderea infiltraþiei pneumonice, vârstã, gravitatea
bolii, comorbiditãþi. Semnele obiective tipice ale pneumoniei
sunt: submatitatea (matitatea) fixã localã, suflul tubar, crepitaþia
sau ralurile subcrepitante sonore, accentuarea freamãtului vocal,
bronhofonia ºi pectorilocvia afonã [12]. Dar nu toþi bolnavii
prezintã semne fizice tipice ale sindromului de condensare
pulmonarã. La o parte dintre pacienþi (circa 20%) aceste semne
se pot manifesta atipic sau lipsesc cu desãvârºire [1, 5, 13].
Astfel, [5] considerã cã, în aproximativ 80% dintre cazuri de
PC, sunt prezente febra, crepitaþia, iar sindromul clasic de
condensare pulmonarã  doar în 15% - 30% cazuri [5].
Standardul de aur pentru stabilirea diagnosticului de
pneumonie trebuie considerat complexul de manifestãri clinice,
semnele de laborator ºi radiologice, rezultatul examenului
microbiologic, precum ºi rãspunsul pozitiv la antibioterapie. În
clinicã, cât ºi în trialuri, deseori doar tabloul radiologic este
interpretat ca ºi gold standard pentru un diagnostic prezumptiv
de pneumonie, în pofida faptului cã radiografia nu are
specificitate ºi sensibilitate absolutã [5].
Examenul radiologic permite nu doar vizualizarea
infiltraþiei pneumonice, dar ºi stabileºte localizarea, extinderea
ºi posibila formã clinico-morfologicã a pneumoniei. Metoda
permite evaluarea în dinamicã a procesului patologic, inclusiv
rezoluþia bolii [17]. Unele modificãri radiologice (rãspândirea
infiltraþiei, colecþia lichidianã pleuralã, distrucþia pulmonarã)
servesc drept indice de gravitate a evoluþiei bolii ºi determinã
alegerea antibioticului [1, 5, 13, 17]. Examenul radiologic este
foarte util ºi în diagnosticul diferenþial cu alte afecþiuni
bronhopulmonare [17]. În epoca minimalizãrii finanþãrii
medicale, uneori se considerã cã efectuarea radiografiei toracice
la bolnavii febrili, care acuzã tuse, nu este justificatã din punct
de vedere economic. Însã confirmarea radiologicã a pneumoniei
este necesarã întotdeauna. În lipsa (sau în imposibilitatea
efectuãrii) examenului radiologic, diagnosticul de PC rãmâne
incert [1 - 5, 13].
Deºi existã opinii despre pneumoniile radiologic-negative,
în practica medicalã la un pacient imunocompetent, la care s-a
suspectat pneumonia, de regulã, lipsa modificãrilor radiologice
exclude acest diagnostic [1 - 5]. Actualmente se considerã cã
pneumoniile radiologic-negative pot fi în câteva cazuri:
imunocompromiºii cu neutropenie; pacienþii dehidrataþi;
pneumonia prin Pneumocystis jiroveci (carinii); examenul
radiologic efectuat în primele 18 - 24 de ore de la debutul
pneumoniei [5, 17]. Alte explicaþii ale pneumoniei radiologicnegative sunt: sensibilitatea neabsolutã (85% - 96%) a
examenului radiologic. Un studiu a demonstrat cã, la unii dintre
pacienþii cu pneumonii radiologic-negative, infiltraþia
pneumonicã este evidenþiatã la HRCT. De asemenea, la pacienþii
cu opacitate la radiografie, HRCT a pus în evidenþã infiltraþii
suplimentare [18]. Deseori cauza nediagnosticãrii infiltraþiei
pulmonare este subevaluarea unor detalii (fie influenþatã de
intensitatea ºi/sau dimensiunile mici ale infiltraþiei, fie
suprapunerea ei pe structuri solide etc.) sau supraexpunerea
filmului [18]. Dificultãþi de diagnostic apar uneori ºi în cazul
rezultatelor radiologice fals-pozitive. Ele sunt determinate de

faptul cã unele boli (infarctul pulmonar, insuficienþa cardiacã
congestivã, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonarã,
sarcoidoza, bolile pulmonare interstiþiale, atelectazia, vasculitele
etc.) mimeazã pneumonia [5, 12, 13].
Manifestãrile radiologice ale pneumoniei sunt variate: de
la condensare alveolarã pânã la modificãri interstiþiale.
Condensarea pulmonarã, exprimatã radiologic prin opacitate,
poate fi segmentarã, lobarã, multilobarã, focalã, multifocalã cu
bronhogramã aericã ºi/sau alveologramã aericã. Semnul siluetei
uneori poate fi unica manifestare radiologicã. Clasificarea
morfologicã în pneumonie lobarã ºi bronhopneumonie este mai
puþin utilã radiologic, datoritã concordanþei slabe între diferiþi
observatori [17].
Tomografia computerizatã (CT) este de un real folos în
evidenþierea necrozãrii, a diferenþierii naturii infiltraþiei
pulmonare: indurarea pneumonicã cu bronhogramã aericã sau
condensarea pulmonarã secundar obstrucþiei bronhiei centrale.
CT este utilã ºi pentru depistarea complicaþiilor: empiemul
pulmonar, distrucþia pulmonarã. La pacienþii cu pneumonii
trenante sau recurente, CT evalueazã posibilele cauze: cancerul
bronhopulmonar, bronºiectaziile, BPOC, sechestrul pulmonar,
lichidul pleural incapsulat, traheobronhomegalia, diverticulul
esofagian, sindromul lobului mediu. De rezultatul CT depinde
deciderea ºi direcþionarea biopsiei pulmonare transbronºice sau
videoasistate [12, 17].
Cât de frecvent trebuie repetatã radiografia toracicã la un
reconvalescent rãmâne o temã controversatã. În perioada acutã
a bolii nu este argumentat controlul radiologic frecvent pentru a
evalua decurgerea bolii pe parcursul tratamentului, cu excepþia
cazurilor de deteriorare a stãrii bolnavului, când se suspectã
complicaþii, de exemplu, empiemul pleural [2]. În practicã,
controlul radiologic este recomandat la externare ºi apoi, de
rutinã, peste » 6 sãptãmâni, pentru a exclude PC ca ºi complicaþie
a unui cancer bronhopulmonar subiexistent (mai ales, la
persoanele cu factori de risc sporit pentru cancerul
bronhopulmonar  vârsta înaintatã, tabagismul, BPOC etc.).
Reevaluarea radiologicã, peste 6 sãptãmâni, de asemenea, este
recomandatã dacã simptomele sau semnele fizice nu se
amelioreazã [2].
Hemoleucograma este o investigaþie standard în PC. Astfel,
leucocitoza peste 10,4x10 9/l coreleazã cu probabilitatea
pneumoniei (care creºte de 3,7 ori), iar lipsa acestui semn de
laborator scade posibilitatea pneumoniei de 2 ori. Numãrul
leucocitelor ºi formula leucocitarã nu permit sã numim cu
certitudine agentul patogen al PC, totuºi leucocitoza peste
15x109/l mai des sugereazã etiologia bacterianã a PC (deºi
nivelul mai mic al leucocitelor serice nu o exclude) [5].
Testele biochimice serice (enzimele hepatice, LDH,
glicemia, ureea, creatinina) ne sugereazã complicaþiile sau
prezenþa comorbiditãþilor, care pot fi factori de prognostic
nefavorabil. Actualmente, existã dovezi cã nivelul proteinei C
reactive (CRP) este un marcher mai sensibil al pneumoniei, decât
majorarea temperaturii corporale sau leucocitoza. Astfel,
creºterea CRP peste 50 mg/l coreleazã cu probabilitatea
pneumoniei (care creºte de 5 ori) [2 - 4].
Toþi pacienþii spitalizaþi trebuie sã fie evaluaþi prin
oximetrie, iar pacienþii gravi ºi cei cu boli pulmonare cronice 
prin gazimetria sângelui arterial (recomandatã ºi pacienþilor cu
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SaO2 sub 92%) care permite evaluarea mai sigurã a oxigenãrii
sângelui ºi a nivelului seric al bioxidului de carbon. Hipoxemia
cu PaO2 sub 60 mHg este o indicaþie pentru ventilaþia asistatã [1
- 5, 13].
Evoluþia naturalã a PC este determinatã de factorii gazdei
ºi de agentul etiologic; totuºi rolul primordial îl deþine terenul
pe care a survenit boala [1, 5]. La pacientul imunocompetent,
pe fondalul antibioterapiei, se pot evidenþia 3 perioade ale
evoluþiei pneumoniei: stabilizarea clinicã în urmãtoarele 24 -72
de ore; diminuarea manifestãrilor clinice ºi a semnelor patologice
de laborator  dupã ziua a 3-a; regresarea (deseori completã)
tuturor manifestãrilor patologice ale bolii [4, 13]. La majoritatea
pacienþilor imunocompetenþi, fãrã boli asociate, la a 24-a zi
de antibioterapie adecvatã, temperatura corpului se
normalizeazã. La a 35-a zi, scade dispneea, tusea ºi purulenþa
sputei, impregnarea infecþioasã. Numãrul leucocitelor revine în
normã, dupã ziua a 4-a, iar semnele fizice (de exemplu,
crepitaþia) persistã timp de 7 zile la 20% - 40% dintre bolnavi.
Regresarea semnelor radiologice este mai lentã comparativ cu
tabloul clinic [13, 19].
De fapt mulþi pacienþi (în special, cu factori de risc) au,
iniþial, o evoluþie mai lentã a bolii (este vorba de PC prin
pneumococ, legionelã, BGN), dar care nu neapãrat este asociatã
cu un rezultat clinic malefic. În primele zile ale bolii (pacienþii
spitalizaþi), pe fondalul stabilitãþii clinice, infiltraþia poate progresa
ºi/sau apare lichidul pleural. Însã progresarea radiologicã în
acest caz este lipsitã de semnificaþie clinicã ºi pronosticã [4, 19].
Dacã peste 3 - 5 zile de la iniþierea antibioterapiei persistã febra
ºi progreseazã manifestãrile clinice, tratamentul trebuie considerat
neeficient. Cauzele eºecului pot fi: antibioterapie tardivã, antibiotic
neadecvat, dozaj necorespunzãtor, bolnav tarat, corp strãin aspirat.
De asemenea, trebuie excluse ºi complicaþiile PC: pleurezia
(inclusiv cea purulentã), supurarea, metastazarea infecþioasã,
suprainfecþia etc. [1, 13].
Persistenþa (dupã antibioterapie) unor semne unice clinice
(tuse seacã, raluri uscate), de laborator sau radiologice ale
pneumoniei nu este un indiciu absolut pentru continuarea
antibioterapiei sau în modificarea ei; în majoritatea cazurilor aceste
semne se rezolvã de la sine sau sub tratament simptomatic [1, 13].
Resorbþia radiologicã a infiltratului pneumonic deseori se
produce dupã ameliorarea clinicã ºi constã în lichefierea
exsudatului ºi în drenajul lui prin cãile respiratorii ºi prin vasele
limfatice. Procesul de resorbþie decurge diferit în diferite arii
pulmonare [2, 13]. Pe parcursul regresãrii bolii scad intensitatea
ºi omogenitatea opacitãþii radiologice, pe fondalul lor apar
sectoare de transparenþã (aerate). Resorbþia infiltratului
inflamator poate fi incompletã, în aºa mod survine
pneumoscleroza sau carnificarea parenchimului pulmonar [13].
Unul din puþinele studii, axate pe evoluþia radiologicã a
PC la pacienþii trataþi la domiciliu, a evidenþiat cã dupã 2
sãptãmâni rezolvarea a survenit la 51% dintre bolnavi, dupã 4
sãptãmâni - la 67%, iar dupã 6 sãptãmâni  la 77%. Astfel cã
infiltratele s-au absorbit mai rapid decât epanºamentele ºi
îngroºãrile pleurale. Nu au fost observate diferenþe ale
termenelor de rezolvarea radiologicã a PC la femei ºi la bãrbaþi,
în schimb s-a constatat cã resorbþia infiltratului este mai rapidã
la persoanele nefumãtoare [20].

Majoritatea pacienþilor rãspund satisfãcãtor la
antibioterapie ºi pneumonia se trateazã în termene scontate, însã
în 10%  25% dintre cazuri infiltraþia pulmonarã se resoarbe
tardiv. Dacã dupã 4 sãptãmâni, pe fondalul ameliorãrii tabloului
clinic sau persistenþei unor semne clinice ºi biologice, nu survine
resorbþia radiologicã a infiltratului inflamator (dupã cel puþin
10 zile de antibioterapie), PC se considerã trenantã [1, 13, 19].
În 10% dintre cazuri PC are o evoluþie progresivã, cu deteriorarea
rapidã a stãrii pacientului (evaluare dupã 48 - 72 de ore de la
iniþierea antibioterapiei optime)  pneumonie progresivã [19].
Existã un ºir de factori de risc ai macroorganismului în
evoluþia trenantã a PC: vârsta de peste 55 de ani, etilismul cronic,
tabagismul, bolile asociate (BPOC, insuficienþa cardiacã
congestivã, insuficienþa renalã, afecþiuni oncologice, diabetul
zaharat etc.), evoluþia severã a pneumoniei, infiltraþia
pneumonicã multilobarã întinsã, bacteriemia secundarã,
inoportunitatea ºi/sau ineficacitatea tratamentului antibacterian
(persistenþa febrei ºi/sau a leucocitozei) [1, 5, 13]. Unii din aceºti
factori: vârsta înaintatã (posibil ºi comorbiditãþile frecvente la
vârstnic), bacteriemia secundarã, infiltraþia pneumonicã
multilobarã sunt factori de risc independenþi în evoluþia trenantã
a PC. De exemplu, la un vârstnic cu PC, cu boli concomitente
(BPOC, alcoolism cronic), cu pneumonie complicatã
(bacteriemie secundarã), normalizarea radiologicã în prima lunã
survine doar la fiecare al 4-lea bolnav [19].
Evoluþia PC este determinatã ºi de agentul etiologic, de
virulenþa, antibiorezistenþa lui. Pneumonia prin stafilococ,
legionelã, BGN precum ºi prin pneumococ antibiorezistent se
caracterizeazã printr-o resorbþie mai lentã [1 - 5].
În cazul pneumoniilor trenante, progresive, se vor reevalua
corectitudinea tratamentului empiric, respectarea regimului de
dozare. De asemenea, este necesarã excluderea altor focare
infecþioase de sechestrare (empiemul pleural, abcesul pulmonar,
diseminarea extratoracicã) sau suprainfecþia cu microflorã
nosocomialã. Evoluþia trenantã a pneumoniei impune consideraþia
unui diagnostic alternativ. Bolnavii cu PC trenantã trebuie investigaþi
suplimentar (CT, FBS etc.), pentru a infirma tuberculoza pulmonarã,
neoplasmul bronºic, bronºiectaziile, corpii strãini bronºici ºi alte
boli neinfecþioase, care mimeazã pneumonia [1 - 5, 13].
Evaluarea pacientului cu pneumonie comunitarã
Evaluarea severitãþii bolii este cheia managementului PC.
Astfel, rezultatul estimãrii riscului de evoluþie nefavorabilã a
bolii determinã tactica terapeuticã ulterioarã, deciderea de a
spitaliza pacientul (în secþia de profil general sau SATI), volumul
antibioterapiei etc. [2 - 4]. Actualmente, sunt recunoscute mai
multe scoruri de apreciere a pronosticului PC: PSI, CURB,
CURB-65 º.a. [1 - 5].
PSI (Pneumonia Severity Index) a fost propus de Fine ºi
colegii pentru a prezice riscul de deces la pacienþii cu PC ºi a
include circa 20 de criterii: vârsta, comorbiditãþile, unele date
clinice ºi de laborator. Ulterior grupul de autori a declarat cã
scorul nu este perfect; nu include unele condiþii sociale sau
medicale cu impact asupra tratamentului ºi/sau mortalitãþii, nu
permite aprecierea necesitãþii de spitalizare în SATI. Dimpotrivã,
acest scor este mult mai sensibil pentru a aprecia posibilitatea
tratamentului la domiciliu. Actualmente, acest scor este
##
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recomandat medicilor primari în evaluarea necesitãþii de
spitalizare [21].
CURB (confusion, urea > 19,1 mg/dl, respiratory rate ≥
30/minut, blood pressure TAs < 90 mm Hg, TAd ≤ 60 mm/Hg)
este un scor propus de BTS - prezenþa a cel puþin 2 din cele 4
criterii indicã o evoluþie severã ºi necesitatea spitalizãrii în SATI.
Însã acest scor, de asemenea, nu ne permite diferenþierea
pacienþilor, care pot fi trataþi la domiciliu [2]. Un studiu publicat
mai recent a testat scorul CURB-65 (65  vârsta de peste 65 de
ani) [22]. A fost propusã aprecierea fiecãrui indice cu puncte (0
puncte, dacã este lipsã, 1  dacã e prezent). Acest model de
evaluare este sensibil în aprecierea riscului de deces: mic (0
puncte), mediu (1-2 puncte), înalt (3-5 puncte).
În Republica Moldova, conform ghidului existent,
spitalizarea este recomandatã: tuturor pacienþilor cu PC cu vârsta
de peste 60 de ani ºi/sau cu comorbiditãþi importante (de
exemplu, BPOC, insuficienþã cardiacã congestivã, boli hepatice
severe, insuficienþã renalã, boli cerebrovasculare etc.); în cazurile
de ineficienþã a antibioterapiei iniþiate la domiciliu;
imposibilitatea îngrijirii adecvate la domiciliu sau dorinþa
pacientului de a se trata în condiþii de staþionar; prezenþa cel
puþin a unuia din criteriile de internare în SATI (prezenþa cel
puþin a douã din ele indicã spitalizarea în SATI)  manifestãri
neurologice, tahipnee peste 30/minut, tensiunea arterialã sistolicã
sub 90 mm Hg ºi/sau diastolicã sub 60 mm Hg, tahicardia
excesivã peste 125/minut sau neadecvatã febrei, hiperpirexia,
afectarea pulmonarã întinsã (multilobarã) sau extinderea
radiologicã a opacitãþii cu peste 50% în 48 ore, hiperleucocitoza
(peste 25 mii/ml) sau leucopenia (sub 4 mii/ml), debitul urinar
sub 20 ml/orã [1].
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Hipertensiunea arterialã ºi migrena
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Arterial Hypertension and Migraine
The association between Migraine and Arterial Hypertension, as well as some aspects of the differentiation of the headache in these diseases
are of particular interest for cardiologists and neurologists. This article is a review of the latest data that medical literature has compiled in this
field. Its main issues are: the newest classification of the migraine presented by the International Headache Society in 2004; the information on
the latest news in pathophysiological research of the migraine, based on the main role of the serotonin specific receptors 5HT 1B/1D, of the
sensibilization of perivascular nerve terminals; the new agents used in the modern treatment of migraine; the cardiovascular implications of
migraine therapy; the complex approach to the patients with migraine headache. The information on the clinical features of the headache in
different types of migraine, in arterial hypertension, as well as in the relation between migraine and stroke is very useful. Taking into account the
great incidence on the population level of these two diseases, the necessity of a very good knowledge of their particularities becomes obvious.
Key words: migraine, arterial hypertension, headache, aura, triptans
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ è ìèãðåíü
Àññîöèàöèÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè ñ ìèãðåíüþ, â ïëàíå äèôôåðåíöèàëüíîãî äèàãíîçà ãîëîâíîé áîëè, ïðåäñòàâëÿåò
îñîáûé èíòåðåñ äëÿ êàðäèîëîãîâ è íåâðîïàòîëîãîâ. Óäåëÿåòñÿ îñíîâíîå âíèìàíèå âîïðîñàì íîâåéøåé êëàññèôèêàöèè ìèãðåíè,
ïðåäëîæåííîé Ìåæäóíàðîäíûì Îáùåñòâîì ïî Ãîëîâíîé Áîëè â 2004 ãîäó, à òàêæå ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì î
ïàòîôèçèîëîãèè ìèãðåíè, îñíîâàííûõ íà âåäóùåé ðîëè ñïåöèôè÷åñêèõ ñåðîòîíèíîâûõ ðåöåïòîðîâ 5ÍÒ 1Â/1B; ÷óâñòâèòåëüíîñòè
ïåðèâàñêóëÿðíûõ íåðâíûõ îêîí÷àíèé; èñïîëüçîâàíèþ íîâûõ ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ â ëå÷åíèè ìèãðåíè, â ÷àñòíîñòè ïðè
ñîïóòñòâóþùåé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè; íåîáõîäèìîñòè êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê ïàöèåíòó ñ ìèãðåíîçíîé ãîëîâíîé
áîëüþ. Ðàáîòà ñîäåðæèò îáøèðíóþ èíôîðìàöèþ î êëèíè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ ãîëîâíîé áîëè ïðè ðàçëè÷íûõ òèïàõ ìèãðåíè,
ïðè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, à òàêæå ïðè ñî÷åòàíèè ìèãðåíè ñ èíñóëüòîì. Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýòèõ
ïàòîëîãèé ñðåäè íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìîñòü ãëóáîêîãî çíàíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíîé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðåíü, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, àóðà, òðèïòàíû

Introducere
Nu existã un om care sã nu fi simþit cel puþin o datã în viaþã
ce este durerea de cap. Nu existã un medic care sã nu se fi
confruntat cu problema diagnosticului diferenþial al cefaleii.
Cardiologii nu fac excepþie, ba mai mult, pentru ei cefaleea este
una dintre cele mai frecvente acuze ale pacientului. În cazul cefaleii
provocate de hipertensiune arterialã, diagnosticul nu prezintã mari
dificultãþi. În cadrul interogãrii se va atenþiona asupra sediului,
intensitãþii, duratei, condiþiilor variabile de apariþie ºi de diminuare,
simptomelor asociate durerii de cap etc. La o abordare atentã a
acuzelor de cefalee, deseori apare necesitatea diagnosticului
comorbiditãþilor, care sunt extrem de variate.
Cefaleea se datoreazã mai multor factori: stazei cerebrale
 în insuficienþa cardiacã; hipertensiunii intracraniene;
modificãrilor pereþilor vasculari cerebrali - în aterosclerozã, în
tromboze; hipertensiunii arteriale º.a. Pe de altã parte, cefaleea
are cauze intracraniene ºi extracraniene. Toate þesuturile
extracraniene conþin terminaþii sensibile la durere, iar cele mai
importante sunt arterele extracraniene. În creier, durerea este
perceputã de sinusurile venelor mari, de dura mater, de arterele
bazei craniului ºi de cele meningeale, de cãtre nervii V, IX, X ºi
de trei nervi cervicali superiori. Cefaleea, de genezã
intracranianã, e provocatã de tracþia vaselor, extensiunea
arterelor cerebrale, inflamaþia unui þesut sensibil la durere sau
nemijlocit de presiunea unei formaþiuni de volum asupra nervilor
cranieni sau asupra nervilor spinali. Orice caz de cefalee poate
avea la bazã nu numai un singur mecanism, ci mai multe, dar
mecanismul vascular pare a fi cel predominant [1].

Cefaleea, în majoritatea cazurilor, este doar un simptom
ºi nu o entitate nozologica. Totuºi existã situaþii, în care cefaleea
este unicul simptom dominant. Aceste situaþii reprezintã
diversele forme ale migrenei.
Chintesenþa lucrãrii prezente este elucidarea viziunilor
actuale asupra mecanismelor ºi semnelor diagnostice ale cefaleii
în migrenã ºi în hipertensiunea arterialã, punerea în evidenþã a
punctelor comune în tratament, cât ºi atenþionarea asupra
efectelor cardiovasculare în tratamentul migrenei.
Cu toate cã datele ºtiinþific demonstrate, referitor la
incidenþa asocierii acestor douã patologii, sunt puþine la numãr,
experienþa oricãrui medic susþine ipoteza cã aceastã asociere
nu este deloc rarã. Afirmaþia este susþinutã de studiul GEM
(Genetic Epidemilogy of Migraine), realizat în Olanda,
rezultatele cãruia au fost date publicitãþii la 22 februarie 2005.
Studiul a inclus 5 755 de participanþi, dintre care 620 - cu
migrenã. S-a dovedit cã persoanele cu migrenã, în special cu
migrenã cu aurã, fumeazã mai mult, au un profil mai nefavorabil
al lipidelor, tensiune arterialã (TA) mai înaltã, un istoric de
instalare precoce a cardiopatiei ischemice (CPI) sau a survenirii
ictusului, în comparaþie cu grupul de control [2].
Un studiu italian, finalizat în anul 2003, a avut drept scop
cercetarea agregãrilor familiale de patologie cardiovascularã la
copiii ºi la adolescenþii cu migrenã, în comparaþie cu populaþia
în general. Relaþia pozitivã migrenã  istoric familial de ictus a
fost observatã doar la bãieþi [3].
Studiul clinic Hipertensiunea arterialã la pacienþii cu
cefalee, efectuat la Universitatea din Florenþa, relatat în a. 2005,
#%
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a inclus 1486 de pacienþi ambulatorii cu cefalee, dintre care
predominau cei cu migrenã fãrã aurã, urmaþi de asocierea
migrenã plus cefalee tensionalã, apoi  de migrenã cu aurã. HTA
s-a depistat la 23% dintre pacienþi cu migrenã simplã ºi la 16%
- dintre cei cu migrenã clasicã [4].
Problema luatã în discuþie, de fapt, se prezintã ºi în alt
aspect: cunoaºterea insuficientã a migrenei de cãtre medici ºi,
respectiv, ignorarea ei. Nu sunt puþine cazurile în practicã, când
cefaleea migrenoasã se eticheteazã cu encefalopatie
discirculatorie hipertensivã, osteocondrozã cervicalã, AVC
suportat, sindrom de hipertensiune intracranianã º.a.; astfel
pacientul fiind privat de un tratament corect pe parcursul multor
ani.

migrenei acute. Deci, în prezent, migrena este înþeleasã ca un
proces succesiv în câteva faze:
I. Premonitorie, cauzatã de un dezechilibru homeostatic
în SNC, ce precedã instalarea cefaleii.
II. Aura, cauzatã de depresiune corticalã propagatã.
III.Cefalee uºoarã, cauzatã de o inhibare redusã a
procesãrii senzorii în nucleii n. trigeminus din trunchiul cerebral.
IV. Activarea celulelor trigeminale din nucleul caudat, cu
eliberarea ulterioarã de neuropeptide vasoactive.
Activarea oricãrei dintre aceste faze este suficientã pentru
a produce cefalee, iar o fazã poate fi dominantã în producerea
unei anumite forme de migrenã.
Diagnosticul ºi prezentarea clinicã
Astãzi, migrena este definitã, conform Societãþii
Internaþionale a Cefaleii, drept o cefalee idiopaticã recurentã ce
se manifestã în accese cu durata de 4-72 ore ºi care întruneºte
cel puþin douã din urmãtoarele criterii: localizare unilateralã,
aspect pulsatil, intensitate moderatã sau severã, agravarea în
urma activitãþii fizice de rutinã. În plus, trebuie sã existe asocieri
cu greþurile, foto- ºi fonofobia. Migrena este clasificatã în funcþie
de prezenþa sau de absenþa aurei. În continuare este prezentatã
recenta clasificare a migrenei, elaboratã de cãtre Societatea
Internationalã de Cefalee ºi editatã în 2004 [5]:
1.1Migrena fãrã aurã.
1.2Migrena cu aurã.
1.2.1. Aura tipicã cu cefalee migrenoasã.
1.2.2. Aura tipicã cu cefalee de tip nemigrenos.
1.2.3. Aura tipicã fãrã cefalee.
1.2.4. Migrena hemiplegicã familialã.
1.2.5. Migrena hemiplegicã sporadicã.
1.2.6. Migrena de tip bazilar.
1.3. Sindroame periodice ale copilãriei, de obicei,
precursoare migrenei.
1.3.1. Voma ciclicã.
1.3.2. Migrena abdominalã.
1.3.3. Vertijul paroxistic benign al copilãriei.
1.4. Migrena retinalã.
1.5. Complicaþii ale migrenei.
1.5.1. Migrena cronicã.
1.5.2. Statusul migrenos.
1.5.3. Aura persistentã fãrã ictus.
1.5.4. Ictusul migrenos.
1.5.5. Criza comiþialã declanºatã de migrenã.
1.6. Migrena probabilã.
1.6.1. Migrena probabilã fãrã aurã.
1.6.2. Migrena probabilã cu aurã.
1.6.3. Migrena cronicã probabilã.
Migrena debuteazã, în circa 50% din cazuri, în primele
douã decade ale vieþii, preponderent în pubertate. Adresãrile la
medici sunt cele mai frecvente la vârsta 20-25 de ani, rãmânând
aproximativ la acelaºi nivel pânã la atingerea vârstei de 40 de
ani, ºi sunt într-un declin lent, dar constant odatã cu avansarea
în vârstã. Printre acei subiecþi, care au experimentat cel puþin
un acces de migrenã în viaþã, 30-40% vor scãpa de migrenã
cu vârsta, iar alte 30% vor avea accese mai puþin intense ºi mai
puþin frecvente [6]. Majoritatea autorilor indicã predispoziþia
geneticã: la 50-60% dintre pacienþi pãrinþii au avut migrenã
veritabilã; majoritatea dintre migrenoºi au în familie manifestãri

I. Aspecte clinice ale cefaleii în migrenã
ºi în hipertensiune arterialã
I.1. Migrena este o cefalee recurentã de o intensitate ºi
de o severitate moderatã sau gravã, care se asociazã cu simptome
neurologice, gastrointestinale ºi autonome. Este clasatã de cãtre
OMS pe locul 19 printre maladiile care cauzeazã dezabilitate
[5].
Medicamentele folosite în tratamentul ºi în profilaxia
migrenei pot avea efecte atât benefice, cât ºi negative asupra
sistemului cardiovascular, anume din aceste considerente trebuie
sã fie cunoscute de cãtre cardiologi.
Epidemiologia migrenei
Conform American Migraine Study (AMS), în jur de 28
mln de persoane din SUA au migrenã, prevalenþa generalã fiind
18,2% printre femei ºi 6,8% - printre bãrbaþi. Aceste rezultate
sunt similare celor obþinute în cadrul primului studiu AMS, acum
10 ani. E de remarcat cã aproximativ jumãtate din populaþia
cercetatã în AMS a raportat cefalee suficient de intensã, ca sã
afecteze capacitatea lor de lucru sau de studiu. Tratamentele
migrenei îi costã pe americanii angajaþi în jur de 1 mlrd $ pe an,
în timp ce angajatorii pierd, indirect, circa 13 mlrd $ [5].
Patofiziologia migrenei
Viziunile patogenetice asupra migrenei au evoluat în timp.
Patofiziologia migrenei s-a axat, la debut, pe analogia cu
epilepsia (Living, 1873, furtuna nervoasã), apoi a urmat
ipoteza vascularã (Graham, Wolff, aa.30). Aceasta din urmã
sugereazã cã aura în migrenã se datoreazã vasoconstricþiei ºi
reducerii fluxului cerebral, în timp ce migrena propriu-zisã este
rezultatul vasodilatãrii compensatorii în teritoriul aceloraºi artere
intracerebrale. A mai urmat teoria depresiunii corticale
propagate (K. S. Lashley, 1944), care explica migrena prin
activitatea corticalã cu eliberarea de potasiu, produsã, la rândul
ei, de stimuli variaþi  hipoxie, traumatisme etc. [6]. Actualmente,
se crede cã migrena implicã disfuncþia cãilor nervoase care, în
mod normal, sunt responsabile de afectarea recepþiei informaþiei
senzorii. Tomografia cu emisie de pozitroni aratã cã, la instalarea
accesului de migrenã, are loc activarea trunchiului cerebral, se
atestã ºi modificãri corticale secundare activãrii, cauzate de
durere. Pe de altã parte, molecule mesagere ca oxidul nitric NO
ºi peptida CGRP sunt evident implicate. Concomitent au fost
descoperite circuitele durerilor migrenoase, precum ºi câteva
aspecte ale neurotransmisiei în acest sistem. S-a demonstrat ºi
implicarea receptorilor serotoninici specifici 5-HT, a subtipurilor
5HT1b ºi 5HT1d [5]. Aceºti receptori sunt vizaþi în tratamentul
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ale altor forme de disfuncþie vegetativã. Linia maternalã este
dominantã în 2/3 cazuri [7].
Tabloul clinic al migrenei depinde de forma ei. În migrena
fãrã aurã, sau migrena simplã, cea mai rãspânditã formã de
migrenã, majoritatea pacienþilor prezintã simptome de prodromã:
depresiune, euforie, anxietate, iritabilitate, lacrimare, cãscat,
modificãri ale apetitului, sete, pastozitate, edeme locale. Accesul
de cefalee apare în orice moment al zilei, mai des dupã trezire sau
imediat înainte de trezire. Debutul, mai frecvent, se localizeazã în
regiunea temporo-frontalã, deseori unilateral, dar poate avea ºi un
sediu bilateral. Caracterul durerii este pulsatil (adicã de zbatere
sau de variaþie cu ritmul cardiac), sfâºietor, intensitatea fiind în
creºtere timp de 2-5 ore, ºi este accentuatã de o luminã vie, de
sunete puternice, mirosuri tari, la miºcarea capului sau în poziþie
aplecatã. Unii pacienþi au artere temporale vizibile, pulsante,
unilateral sau bilateral poate apare injectarea sclerelor, lãcrimarea,
edemul periorbitar. Pe parcursul accesului, care dureazã pânã la
24-48 de ore, durerea se poate extinde spre regiunea occipitalã,
spre gât, în majoritatea cazurilor apare greaþa ºi voma, iar sfârºitul
accesului poate fi marcat prin poliurie ºi polidipsie [6, 8].
Periodicitatea acceselor este individualã, dar existã o
dependenþa ºi de stresul emoþional, de surmenaj. E de remarcat
apariþia la o oarecare distanþã de aceste momente, de ex. este
cunoscutã migrena zilei de odihnã. O altã caracteristicã este ºi
dispariþia acceselor în timpul sarcinii [8].
Migrena cu aurã sau clasicã, sau oftalmicã este o
afecþiune recurentã manifestatã prin atacuri de simptome
neurologice de focar, reversibile, cu o dezvoltare gradualã în 520 min, cu durata de sub 60 min. Cefaleea cu trãsãturile migrenei
fãrã aurã, de obicei, urmeazã dupã simptomele aurei. Aura este
un complex de simptome neurologice, care apar exact înainte
sau în debutul atacului de cefalee migrenoasã. Aceste simptome
sunt absolut reversibile ºi nu se asociazã cu slãbiciunea motorie:
simptome vizuale, inclusiv pozitive (sclipiri, pete, linii) ºi/sau
fenomene negative (pierderea vederii), simptome senzitive 
pozitive (înþepãturi) ºi negative (amorþealã) sau cu o disfazie, ºi
ea complet reversibilã. În aceastã formã de migrenã dereglãrile
vegetative sunt, de regulã, mai puþin severe, iar accesul e de o
duratã mai scurtã. Migrena oftalmicã tinde sã se agraveze în
primele douã trimestre ale sarcinii.
Migrena bazilarã este o migrenã cu aurã, unde
simptomele au o origine clarã în trunchiul cerebral ºi/sau
afecteazã simultan ambele emisfere ºi prezintã multe simptome
neurologice pasagere: vertij, nistagmus, ataxie, vomã, diplopie
sau ptozã, tinitus, unii pacienþi îºi pierd conºtiinþa. Tot aici se
pot produce orbirea totalã ºi obnubilarea. Simptoamele
neurologice persistã de obicei 20-30 min ºi sunt mai des urmate
de o durere de cap occipitalã, pulsatilã.
Migrena hemiplegicã este o migrenã cu aurã, cãreia i se
asociazã fenomene de slãbiciune motorie complet reversibile
(hemiparezã tranzitorie, afazie), iar în unele situaþii, de ex.
migrena hemiplegicã familialã tip1, pot sã se producã tulburãri
de conºtiinþa pânã la comã, febrã, pleiocitozã a lichidului
cefalorahidian, confuzie, care deseori pot fi provocate de
traumatisme craniocerebrale minore ºi, astfel, mimând epilepsia.
Statusul migrenos, caracterizat printr-o serie de accese
grave succesive, cu durata mai mare de 72 de ore, este asociat
cu o cefalee severã, sfâºietoare, difuzã, cu o vomã repetatã, cu

semne de hidrocefalie ºi de edem cerebral. Aici se pot produce
afectãri neurologice de focar.
În circa 2,5% din cazuri de migrenã se întâlneºte sincopa
migrenoasã, cauzatã de ischemie în regiunea trunchiului
cerebral, care, la rândul ei, s-ar explica prin hiperreactivitatea
neuronilir dopaminergici ai trunchiului cerebral.
Ictusul migrenos, la un pacient cu migrenã, este considerat
drept un infarct cerebral, care, în prezenþa unuia sau a mai multor
simptome de aurã migrenoasã, se asociazã cu o leziune ischemicã
cerebralã în teritoriul respectiv ºi care este demonstratã de o
investigaþie neuroimagisticã. Riscul sporit pentru ictus la
pacienþii migrenoºi a fost demonstrat în câteva studii la femeile
de sub 45 de ani.
În acelaºi timp, asocierea migrenã  ictus reprezintã o
dilemã pentru neurologi. Aici sunt posibile trei variante:
coexistenþa migrenei ºi a ictusului, ictusul cu semne caracteristice
migrenei ºi ictusul indus de migrenã. O condiþie clinicã extrem
de interesantã, comunã migrenei ºi ictusului, este prezenþa
foramen ovale patent, care poate servi drept factor cauzal în
ambele situaþii. Un alt aspect ar fi ºi faptul cã migrena se
întâlneºte mai des la pacienþii cu disecþia arterei cervicale, ceea
ce ar însemna cã patologia peretelui arterial ar fi un factor ce
predispune apariþia migrenei [9].
Criza comiþialã în migrenã este o convulsie provocatã
de aura migrenoasã ºi se mai numeºte migralepsie, din motivul
unor mecanisme comune cu epilepsia, ºi anume a prezenþei
dereglãrii paroxistice cerebrale.
Factorii provocatori (trigger) ai migrenei sunt dintre cei
mai variaþi, aici figureazã stresul emoþional ºi cel fizic,
dereglãrile formulei obiºnuite a somnului (e cunoscut faptul cã
somnul e capabil sã juguleze accesul de migrenã), factorii meteo
 în 2% din cazuri , iar aici meritã a fi menþionaþi: lumina solarã
puternicã, vântul uscat ºi fierbinte. Un rol important îl deþin ºi
factorii alimentari ºi, anume tiramina, care se conþine în
caºcavaluri, afumãturi, ºi fenietilamina  din ciocolatã.
Mecanismul de acþiune în acest caz e legat de reducerea
producþiei de serotoninã în neuroni în urma concurenþei cu
triptofanul  predecesorul serotoninei [6, 8].
Modificãrile profilului hormonal al femeilor în timpul
sarcinii, în premenopauzã, în premenzã deseori influenþeazã
frecvenþa ºi severitatea migrenei, în diverse sensuri. Astfel, 60%
din femei remarcã cea mai înaltã frecvenþã a acceselor în
perioada prae mensis, iar 14% - în mensis. Din punct de vedere
clinic, meritã atenþie faptul cã în timpul ciclului apare ºi cefaleea
vasomotorie, ºi cea tensionalã, de rând cu alte manifestãri ale
distoniei vegetative, ale labilitãþii emoþionale.
Profilul psihologic al pacienþilor cu migrenã are ºi el
particularitãþi: emotivitate sporitã, excitabilitate, instabilitate
emoþionalã, nesiguranþã, supãrãri nemotivate, meticulozitate,
responsabilitate sporitã, tendinþe spre anxietate, ignorarea
propriilor greºeli, iar uneori  tendinþã spre cruzime, toate fiind
posibile pe fundalul unei disfuncþii cronice a sistemelor
hipotalamic ºi limbic.
Echivalenþele migrenei sunt simptomele ce înlocuiesc
cefaleea din accesul de migrenã. Acestea sunt: crampe
abdominale cu greþuri, vomã ºi anorexie (migrena abdominalã),
dureri toracice, în membre, tahicardia, febra recurentã, edemul
ciclic, vertijul; cât ºi echivalenþele psihice: insomnie, labilitatea
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dispoziþiei, letargia, afectãri periodice ale conºtiinþei  gen stãri
confuzionale ºi obnubilare.

Ictusul hemoragic se asociazã mai frecvent cu cefalee;
aici ea este mai severã ca intensitate, în comparaþie cu ictusul
ischemic. Hemoragia subarahnoidianã (HSA) este cea mai
frecventã cauzã a unei cefalee brutale intense (tip loviturã de
trãsnet) ºi rãmâne o entitate severã. 50% dintre pacienþi
decedeazã, deseori neajungând la spital. In HSA, cefaleea e
deseori unilateralã la debut ºi e însoþitã de greþuri, vomã,
dereglarea conºtiinþei, rigiditate occipitalã, mai rar  de febrã ºi
de disritmie cardiacã. Tomografia computerizatã sau RMN au
o sensibilitate de 90%, în primele 24 ore, uneori e necesarã
efectuarea puncþiei lombare.
Encefalopatia hipertensivã este, de obicei, însoþitã de
valori ale tensiunii arteriale diastolice (TAD) de peste 120 mm
Hg, dar indivizii normotensivi anterior o pot dezvolta ºi la valori
TA de 160/100 mm Hg. Se considerã cã encefalopatia
hipertensivã apare în momentul când vasoconstricþia
cerebrovascularã compensatorie nu mai poate preveni
hipoperfuzia cerebralã, pe mãsurã ce creºte presiunea arterialã.
Permeabilitatea endotelialã creºte ºi apare edemul cerebral.
Cefaleea este difuzã, pulsatilã, se agraveazã de activitatea fizicã,
se asociazã cu reducerea nivelului de conºtiinþã, confuzie,
dereglãri vizuale, inclusiv orbirea [11, 5].
În concluzie, nu este greu de remarcat multitudinea de
semne ºi de simptome ale migrenei, similare cu cele întâlnite în
diversele manifestãri ale HTA ºi în complicaþiile ei, cât ºi în
afectarea vascularã de origine ateroscleroticã. Mai mult decât
atât, se face observatã ºi o oarecare asemãnare a mecanismelor
fiziopatologice. Iatã de ce este necesarã o abordare foarte atentã
a pacientului cu sindromul de cefalee, pentru a nu omite
eventualele asocieri de maladii, cardiovasculare ºi neurologice,
în scopul stabilirii diagnosticului corect.

I.2. Cefaleea în hipertensiune arterialã

Spre deosebire de migrenã, nu este un simptom obligator,
nu este nici unicul simptom. Monitorizarea ambulatorie a TA,
la pacienþii cu hipertensiune uºoarã sau moderatã, nu a arãtat
nici o relaþie convingãtoare între fluctuaþiile presiunii arteriale
ºi prezenþa sau absenþa cefaleii [4]. Totuºi mulþi autori o
considerã a fi deseori prima manifestare a maladiei, iar ulterior
 una dintre cele mai importante în tabloul clinic. Conform teoriei
lui G. Lang (1950), la etapele iniþiale ale maladiei, cefaleea nu
e de origine vascularã, ci este o manifestare a nevrozei generale
sau a cerebrasteniei, caracteristice pentru aceastã fazã [10]. In
prezent, cefaleea la debutul HTA e explicatã prin tensiunea
muºchilor craniului, pacienþii descriind o senzaþie de plenitudine,
strângere sau de presiune. Aceastã durere poate apãrea acut, în
condiþiile stresului emoþional, ºi dureazã ore sau 1-2 zile. Acelaºi
gen de cefalee poate fi prezent ºi în etapele avansate ale HTA.
Al doilea tip de durere, cel veritabil vascular, are
caracterul unei greutãþi, unei plenitudini ºi este localizat, în mod
obiºnuit, în regiunea occipitalã. Apare noaptea sau la prima orã
(când deschid ochii), trece relativ repede sau pe parcursul
zilei, dar are tendinþa de a se repeta în fiecare zi. Aceastã durere
se asociazã cu edemul pleoapelor, pastozitatea feþei care dispar
pe parcursul zilei. Cefaleea descrisã mai sus se considerã a fi
cauzatã de staza venoasã cerebralã [10].
Al treilea tip de cefalee e caracteristic HTA avansate
ºi, in special, celei maligne. Durerea este sfâºietoare, difuzã,
uneori cu senzaþie gen capul e plin cu plumb, uneori e pulsatilã.
În viziunea modernã, la baza ei stã decompensarea cronicã a
mecanismelor care regleazã tonusul aretial ºi cel venos. Aici
are loc hipotonia arterelor ºi a venelor intracraniene, staza
venoasã ºi deci creºterea tensiunii intracraniene, dar nu este
atestat edemul cerebral.
În cazul asocierii cu uremia, se produc hipertensiunea
intracranianã, edemul cerebral ºi cel meningeal, intoxicaþia
endogenã. Durerea este surdã, dar intensã, permanentã ºi creºte
din toate motivele ce agraveazã staza venoasã: de la lumina vie,
sunete puternice la miºcarea globilor oculari; ceea ce se explicã
prin implicarea meningealã. Componenta toxicã se manifestã ºi
prin vomã frecventã, nerelatatã în crizele hipertensive [8].
În ictusul ischemic, cefaleea se dezvoltã simultan sau întro relaþie temporalã foarte strânsã cu semnele ictusului. Cefaleea
este însoþitã de semne neurologice de focar ºi/sau alterarea
conºtiinþei, este, de obicei, moderatã în intensitate ºi nu are
caracteristici specifice. Aceastã durere însoþeºte ictusul în 1734% din cazuri ºi este mai tipicã pentru ictusul bazilar. E de
notat cã cefaleea e foarte rarã în infarctele lacunare ºi foarte
frecventã în disecþia arterialã.
În atacul ischemic tranzitoriu (AIT), cefaleea nu este
mereu un simptom proeminent, ea dezvoltându-se simultan cu
debutul deficitului de focar, care dureazã mai puþin de 24 de
ore. Diferenþierea de migrena cu aurã poate fi foarte dificilã,
aici modul de debut fiind elementul crucial: deficitul focal este
tipic brutal în AIT ºi mai des progresiv în aura migrenoasã. Un
alt criteriu ar fi predominarea fenomenelor negative, în AIT, ºi
a celor pozitive (scotoame scintilante), în aura migrenoasã.

II. Efecte cardiovasculare în terapia migrenei
Managementul migrenei [12]
În tratamentul migrenei se aplicã intervenþii farmacologice
ºi nonfarmacologice. Metodele nonfarmacologice includ
educarea pacientului, modificarea stilului de viaþã, cunoaºterea
triggeri-lor ºi înlãturarea lor. Modificarea stilului de viaþã
presupune un somn regulat ºi suficient, dietã ºi exerciþii. Scopul
pacientului ar fi menþinerea regimului corect de viaþã, a dietei,
fiind încurajat sã-ºi completeze zilnicul ºi calendarul migrenei.
Tratamentul farmacologic constã din mãsuri preventive ºi
în mãsuri abortive. Academia Americanã de Neurologie a dat
publicitãþii ghidul Tratamentul migrenei, elaborat în contextul
medicinii bazate pe dovezi. Medicamentele utilizate în
tratamentul migrenei sunt divizate în: nespecifice (antiemetice,
antiinflamatoare nonsteroidiene, acetaminophen, opiate ºi
combinaþii diverse de analgezice) ºi specifice migrenei
(triptanele ºi alcaloizii ergotaminici). Clasele de droguri utilizate
în profilaxia migrenei includ beta-adrenoblocantele, antagoniºtii
canalelor de calciu, antagoniºtii angiotensinei II, antidepresantele
triciclice ºi alfa-2 agoniºtii. Anume aceste clase, menþionate în
ultimul rând, constituie punctul de tangenþã cu patologia
cardiovascularã, atât prin posibilele efecte adverse asupra unui
pacient cu maladii cardiace, cât ºi prin apariþia eventualelor
efecte nedorite la cei noncardiaci.
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Terapia abortivã
Agenþii nonsteroidieni sunt remedii eficiente în
tratamentul acceselor uºoare sau moderate de migrenã. ªi-au
demonstrat eficienþa aspirina, diclofenacul, ibuprofenul,
ketoprofenul. Se considerã cã, prin inhibiþia sintezei de
prostaglandine, este prevenitã inflamaþia neurologic mediatã în
sistemul trigeminovascular. Dar, odatã cu prevenirea inflamaþiei
ºi cu reducerea durerii, inhibarea prostaglandinei la nivel renal
poate provoca descreºterea fluxului sangvin în rinichi ºi
reducerea ratei filtrãrii glomerulare, astfel provocându-se retenþia
de sodiu ºi de apã. Clinic, acestea ar putea aduce la apariþia
edemelor ºi la o posibilã pierdere a controlului presiunii arteriale.
Pacienþii cu insuficienþã cardiacã, cu cirozã hepaticã, cu ascitã,
cât ºi cei cu patologie renalã cronicã sunt mai susceptibili în
inducerea insuficienþei renale acute, prin mecanism
nonsteroidian, asupra hemodinamicii renale. Astfel, aceºti
pacienþi sunt plasaþi printre persoanele de risc major în apariþia
edemelor nonsteroidiene. Nu este mai puþin important de a nota
cã administrarea de duratã a agenþilor nonsteroidieni s-a asociat
cu pierderea controlului tensiunii arteriale, în cazul pacienþilor
care fac o terapie antihipertensivã de duratã. Acest risc se
menþine chiar ºi în cazul folosirii AINS cyclooxigenazã-2
selectivi. Din motivele expuse mai sus, utilizarea AINS poate fi
relativ contraindicatã în cazul pacienþilor cu insuficienþã
cardiacã, cu insuficienþã renalã cronicã, cirozã hepaticã ºi cu
ascitã, cât ºi în hipertensiunea arterialã. E la fel de important de
a atenþiona asupra efectelor antiplachetare ale AINS, care, la o
administrare simultanã cu alþi agenþi de acest gen (de ex.
Aspirina), pot provoca hemoragii. Dacã aspirina este indicatã
în scop antiagregant, în profilaxia evenimentelor coronariene
pacienþilor, incluºi deja în categoria celor cu risc înalt
cardiovascular, sau care au suportat un eveniment coronarian,
se cere o estimare foarte atentã a raportului beneficiu versus
risc înainte de a indica agenþii AINS, în cazul în care aceste
persoane prezintã ºi o migrenã [12].
Agoniºtii receptorilor serotoninei (triptanele)
Aceastã clasã de medicamente (deocamdatã foarte rar
utilizatã în Republica Moldova) prezintã un pas înainte în
tratamentul migrenei ºi se bucurã de o eficienþã doveditã.
Mecanismele de acþiune posibile sunt trei: vasoconstricþia
cerebralã, reducerea inflamaþiei în jurul vaselor implicate ºi
inhibarea activizãrii nervoase senzorii, în cadrul sistemului
trigeminovascular. În acelaºi timp, s-a arãtat ºi capacitatea
triptanelor de a induce constricþia arterelor coronariene prin
acelaºi mecanism de activare a sistemului 5-HT 1B. Totuºi
mecanismul de acþiune asupra arterelor coronariene normale
diferã de mecanismul de acþiune, în cazul arterelor afectate.
În acest context, datele unui studiu, relatate recent de L
.Barclay ºi efectuate la 10 pacienþi, cãrora li s-a administrat
Sumatriptan s/c în timpul efectuãrii coronaroangiografiei
diagnostice, au arãtat o creºtere a TAS de la 136 ± 20,8 la 162,9
± 43,3 mm Hg ºi a TAD de la 78,4 ± 8,5 la 89,3 ± 13,9 mm Hg.
Concomitent, diametrul arterelor coronare în medie s-a redus
cu 16 % peste 10 min ºi cu 17 % peste 30 min. În ciuda acestor
modificãri, nu s-au relatat apariþia modificãrilor
electrocardiografice sau a simptomelor de anginã pectoralã. Tot
de la aceºti autori vine presupunerea cã durerea toracicã, la

administrarea triptanelor, poate avea drept mecanism
modificarea motilitãþii esofagului, fapt confirmat de ei într-un
studiu cu 16 pacienþi [2].
Acuzele cardiac-like obiºnuite, prezente la circa 3% din
pacienþi, sunt cele de presiune, constricþie ºi/sau de durere
toracicã, în gât (internã ºi/sau externã). Aceste simptome sunt
susceptibile pentru angina pectoralã, mai mult decât atât, s-au
relatat cazuri de evenimente coronariene severe, inclusiv de
infarct miocardic acut, disritmii potenþial fatale ºi chiar de deces
al pacienþilor care au utilizat triptanele. Dar, în raport cu o
utilizare vastã a acestor medicamente (au fost utilizate în peste
500 mln de atacuri de migrenã), rata efectelor adverse pare a fi
joasã.
Reieºind din cele expuse, s-ar impune interzicerea
administrãrii triptanelor, în cazul pacienþilor cu un risc
cardiovascular major. Dar aceiaºi autori propun de a considera
inofensivã administrarea triptanelor celor ce prezintã trei factori
de risc cardiovascular modificabili.
Totuºi în prospectul care însoþeºte medicamentul
Sumatriptan, se recomandã de evitat indicarea preparatului
pacienþilor cu istoric, simptome sau cu semne de sindroame
ischemic, cardiac, cerebrovascular sau vascular periferic. Pare
a fi rezonabilã evitarea utilizãrii Sumatriptanului la pacienþii cu
HTA, cu hipercolesterolemie, cu diabet, cu un istoric familial
de patologie cardiovascularã prematurã, cât ºi la fumãtori, dacã
nu s-a demonstrat cã ei nu au cardiopatie ischemicã. Maasen
Van Der Brinc ºi coautorii au arãtat, de altfel, cã administrarea
triptanelor în doze terapeutice, la pacienþii fãrã probleme
cardiovasculare anterioare, nu mãreºte riscul apariþiei ischemiei
miocardice. Totuºi aceºti autori recomandã cu fermitate evitarea
prescrierii triptanelor tuturor pacienþilor cu cardiopatie ischemicã
(CPI). Aceste evidenþe sunt un argument în plus, în favoarea
stratificãrii riscului pacienþilor cu migrenã, înaintea iniþierii unei
terapii cu triptane, deoarece printre ei sunt ºi acei cu CPI
subclinicã ºi deci cu un risc crescut de evenimente
cardiovasculare nedorite, generate de utilizarea acestei clase de
medicamente. Din momentul iniþierii terapiei cu triptane, aceºti
pacienþi trebuie sã fie monitorizaþi cu atenþie în vederea semnelor
ºi simptomelor de CPI, iar, la depistarea unei relaþii temporare
între apariþia semnelor de anginã ºi utilizarea triptanelor, acestea
din urmã trebuie suspendate [12].
Alcaloizii ergotaminei
Ergotamina ºi dihidroergotamina sunt agenþi eficienþi în
tratamentul migrenei moderate ºi severe. Ele posedã un
mecanism de acþiune foarte complex, fiind în acelaºi timp ºi
agoniºti ºi antagoniºti adrenergici, la fel, având o activitate
dopaminergicã ºi serotoninergicã. Capacitatea lor de a uºura
migrena se datoreazã, în consecinþã, efectelor agoniste asupra
diverºilor receptori 5-HT1, astfel provocând vasoconstricþie ºi
inhibarea inflamaþiei neurogene în sistemul trigeminovascular.
Greaþa ºi voma sunt cel mai frecvent relatate efecte adverse
ºi ele se datoreazã acþiunii directe asupra centrilor respectivi
din creier. Alte efecte adverse, mai rare, precum extremitãþi reci,
amorþite, dureroase, la fel ca ºi pulsul periferic slab, parestezii
permanente sunt cauzate de ischemia perifericã. Cu toate cã sau relatat ºi cazuri de infarct miocardic, de fibrozã miocardicã,
la folosirea îndelungatã sau a dozelor mari de aceste preparate,
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incidenþa generalã a acestor complicaþii este rarã ºi este estimatã
la 0,01 - 0,05 %. S-a creat impresia cã aceste complicaþii
cardiovasculare apar mai frecvent la pacienþii cu comorbiditãþi,
precum febrã, septicemie, malnutriþie, tireotoxicozã, la gravide,
la cei cu patologie renalã, hepaticã ºi cardiovascularã [12].

Antidepresantele triciclice
Antidepresantele triciclice (ADT) sunt o clasã de remedii
cu eficienþã demonstratã în profilaxia cefaleii migrenoase. Printre
ele, cel mai bine studiatã este amitriptilina, apoi vin nortriptilina
ºi protriptilina. ADT sunt efective datoritã transportului de 5HT. Acestea le fac sã fie agenþi de elecþie în cazul pacienþilor ce
prezintã afectãri ale dispoziþiei. În migrenã, ADT au drept
mecanism de acþiune blocarea receptorilor 5-HT la nivel central.
Amitriptilina s-a dovedit a fi mai eficientã decât placebo ºi, cel
puþin, la fel de eficientã ca ºi beta-blocantele. În rezultat, ea
este consideratã medicamentul de primã linie în prevenirea
migrenei.
ADT au o afinitate cãtre receptorii adrenergici ºi
colinergici la nivelul sistemului nervos central, ceea ce produce
majoritatea efectelor adverse asociate cu ADT. Acestea ar fi:
uscãciune în gurã, retenþie de urinã, tahicardie. Hipotensiunea
ortostaticã este atribuitã acþiunii adrenergice. Aceasta ar putea
determina o contraindicaþie relativã pentru utilizarea la vârstnici,
care riscã sã cadã ºi sã se traumatizeze. Aceºti pacienþi vor fi
învãþaþi sã se ridice încet din poziþia orizontalã ºi sã menþinã un
regim normal de hidratare. ADT pot provoca dereglãri de
conducere cardiacã, dacã sunt administraþi în doze foarte mari,
ducând la apariþia blocurilor majore de ram. O altã manifestare
ar fi alungirea intervalului QT, periculoasã în sensul disritmiilor
gen tahicardie ventricularã. Remediile din clasa
antidepresantelor triciclice trebuie administrate cu precauþie în
cazul pacienþilor cu dereglãri de conducere atrioventricularã,
antecedente de sincopã, hipotensiune ortostaticã, cât ºi celor cu
infarct miocardic acut [12].
Anticonvulsivantele
Anticonvulsivantele reprezintã o clasã nouã în sensul
utilizãrii lor în calitate de profilaxie a migrenei, dar cu dovezi
favorabile notabile. Este vorba de divalproex sodium, valproat
sodium, galapentin ºi topiramat. Se considerã cã ele faciliteazã
neurotransmisia acidului gama-aminobutiric. Efectele
antimigrenã, posibil, se datoreazã proprietãþilor lor de acid Øaminobutiric, cât ºi inhibiþiei neuronilor serotoninergici ºi a
inhibiþiei inflamaþiei neurogene. Actualmente, divalprexul este
recomandat pacienþilor care au contraindicaþii sau nu au avut
efect de la utilizarea beta-blocantelor.
Divalproexul sodium este, în general, bine tolerat, dar
poate deseori provoca efecte adverse gastrointestinale ºi
creºterea transaminazelor hepatice. Mai rar, pot surveni
disfuncþia plachetarã ºi trombocitopenia. De aceea el se va
administra cu precauþie pacienþilor care iau aspirinã sau
clopidogrel, la fel, celor care administreazã anticoagulante, din
motivul evitãrii complicaþiilor hemoragice. Aici se impune
monitorizarea numãrului de plachete, cât ºi a semnelor de
hemoragie [12].
Blocantele receptorilor angiotenzinei II (BRA II)
Blocantele receptorilor angiotensinei II sunt o clasã de
medicamente antihipertensive ce ºi-au demonstrat recent
utilitatea în profilaxia migrenei. Dintre acestea au fost supuse
studiilor irbesartanul ºi candesartanul. BRA II concureazã direct
cu angiotensina II la nivel de receptori, astfel inhibând efectele
ei. Angiotensina II este un vasoconstrictor potent care posedã
ºi capacitatea de a activa sistemul nervos simpatic. Rolul BRA

Profilaxia migrenei
Beta-blocantele
Beta-blocantele sunt cele mai studiate remedii, folosite în
profilaxia cefaleii migrenoase. Eficienþa lor în profilaxia
migrenei a fost constatatã atunci, când pacienþii, care utilizau
beta-blocante în maladii cardiovasculare concomitente, au relatat
o reducere a frecvenþei acceselor de migrenã. Printre
reprezentanþii acestei clase, propranololul ºi metoprololul sunt
cel mai bine studiate, urmate de nadolol, atenolol ºi timolol.
Drept suport teoretic a fost considerat faptul cã beta-blocantele,
posibil, previn faza de vasodilatare a migrenei. Totuºi rezultatele
trialurilor ºtiinþifice nu sunt foarte evocatoare în acest sens. În
schimb, s-a presupus cã aceºti agenþi pot acþiona asupra
receptorilor serotoninergici, prin aceasta mãrind pragul de
apariþie a migrenei. S-a observat cã aproximativ 50 - 80 % dintre
pacienþii, care administreazã beta-blocante, ating o uºurare
completã sau parþialã a cefaleii migrenoase. Acest efect pare a
fi total independent de proprietãþile farmacologice unice, pe care
le posedã fiecare medicament în parte, de ex.: selectivitate,
liposolubilitate. Nu s-au efectuat trialuri aparte cu agenþi care
au activitate simpatomimeticã intrinsecã, de aceea importanþa
acestui aspect rãmâne actualmente necunoscutã.
Prin mecanismele lor ce produc reducerea frecvenþei
cardiace, a contractilitãþii miocardice, a tensiunii arteriale, aceºti
agenþi pot fi consideraþi drept cei de elecþiune în cazul necesitãþii
profilaxiei migrenei la pacienþii cu HTA, CPI, insuficienþã
cardiacã cronicã (ICC). Bineînþeles, se va þine cont de toate
contraindicaþiile (bloc av gr. II-III, astm, bronhopatie obstructivã
cronicã (BPOC), insuficienþã cardiacã acutã decompensatã,
arteriopatii periferice) [12].
Blocantele canalelor de calciu
Blocantele canalelor de calciu sunt o altã clasã de
medicamente cu o eficacitate doveditã în prevenirea migrenei.
Au fost studiate atât cele dihidropiridinice, cât ºi cele
nondihidropiridinice. Printre ele se numãrã flunarizina,
diltiazemul, nimodipina, nifedipina ºi nicardipina. Mecanismul
prin care se produce acþiunea antimigrenã deocamdatã nu este pe
deplin elucidat. Mai viabilã pare a fi explicaþia de prevenire a
fazei iniþiale vasoconstrictoare a accesului de migrenã, datoritã
proprietãþilor vasodilatatoare asupra musculaturii netede a
peretelui vascular. Se vehiculeazã, la fel, ipoteza unui mecanism
serotoninergic. Trialurile clinice au arãtat o reducere pânã la 50%
a frecvenþei migrenei la administrarea antagoniºtilor canalelor de
calciu. Totuºi nu sunt suficiente studii ce ar fi comparat eficienþa
beta-blocantelor versus antagoniºtii de calciu în prevenirea
migrenei. În consecinþã, recomandãrile actuale vorbesc despre
antagoniºtii de calciu drept o alternativã pentru beta-blocante,
atunci când existã contraindicaþii pentru utilizarea ultimelor sau
când tratamentul anterior cu beta-blocante s-a dovedit a fi
ineficient. Se va þine cont de contraindicaþiile generale pentru
iniþierea tratamentului cu antagoniºti de calciu [12].
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II în tratamentul migrenei rãmâne a fi elucidat ulterior, deoarece
puþinele studii deja efectuate s-au axat deocamdatã doar pe
efectele de prevenire. Majoritatea datelor au parvenit din
subgrupurile unor trialuri conduse in HTA, când s-au evaluat
modificãrile în frecvenþa apariþiei cefaleii. O recentã metaanalizã
a trialurilor, care au folosit BRA II, a arãtat o reducere cu circa
30 % a riscului de cefalee. Cu toate cã aceste date sunt
promiþãtoare, se cer studii suplimentare comparative, de ex. cu
beta-blocantele. Ca ºi în cazurile altor clase de medicamente,
aceºti agenþi se plaseazã pe locul doi dupã beta-blocante, þinând
cont de indicaþii ºi contraindicaþii, cât ºi de comorbiditãþi. Astfel,
posibilele indicaþii pentru BRA II sunt diabetul zaharat (DZ),
HTA, ICC, atunci când nu putem utiliza beta-blocantele, iar
contraindicaþiile  insuficienþa renalã severã, hiperkaliemia,
antecedentele de angioedem în utilizarea inhibitorilor enzimei
de conversie a angiotensinei II [12].

de cãtre cardiolog ºi de cãtre neurolog, în special pentru a stabili
profilul factorilor de risc cardiovascular, în vederea evitãrii unor
asocieri nedorite sau chiar periculoase de remedii.
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Concluzii
 Medicamentele folosite în tratamentul ºi în profilaxia
migrenei pot avea efecte cardiovasculare atât benefice, cât ºi
nedorite. Din motivul cã multe remedii utilizate în tratamentul
atacului de migrenã sunt absolut sau relativ contraindicate
pacienþilor cu afectare cardiovascularã, profilaxia acceselor de
migrenã devine obiectivul principal în tratamentul acestei
categorii de pacienþi.
 Printre medicamentele vizate în acest sens, betablocantele ocupã poziþia numãrul unu. În funcþie de
comorbiditãþi, de efecte specifice adverse ºi de tolerabilitate, se
mai prezintã utile ºi alte clase de remedii, venite din arsenalul
medicului cardiolog: antagoniºtii canalelor de calciu, blocantele
receptorilor angiotensinei II.
 Reieºind din varietatea problemelor discutate, care
vizeazã diagnosticul ºi tratamentul, se impune necesitatea unei
abordãri complexe a cefaleei. Pacienþii trebuie sã fie consultaþi

Rodica Negru-Cemortan, cercetãtor ºtiinþific
Laboratorul de Hipertensiune Arterialã,
Institutul de Cardiologie,
Chiºinãu, str. N. Testemiþanu, 20
Tel.:727596
E-mail: jcemortan@ personal.ro
Recepþionat 21.04.2006

$!

Nr.6 (294), 2006

Realizãri în morfopatologie
Ie. Zota
Catedra Morfopatologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Serviciul Anatomie Patologicã din Republica Moldova a
fost instituit odatã cu fondarea catedrei Anatomie Patologicã a
Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae
Testemiþanu ºi pe parcursul a peste 60 de ani a realizat un ºir
de obiective importante. Catedra Morfopatologie (pânã în 1991
 catedra Anatomie Patologicã) a fost fondatã în anul 1945,
primul ºef catedrã fiind Omul Emerit în ºtiinþã din Republica
Moldova, profesorul F. Agheicenko (1904  1954). Dumnealui
a desfãºurat o activitate fructuoasã în organizarea catedrei, fiind,
concomitent, unicul prorector al Institutului de Medicinã din
Chiºinãu ºi prim-anatomopatolog al Ministerului Sãnãtãþii. A
efectuat un lucru enorm organizatoric ºi metodic în instituirea
secþiilor Anatomie patologicã în cadrul spitalelor din Chiºinãu,
Bãlþi, Tiraspol, Orhei, Soroca, Tighina, iar apoi ºi în alte centre
raionale. Catedra devine centru metodic al serviciului
morfopatologic, unde se organizeazã conferinþe clinicoanatomice orãºeneºti.
Prin eforturile profesorului F. Agheicenko ºi ale
colaboratorilor catedrei, procesul de studii este asigurat cu
materiale ilustrative, s-a fondat muzeul anatomopatologic la
catedrã. Cercetãrile ºtiinþifice s-au referit, în special, la anatomia
patologicã, patogeneza, morfogeneza ºi particularitãþile de vârstã
în studiul tuberculozei sistemului nervos central. Sub conducerea
profesorului F. Ageicenko, au fost pregãtite ºi susþinute 5 teze
de doctor în medicinã (V. Anestiade, Iraida Iakovlev, Antonina
Gordeladze, Olga Seniuºkin, I. ªroit).
În 1954, profesorul F. Agheicenko se transferã la Minsk,
unde prematur se stinge din viaþã.
Pe parcursul anilor 1954  1958 catedra era condusã de
profesorul D. Golovin (1918  1981). Dumnealui a sistematizat
experienþa acumulatã în cadrul catedrei, a perfecþionat ºi a
renovat procesul instructiv-didactic. A organizat lucrul în
prosecturi, a elaborat criteriile de apreciere a calitãþii lucrului
curativ, practicarea pe larg în clinici a conferinþelor clinicoanatomice. Lucrãrile ºtiinþifice ºi metodice, elaborate de
profesorul D. Golovin, au gãsit implementare largã la lecþiile
practice de Anatomie patologicã, la cursul de prosecturã ºi în
organizarea conferinþelor clinico-anatomice.
Rezultatele investigaþiilor ºtiinþifice în domeniul
oncomorfologiei, efectuate sub conducerea profesorului D.
Golovin, au fost expuse în tezele de doctor ale lui N. Testemiþanu,
V. Golovin, V. Iliin ºi în trei monografii.
În 1958, profesorul D. Golovin se transferã la SanktPetersburg, unde activeazã fructuos în domeniul oncomorfologiei, fiind numit ºef catedrã.

Profesorul Ieremia Zota.
Actualul ºef catedra Morfopatologie.

Între anii 1958-1986, catedra a fost diriguitã cu succes de
cãtre academicianul V. Anestiade. În aceastã perioadã, numãrul
studenþilor ºi respectiv al colaboratorilor catedrei a sporit de
circa 3 ori. În 1965, catedra este transferatã în blocul morfologic
ºi este utilatã cu aparataj ºtiinþific ºi didactic modern. Pe lângã
laboratorul de histologie, au fost deschise laboratoare noi
(histochimie, microscopie electronicã, biochimie, microscopie
luminescentã).
Concomitent cu fondarea facultãþilor noi (Pediatrie,
Stomatologie, Medicinã Preventivã), s-au modernizate
materialele instructiv-didactice în scopul profilãrii procesului
de studii. Din 1960 a început pregãtirea cadrelor calificate de
medici morfopatologi prin subordinaturã, iar din 1971 - prin
internaturã. Din cadrul catedrei, au fost create laboratoarele de
morfopatologie ale Institutului Oncologic (profesor  Iraida
Iakovlev) ºi ale Institutului de Ftiziopulmonologie (I. Haidarlî,
d.h.º.m.), iar ceva mai târziu s-a deschis laboratorul de
patomorfologie al Institutului de Cercetãri ªtiinþifice în
Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului (profesor 
I. Fuior). În aceastã perioadã, catedra devine, pe bunã dreptate,
centrul ºtiinþifico-metodic republican de morfopatologie.
Direcþia ºtiinþificã, propusã de academicianul V. Anestiade,
vizeazã morfopatologia bolilor cardiovasculare care rãmâne
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actualã pânã în prezent. Sub conducerea lui V. Anestiade,
colaboratorii catedrei au efectuat cercetãri ample în pato- ºi
morfogeneza aterosclerozei, bolii hipertensive, cardiopatiei
ischemice, reumatismului, insuficienþei cardiovasculare cronice.
Rezultatele ºtiinþifice obþinute în acest interval de timp sau realizat prin susþinerea a 3 teze de doctor habilitat, a 18 teze
de doctor în ºtiinþe medicale ºi prin editarea a 5 monografii..
În anul 1961, catedra a organizat prima conferinþã
ºtiinþificã a anatomopatologilor din Republica Moldova
consacratã problemelor actuale ale patologiei cardiovasculare
ºi ale oncologiei, iar în anul 1965  Congresul unional de
anatomie patologicã. De asemenea, în acest an la catedrã ºi-a
desfãºurat activitatea simpozionul internaþional în probleme de
aterosclerozã cu participarea unor savanþi cu renume mondial.
În 1974, a avut loc cea de-a doua conferinþã ºtiinþificã naþionalã
a anatomo-patologilor.
În anul 1977, academicianului V. Anestiade, ºef catedrã,
ºi discipolilor lui, conferenþiarilor Ie. Zota ºi S. Rusu, li s-a
decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul
ºtiinþei ºi tehnicii pentru ciclul de lucrãri: Patomorfologia
aterosclerozei arterelor ºi a altor boli cardiovasculare.
În aceastã perioadã ºi-au adus aportul în activitatea
ºtiinþifico-didacticã a catedrei conferenþiarii: Ie. Zota, A. Banaru,
G. Cernocan, A. Krîlov, S. Rusu, V. Vatamanu, P. Ionesi;
asistenþii: C. Marian, I. Þiple, Gr. Vudu, V. Sava, I. Guzgan.
Deosebit de rodnicã s-a dovedit a fi activitatea conferenþiarului
Grigore Cernocan (1935-2002), eminent pedagog ºi specialist
morfopatolog, doctor în ºtiinþe, autor a peste 70 de lucrãri
ºtiinþifice, ºef studii la catedrã, de mai bine de 15 ani  specialist
principal morfopatolog al Ministerului Sãnãtãþii.

În 1986, prin eforturile academicianului V.
Anestiade, este organizat
Centrul de Patologie al
Academiei de ªtiinþe din
Republica Moldova, al
cãrui director este pânã în
prezent.
Din 1986 pânã în
1987, în fruntea catedrei
s-a aflat conferenþiarul A.
Banaru (1937-1987). Discipol al catedrei, talentat
pedagog, înzestrat cu
înalte calitãþi organizatorice, a acordat atenþie
deosebitã lucrului de
instruire a studenþilor. A
implementat metode Academicianul Vasile Anestiade.
moderne de instruire ºi de ªef catedrã între anii 1958-1986.
atestare a studenþilor. S-a preocupat de patomorfologia
infarctului miocardic. A studiat, prin metode contemporane,
leziunile prenecrotice ale muºchiului cardiac, criteriile
morfologice de diagnostic al stadiilor incipiente ale infarctului
miocardic.
Din 1987 ºi pânã în prezent, catedra este condusã de cãtre
Ie. Zota, membru corespondent al Aª din Moldova, profesor
universitar. Actualmente, colectivul catedrei continuã cercetãrile
ºtiinþifice în domeniile patomorfologia aterosclerozei ºi
cardiopatiei ischemice. În acest cadru se înscrie teza de doctor
habilitat în ºtiinþe medicale a dlui Ie.Zota (1987), cinci teze de
doctor în medicinã (V. Sava, I. Guzgan, R. Niguleanu, E. Foca,
E. Melnic) ºi 12 monografii.
Din 1986, profesorul Ie. Zota este prim-anatomopatolog
al Ministerului Sãnãtãþii, preºedinte al Comisiei ºtiinþificometodice de profil Morfopatologie, preºedinte al Comisiei de
Atestare a medicilor morfopatologi. În 1995, dlui Ie. Zota i se
oferã titlul onorific Om Emerit, iar în 2000 este decorat cu
ordinul Gloria Muncii.
În aceastã perioadã se lucreazã intens în planul
perfecþionãrii continue a profesionalismului colaboratorilor
catedrei, se implementeazã metode moderne în procesul de
instruire a studenþilor (controlul programat, test-control, control
prin test-editor, programe computerizate etc.). Din anul 2002,
de rând cu instruirea în limbile românã ºi rusã, are loc instruirea
studenþilor ºi în englezã.
Cu statutul de catedrã clinicã (1990), ea este transferatã
(1992) în blocul de studii Nr.1, activitatea practicã, fiind integratã
cu activitatea secþiei Morfopatologie (ºef - conferenþiarul S.
Rusu) a Spitalului Clinic Republican.
În anul 1995, în colaborare cu catedrele de fiziologie,
biochimie ºi farmacologie a fost organizatã prima Conferinþã
internaþionalã medico-biologicã cu genericul: Mecanismele
morfo-funcþionale de adaptare ºi corecþia dereglãrilor
patologice la care au participat savanþi cu renume din România,
Federaþia Rusã ºi Ucraina.
În cadrul catedrei activeazã cercul ºtiinþific studenþesc,
aria de cercetare este contiguã cu tematica generalã a catedrei,

Conferenþiarul Grigorie Vudu la o lecþie practicã.
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dar include ºi teme cu aspect anatomoclinic. Tinerii cercetãtori
participã sistematic la conferinþele anuale ale universitãþii ºi la
alte manifestãri ºtiinþifice din republicã ºi peste hotare,
prezentând comunicãri ºtiinþifice interesante.
Se întreþin relaþii strânse de colaborare cu Centrul de
Patologie al Aª din Moldova, Institutul de Medicinã
Experimentalã din Sankt-Petersburg (Federaþia Rusã),
Universitãþile de Medicinã din Bucureºti, Iaºi, Craiova
(România), Boston (SUA)
La baza clinicã a catedrei se realizeazã pregãtirea
postuniversitarã specializatã prin internaturã (anii 1971-1998),
magistraturã (din 1996), iar din 1999 - prin rezidenþiat. De rând
cu metodele histologice de rutinã, se implementeazã metode
noi, contemporane, de cercetare morfologicã. Prin concursul
colaboratorilor catedrei se organizeazã conferinþe clinicoanatomice în Spitalul Clinic Republican, prin intermediul cãrora
are loc instruirea continuã a medicilor practicieni.
Din iniþiativa ºi prin contribuþia substanþialã a colectivului
catedrei, s-a organizat Asociaþia morfopatologilor din Republica
Moldova (1994), sarcina principalã a cãreia este elaborarea unui
program naþional în morfopatologie.
Formele de instruire a studenþilor tradiþional rãmân a fi
lecþiile teoretice, lecþiile practice cu demonstrarea unui bogat
material ilustrativ (macro- ºi micropreparate, diapozitive color,
planºe, electronograme). Care se completeazã cu atestarea
periodicã. Eforturi esenþiale în procesul de instruire a studenþilor,
în pregãtirea materialelor didactice, în completarea ºi
modernizarea lor au depus conferenþiarii catedrei V. Vataman,
S. Rusu, C. Marian, G. Vudu; asistenþii R. Niguleanu, Elena
Reuþki, E. Melnic, Ecaterina Foca, rezidenþii M. Unþesco, A.
Munteanu.
La catedrã au fost realizate, în total, 5 teze de doctor
habilitat în ºtiinþe medicale (V. Anestiade, Iraida Iakovlev, V.
Golovin, Ie. Zota, A. Tanasii) ºi 32 de teze de doctor în medicinã,
au fost editate 15 monografii, 2 culegeri tematice, 10 elaborãri
metodice pentru profesori, studenþi ºi pentru medicii practicieni.
S-au editat: Dicþionarul terminologic român-rus de patologie
generalã (1991), compendiul-atlas Morfopatologia generalã
(1994), a fost editat în traducere din limba rusã manualul
Anatomia patologicã, de A. Strukov ºi V. Serov (douã ediþii).

Ion Haidarlî, dr. h., conferenþiar, cercetãtor ºtiinþific.

În colaborare cu profesorul Ernest Jefferson Burkes de la
Universitatea din Carolina de Nord (SUA), s-a editat
compendiul-atlas de morfopatologie generalã în limba englezã.
Prin hotãrârea Consiliului Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare
Tehnologicã al Aª din RM, colectivului de autori (membrul
corespondent al Aª RM Ieremia Zota, profesorul E. J. Burkes
ºi conferenþiarul V. Vataman), pentru aceastã valoroasã lucrare
ºtiinþificã, i s-a decernat titlul de Laureat al Premiului Academiei,
în anul 2004. Direcþia principalã de cercetare a catedrei este
studiul dinamic al modificãrilor morfologice în aterogenezã. Cu
implementarea noilor tehnologii în domeniile imunomorfologie,
microbiologie ºi biochimie, a apãrut necesitatea unor noi
cercetãri ºi a revederii aspectelor etio- ºi patogenetice ale
aterosclerozei, precum ºi a complicaþiilor ei. Actualmente, se
cerceteazã implicarea posibilã a factorului infecþios în
etiopatogeneza aterosclerozei ºi natura reacþiilor imunologice
care se declanºeazã.
În ultimii 10 ani, la catedrã au fost susþinute: o tezã de
doctor habilitat în ºtiinþe medicale (A. Tanasi), 7 teze de doctor
în medicinã (V. Sava, I. Guzgan, Zinaida Caragaþ, T. Timiº, R.
Niguleanu, E. Foca, E. Melnic), se aflã la etapa de finisare o
tezã de doctor în medicinã (E. Reuþchi). Colaboratorii catedrei
au publicat peste 300 de lucrãri ºtiinþifice, 15 monografii, 2
manuale (compendiu-atlas), 1 dicþionar explicativ medical, 2
lucrãri metodice, au înregistrat 2 invenþii ºi 70 de inovaþii.
Primul conducãtor ºtiinþific în cadrul Departamentului de
Morfopatologie al Institutului Oncologic din Moldova,
profesorul universitar Iraida Iakovlev, a contribuit substanþial
la cercetarea stãrilor precursoare cancerului. Actualul conducãtor
al aceluiaºi Departament, profesorul universitar Anatolie Cernîi,
a iniþiat noi investigaþii în domeniul morfologiei invaziei
tumorale, evenimentelor din ariile joncþiunii interepiteliale ºi
leziunilor induse de papilomovirusuri.
Oncomorfologia din Republica Moldova practic ºi-a
început activitatea în 1950, odatã cu crearea Dispensarului
oncologic. În octombrie 1960, Dispensarul oncologic este
transformat în Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Oncologie.
Un aport considerabil în instituirea cercetãrilor ºtiinþifice în
oncomorfologie l-au adus colaboratorii ºtiinþifici tineri de atunci
V. Corlaþan ºi B. Cucutã.

Profesorul universitar Ion Fuior.
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date despre particularitãþile carcinoamelor pavimentoase native
ºi ale carcinoamelor pavimentoase de tip metaplazic din colul
uterin. N. Bogdanskaia, în materialele tezei de doctor habilitat
în ºtiinþe medicale, propune o noua clasificare histologicã a
carcenoamelor nasofaringiene ºi susþine teza de doctor habilitat
în medicinã. În ultimii ani cercetãrile s-au axat pe studierea
leziunilor tumorale cu semne morfologice de infecþie
papilomoviroticã. Electronomicroscopic, A. Cernîi ºi
colaboratorii au demonstrat date ce þin de originea
papilomoviroticã a leucoplaziilor colului uterin prin prezenþa
în nucleele celulelor cu paracheratozã a aglomerãrilor de
particule virotice.
Colaboratorii Departamentului Morfopatologie al
Institutului Oncologic, în comun cu clinicienii, au realizat o serie
de cercetãri ºtiinþifice cu aspect practic: despre sensibilitatea
diferitã la chimioterapie ºi radioterapie a carcinoamelor
pavimentoase de tip metaplazic ºi native din colul uterin, aspecte
clinice ale carcinomului metaplazic, patomorfoza hiperplaziilor
ºi a cancerului endometrial în cadrul tratamentului hormonal,
patomorfoza cancerului ovarian în cadrul tratamentului
chimioterapic asociat cu hiperglicemia indusã, endocervicozele
colului uterin asociate cu infecþia papilomoviroticã. O activitate
fructuoasã a realizat academicianul Aª RM Ion Corcimaru care,
în colaborare cu Iraida Iakovlev, au evidenþiat noi particularitãþi
clinico-morfologice ale limfoamelor Hodjkin ºi non-Hodjkin.
Anual, colaboratorii Departamentului Morfopatologie publica
de sine stãtãtor ºi în colaborare cu clinicienii 15-20 de lucrãri
ºtiinþifice.
Serviciul Morfopatologie, profil pediatric, în Republica
Moldova, ca serviciu de sine stãtãtor, a activat paralel în cadrul
prosecturii Spitalului Clinic Republican de Copii. În anul 1970,
a fost fondat Serviciul Republican Morfopatologie, profil
pediatric, cu sediul în prosectura Spitalului Clinic Republican
de Copii, actualment SCRC E. Coþaga. În funcþie de specialist
principal netitular al MS al RSSM în coordonarea problemelor
de profil, în perioada anilor 1970-1974, a activat medicul
anatomopatolog G. Vaþuro. În 1973, a avut loc fondarea
Serviciului Morfopatologie Pediatricã orãºeneascã pe lângã
Spitalul Orãºenesc de Boli Infecþioase (ºef  N. Corlãþan).
Din februarie 1975, în funcþie de specialist principal
netitular al serviciului Morfopatologie, profil pediatric, este

Profesorul universitar Anatol Cernîi.

Pot fi evidenþiate 4 etape în evoluþia metodologicã a
investigaþiilor oncomorfologice. Prima etapã poate fi numitã
anatomo-histologicã (anii 1950-1963). Autopsiile ºi cercetãrile
histologice au satisfãcut pentru început necesitãþile oncologiei
clinice din aceastã perioadã. Etapa a doua, etapã anatomohistologico-histochimicã (anii 1963-1974), este marcatã prin
crearea secþiei ºtiinþifice de oncomorfologie. Histochimic, în
tumori au fost cercetate unele enzime (succinatdehidrogenaza,
fosfataza acidã ºi cea alcalinã), acizii nucleici, glicogenul,
glicozaminoglicanele, mucina. Etapa a treia, marcatã prin
cercetãri electronomicroscopice, a început în anul 1974, prin
efortul depus de directorul Institutului Oncologic G. Honelidze,
care a reuºit sã procure un microscop electronic (ÝÂÌ-100Ë),
ºi prin transferul, în 1986, al unui microscop electronic de
performanþã (JEM-100SX) de la Institutul de Igienã,
Epidemiologie ºi Microbiologie. Cercetãrile electronomicroscopice, conduse de A. Cernîi, au contribuit esenþial la
elucidarea fenomenelor de morfogenezã ºi histogenezã, invazie
ºi metastazare ale cancerului. Cea de a patra etapã, morfometricã
ºi imunohistochimicã, poate fi datatã cu anul 1994. Cercetãrile
imunohistochimice s-au axat pe receptorii estrogenici ºi
progesteronici în tumorile de glandã mamarã.
În cadrul cercetãrilor oncomorfologice, realizate pe
parcursul anilor 1964-1969, la Insitutul Oncologic din Moldova,
I. Iakovlev a ajuns la concluzia cã celulele de rezervã ale
epiteliului unistratificat prismatic din colul uterin sunt celule
multipotente, capabile a se diferenþia în celule ale epiteliului
unistratificat prismatic ºi celule de tipul epiteliului pluristratificat
pavimentos metaplazic.I. Iakovlev ºi B. Cucutã, în 1977, propun
o nouã clasificare a proceselor de fond, precancerului ºi
cancerului de col uterin. În 1982, I. Iakovlev ºi A. Cernîi au
publicat date, care demonstreazã cã carcinomul invaziv începe
in situ cu ruperea membranei bazale ºi penetrarea în stroma
conjunctivã a apofizelor celulelor neoplazice. În 1984, A. Cernîi
a descris fenomenul de inversie a polaritãþii celulare, a identificat
în adenocarcinoamele mucinoase ale colului uterin, iar un an
mai târziu, în colaborare cu profesorul I. Iakovlev, D-lui publicã

Laureaþii Premiului de Stat ai anului 1977.
Vasile Anestiade, Ieremia Zota, Sergiu Rusu
(de la dreapta la stânga).
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În anii 90, s-a fondat filiala de Morfopatologie, profil
pediatric, în cadrul SCAP, or. Bãlþi.
În 1995, I. Fuior susþine teza de doctor habilitat în
medicinã: Infecþia intrauterinã în patologia perinatalã
(concepþii morfo-fiziopatologice contemporane ale patogenezei
ºi bazelor de tratament).
Prin ordinul Ministerului Sãnãtãþii din R. Moldova, în anul
1998, în baza SCAP ºi laboratorului ºtiinþific Morfopatologie
al ICªDOSMºiC, s-a fondat Centrul Republican ªtiinþificoConsultativ ºi Organizator-Metodic, de profil pediatric,
obstetricã ºi ginecologie.
În perioada anilor 1998-2005, serviciul Morfopatologic
de profil desfãºoarã o activitate ºtiinþifico-practicã fructuoasã
în probleme de patologie perinatalã, infantilã ºi obstetricoginecologicã. Cercetãrile ºtiinþifice vizeazã aºa probleme ca:
Patologia infecþioasã în perioada perinatalã, Diagnosticul
diferenþial ºi tratamentul chirurgical etiopatogenic adaptat în
sindromul de colostazã cronicã la copii, Determinarea factorilor
de risc major în morbiditatea ºi mortalitatea perinatalã, Rolul
infecþiei în geneza morbiditãþii ºi mortalitãþii postoperatorii a
nou-nãscuþilor cu vicii congenitale de colon, Aprecierea riscului
major a mortalitãþii perinatale, infantile ºi invaliditãþii
neurologice a copiilor din Republica Moldova. Rezultatele
investigaþiilor au fost reflectate în 48 de publicaþii în reviste din
þarã ºi peste hotare. S-au elaborat recomandãri metodice:
Structura nozologicã a mortalitãþii perinatale ºi infantile în
Moldova pe parcursul anilor 2000-2002, 12 inovaþii ºi 1 brevet
de invenþie.
În anul 2004, catedra Chirurgie Pediatricã a USMF
Nicolae Testemiþanu, în comun cu Fundaþia Naþionalã
ªtiinþificã din Elveþia, au organizat seminarul practic: Tehnicile
de diagnostic în patologia renalã pediatricã. Separat, au avut
loc seminare practice în instruirea medicilor anatomopatologi
ai Centrului, precum ºi a celor invitaþi din raioanele republicii
la tema: Glomerulonefritele infecþioase, Sindromul nefrotic 
NS congenitalã, amiloidoza, nefropatia diabeticã.
Colaboratorii Centrului ªtiinþifico-Consultativ ºi
Organizator-Metodic de Morfologie, profil pediatrie, au
participat la îndeplinirea compartimentelor morfologice ale 6
teze de doctor habilitat în medicinã ºi 10 teze de doctor în
medicinã.
Actualmente, sub conducerea profesorului universitar I.
Fuior, sunt finalizate 2 teze de doctor în medicinã (V. David ºi
Lilia Siniþân) ºi o tezã de doctor habilitat în medicinã (G. Boian).
În anul 1961, este fondatã secþia Morfopatologie a
Institutului de Ftiziopneumologie al Ministerului Sãnãtãþii în
scopul deservirii morfopatologice a instituþiei date, fiind condusã
de dl Ion Haidarlî, doctor habilitat în medicinã, conferenþiar
cercetãtor. D-lui pe lângã activitatea practicã, a lucrat intens în
plan ºtiinþific, aplicând metodele contemporane de investigaþie
histologicã, histochimicã, biochimicã, morfometrie, microscopie
luminescentã ºi electronicã, metode de analizã statisticã a
indicatorilor epidemiometrici ai tuberculozei. Activitatea de
cercetare în cadrul profilului constã în estimarea caracteristicilor
morfologice ale inflamaþiei specifice ºi nespecifice în diferite
aparate ºi sisteme anatomice, în evaluarea reacþiilor tisulare ºi
remodelãrilor interstiþiului pulmonar, în diferite faze ale

Vladimir Vataman, Ieremia Zota, Ecaterina Foca,
consultã un program nou.

numit Ion Fuior, d.º.m., care activeazã în funcþia datã pânã în
prezent. În 1984, s-a fondat Centrul Republican al Ocrotirii
Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului ºi în cadrul lui se organizeazã secþia
centralizatã Morfopatologie, prin transferarea prosecturii
republicane, de profil pediatric, din Spitalul Clinic Republican
de Copii ºi implementarea compartimentului de obstetricã ºi
ginecologie. Din 1985, secþia devine bazã clinicã a Universitãþii
de Stat de Medicinã în pregãtirea ºi în perfecþionarea
specialiºtilor anatomopatologi, de profil pediatric. Odatã cu
reprofilarea CR OSMºiC în Clinica Institutului de Cercetãri
ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului,
în 1988, s-a creat laboratorul ºtiinþific Morfopatologie (ºef  I.
Fuior). În cadrul laboratorului sunt abordate probleme ºtiinþifice
în studierea patologiilor infantile, în special, a malformaþiilor
congenitale, infecþiilor intrauterine, imunodeficienþelor
congenitale, infecþiilor parazitare la copii, patologia placentei
ºi uterului cicatriceal. În acelaºi an, are loc fondarea laboratorului
de microscopie electronicã, iar în 1990, se organizeazã
laboratorul histologic de diagnostic intraoperator cu aplicarea
criotomiei, se implementeazã un ºir de metode noi de investigaþii
histologice ºi histochimice.

Profesorul universitar Iraida Iakovlev.
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habilitat ºi de doctor în medicinã. Actualmente, se
realizeazã documentarea unei teze de doctor în
medicinã: Particularitãþile tanatogenezei
tuberculozei în Republica Moldova (doctorandul
D. Atamanciuc) ºi a unei teme de cercetare
ºtiinþificã: Elaborarea mãsurilor de prevenire a
recidivelor tuberculozei pulmonare în perioada
implementãrii strategiei DOTS.
Lucrãri de referinþã
 Anestiade V. Ateroscleroza arterelor. Cartea
Moldoveneascã, 1967, 120 p.
 Anestiade V., Zota Ie. Ateroscleroza ºi
elasticitatea arterelor. Cartea Moldoveneascã,
1970, 80 p.
 Anestiade V., Rusu S. Enzimele arterelor ºi
ateroscleroza. ªtiinþa, 1973, 110 p.
 Anestiade V., Nagornev V. Morfogeneza
aterosclerozei. ªtiinþa. Chiºinãu, 1982, 2612 p.
Actualul corp didactic al catedrei.
 Anestiade V., Nagornev V. Bazele
Conferenþiarul Constantin Marian, academicianul Ieremia Zota, asistent
ultrastructurale ale aterosclerozei arterelor. ªtiinþa.
Ecaterina Foca, asistentul Eugen Melnic, conferenþiarul Radu Niguleanu,
Chiºinãu, 1983, 2275 p.
asistent Elena Reuþchi, conferenþiarul Vladimir Vataman.
 Anestiade V., Zota Ie. Ateroscleroza incipientã.
ªtiinþa. Chiºinãu, 1991,1945 p.
inflamaþiei tuberculoase, a caracteristicilor morfologice ale

Nagornev
V., Zota Ie. Aterogeneza (aspecte celuloprocesului de resorbþie ºi de cicatrizare a leziunilor tuberculoase,
moleculare).
Editura Lumina. Chiºinãu, 1994, 1525 p.
a nivelului de implicare a þesutului conjunctiv în vindecarea

Nagornev
V.,
Anestiade
V., Ie. Zota Aterogeneza ºi inflamaþia
leziunilor tuberculoase ºi în gradul de fibrozare, în determinarea
imunã.
Tipografia
Centralã.
Chiºinãu, 1997, 176 p.
criteriilor morfologice de diagnostic diferenþial al remodelãrilor

Nagornev
V.,
Anestiade
V.
Aterogeneza (aspecte
fibroase, a caracterului ºi a rãspândirii fibrozei pulmonare în
patobiologice).
Chiºinãu-Sankt-Peterburg,
2001, 280 p.
funcþie de forma tuberculozei, în determinarea de vechime a

Dicþionar
terminologic
român-latin-rus
de
patologie
bolii, a particularitãþilor terapiei antituberculoase, în evaluarea
generalã.
Chiºinãu,
1991,
130
p.
particularitãþilor patogeniei ºi a procesului de fibrozare în
 Morfologie generalã. Compendium - atlas. Chiºinãutuberculoza pulmonarã, caracterizarea deceselor prin
Bucureºti, 1997, 110 p.
tuberculozã, a structurii clinico-morfologice a tuberculozei,
 General morfopathology. Compendium-atlas. Chiºinãu, 2004,
stabilirea frecvenþei ºi proporþiei diferitelor forme de tuberculozã
276 p.
în decesele prin alte boli ºi cauze, stabilirea cauzelor imediate
ale deceselor prin tuberculozã ºi prin alte boli ºi cauze, atestarea
frecvenþei tuberculozei depistatã tardiv ºi post mortem.
Invenþii de cercetare
Rezultatele cercetãrilor au fost expuse în circa 200 de ♦
Masa de necropsie. A 61 B 19/00
lucrãri ºtiinþifice, inclusiv o monografie (Histogeneza ºi ♦
Dispozitiv pentru disecarea ºi mãsurarea organelor. A 61
morfopatologia pneumofibrozelor în tuberculozã, Chiºinãu,
B 17/32.
1983), 2 recomandãri metodice, 5 rapoarte despre temele
ºtiinþifice finalizate, 3 scrisori informative, 4 broºuri cu aspect Ieremia Zota, dr. h., profesor, membru-corespondent al AªM
ºtiinþifico-practic.
ªef catedrã Morfopatologie, USMF Nicolae Testemiþanu
În cadrul secþiei morfopatologie au fost pregãtite 1 tezã Chiºinãu, str. Nicolae Testemiþanu, 27
de doctor habilitat în medicinã (sub îndrumarea academicianului Tel.: 205424
Aª a RM V. Anestiade), 3 teze de doctor în medicinã (sub E-mail: iervic@ yahoo.com
îndrumarea doctorului habilitat în ºtiinþe medicale I. Haidarlî),
s-au realizat comportamente morfologice în 15 teze de doctor Recepþionat 11.02.06
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JUBILEE
digestiv superior prin metode de electro-foto-coagulare.
Dumnealui, pentru prima datã în þarã, a efectuat
pancreatocolangiografia
endoscopicã,
primele
papilosfincterotomii endoscopice.
Cu ajutorul aparatului ulitrosonografic, V. Guþu, primul
în Republica Moldova, a efectuat puncþia ºi sclerozarea
formaþiunilor lichidiene renale, hepatice ºi drenarea cãilor biliare
transparietal.
V. Guþu a însuºit ºi a introdus în medicina practicã
tratamentul unor maladii cu ajutorul laserului. El este iniþiatorul
ºi organizatorul deplasãrilor medicilor - endoscopiºti pe linia
aviasan în scop de diagnosticare ºi tratament al hemoragiilor
gastroduodenale, inclusiv în stãri de abdomen acut.
La sfârºitul anului 1985, dupã 8 ani de la deschiderea
primului cabinet de endoscopie în Republica Moldova, serviciul
endoscopic practic a fost organizat: funcþionau 6 secþii ºi 40 de
cabinete endoscopice, în care activau peste 84 de mediciendoscopiºti. Cabinetele ºi secþiile erau dotate cu 358 de
endoscoape ºi cu 6 aparate ultrasonografice. În acelaºi ani au
fost investigaþi 131677 de pacienþi, dintre ei urgent  5969, ºi
pe linia aviasan  950.
Ani la rând domnul V. Guþu pregãtea cadre ºi era preocupa
de problemele perfecþionãrii postuniversitare în sistemul
învãþãmântului medical, în special în endoscopie. În 1993,
domnului V. Guþu i se acordã gradul ºtiinþific de conferenþiar
universitar.
Astãzi medici endoscopiºti ºi specialiºti în USG, pregãtiþi
de dl. V. Guþu, cu succes activeazã în Rusia, Ucraina, România,
þãrile baltice, Franþa, Italia, Germania, Israel, Bielorus, USA,
America Latinã etc.
Succesele în pregãtirea specialiºtilor respectivi i-au permis
dlui V. Guþu sã fondeze Societatea ªtiinþificã a endoscopiºtilor
ºi Ultrasonografiºtilor abdominaliºti.
Conferenþiarul universitar, dl. V. Guþu, a publicat peste
200 de articole ºtiinþifice (chirurgie, endoscopie,
ultrasonografie), a fost redactor responsabil al culegerilor
Conferinþei de Endoscopie, care a avut loc la Chiºinãu în
noiembrie 1986.
La cel de-al 2-lea (1978), cel de-al 3-lea (1984) ºi cel deal 4-lea (1990) congres al gastroenterologilor din fosta Uniunea
Sovieticã, V. Guþu este ales membru al Cârmuirii Societãþii.
Domnul V. Guþu este nu numai un savant dotat, dar ºi un
ilustru pedagog, specialist de talie înaltã, un bun organizator în
domeniul endoscopiei ºi în sistemul pregãtirii postuniversitare.
Fructuoasa activitate ºtiinþificã ºi pedagogicã a Domniei Sale a
fost apreciatã de Guvern prin mai multe distincþii.
Domnule V. Guþu, membrii colegiului redacþional,
prietenii, colegii - endoscopiºti Vã aduc felicitãri cu acest distins
jubileu ºi Vã doresc mulþi ani ºi succes în activitatea Dvs.!

La 8 noiembrie 2006 s-au împlinit 80 de ani de la naºtere
ºi peste 50 de ani de activitate medicalã, ºtiinþificã ºi socialã a
doctorului în medicinã, conferenþiar universitar la USMF
Nicolae Testemiþanu, a medicului emerit al Republicii
Moldova, Vasile Guþu.
S-a nãscut la 8 noiembrie 1926, în comunã Gura
Cãinarului, judeþul Soroca, într-o familie de þãrani. În 1947,
dupã absolvirea ºcolii medii, a fost înmatriculat în Institutul
Pedagogic din Bãlþi, pe care l-a absolvit cu menþiune în 1949.
Anevoioasa cale a vrãciurii o începe la Colegiu de Medicinã
din oraºul Kurgan.
În anul 1962 a absolvit cu succes Facultatea Medicinã
Curativã a Institutului de Medicinã de stat din oraºul Celeabinsk
(Rusia). Pe parcursul a 11 ani activeazã ca medic practician în
Siberia de Vest.
În anul 1970 a susþinut teza de doctor în medicinã la tema:
Anastomozele intestinului subþire  prin invaginaþie. Lucrarea
ºtiinþificã a fost efectuatã în laboratorul ºtiinþific în domeniul
chirurgiei gastoenterologice, condus de profesorul Iakov
Vitebski.
Din 1973, timp de 20 ani, activeazã în Spitalul Clinic
Republican, Chiºinãu, în calitate de chirurg, fiind numit ºef
secþie Gastrochirurgie ºi ºef secþie Endoscopie.
În calitate de chirurg, Guþu V. a introdus în lucrul practic
al secþiei Chirurgiei a SCR metode de rezecþie a stomacului cu
anastomoza gastrointestinalã transversalã ºi operaþia
bauhinoplastica în sindromul de reflux-ileit.
Activitatea domnului V. Guþu este preocupatã de diferite
aspecte de minimalizare a intervenþiilor chirurgicale ºi
investigaþiilor ºtiinþifice fundamentale, care au fost elucidate în
peste 200 de publicaþii.
Dumnealui a promovat metodele endoscopice în
diagnosticul ºi în tratamentul multor patologii, fiind numit în
funcþie de ºef al Centrului Republican de Endoscopie al MS
RM. Mulþi ani la rând a activat ca specialist de frunte în domeniul
dat. V. Guþu este iniþiatorul ºi organizatorul serviciul endoscopic
ºi ultrasonografic în Moldova. Concomitent au fost însuºite ºi
introduse în lucrul practic metodele chirurgicale de tratament
ale diferitelor maladii cu ajutorul endoscopului.
V. Guþu, în premierã în Moldova, a realizat polipectomia
endoscopicã a stomacului, a esofagului ºi a intestinului gros;
înlãturarea corpilor strãini, stoparea hemoragiilor din tractul

Anatol Ghereg, dr., conferenþiar
ªef curs Endoscopie
Facultatea Perfecþionarea Medicilor
USMF Nicolae Testemiþanu
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A creat un liant între activitatea didactico-medicalã ºi
studiul ºtiinþific asupra multor probleme actuale, dar o atenþie
deosebitã acordã proceselor pseudotumorale ºi tumorilor benigne
ale aparatului locomotor. Materialul clinic, adunat minuþios timp
de 19 ani, a servit baza tezei de doctor habilitat cu tema
Tratamentul chirurgical în reabilitarea bolnavilor cu tumori
benigne ºi procese pseudotumorale ale oaselor, pe care a susþinuto în 1984 la Institutul Central Traumatologie ºi Ortopedie N.
Priorov din or. Moscova.
Domnia Sa este ºi rãmâne a fi un specialist deosebit în
tratarea afecþiunilor patologiilor tumorale ale aparatului
locomotor, îmbogãþind ºtiinþa cu experienþa sa valoroasã de
diagnosticare ºi de tratament al acestor patologii.
Studiile ºtiinþifice ale profesorului I. Marin, multe din ele
fiind de pionerat, sunt consacrate aloplastiei osoase a defectelor
mari osteoarticulare a aparatului locomotor. Numai Domnia Sa
menþine bogata experienþã de aloplastie osoasã a segmentelor
articulare a mebrelor. Prin dexteritatea sa, prin bogata experienþã,
prin profunda cunoaºtere a patologiilor tumorale ale
locomotorului, prof. I. Marin le-a salvat viaþa la mii de cetãþeni
ai þãrii, evitând amputãrile, mulþi ºi pânã astãzi îi sunt
recunoscãtori.
Unicitatea dlui I. Marin se manifestã ºi în prezent, fiind
unicul chirurg din þarã care posedã o mare experienþã în
tratamentul chirurgical al bolnavilor cu procese patologice
(preponderent pseudotumorale) ale I coaste. Originalã s-a dovedit
a fi ºi metoda de fixare a protezei de ºold cu alofixatori, propusã
ºi aplicatã de dl prof. I. Marin
Dl I. Marin este autor a peste 260 de publicaþii ºtiinþifice,
inclusiv o monografie, 8 broºiri, autor ºi coautor al 3 manuale,
deþine 4 brevete de invenþie ºi 92 de certificate de inovator în
ortopedie ºi în traumatologie. 49 din lucrãrile sale sunt publicate
în reviste prestigioase din þarã ºi de peste hotarele ei.
Dl I. Marin a activat din plin în organizarea ºi în dirijarea
serviciului ortoped-traumatologic, fiind specialist principal al
Ministerului Sãnãtãþii în perioada anilor 1965-1969, decan al
facultãþii Medicinã Generalã  în anii 1986-1991, membru al
Senatului, al Consiliilor ªtiinþifice ale universitãþii, ale facultãþii;
membru al comisiilor de atestare în ortopedie-traumatologie,
chirurgie.
În 2006, D-lui este numit în funcþia de Preºedinte al
Consiliului ªtiinþific specializat DM 50.14.00.22 de susþinere a
tezelor.
Activitatea multidirecþionalã a prof. Ion Marin pe parcursul
anilor este apreciatã prin decorarea cu: ordinul Gloria Muncii,
medalia Veteran al Muncii, insigna Eminent al Ocrotirii Sãnãtãþii,
Titlul onorific Om Emerit, insigna Inventator Emerit, medalii
comemorative Nicolae Testemiþanu ºi Toma Ionescu (Romania).
Jubileul sãu de 75 de ani profesorul I. Marin îl întâlneºte
în plinã activitate la catedrã, realizându-ºi planurile sale de
elaborare ºi implementare a noilor procedee, metode de
diagnosticare ºi de tratament al patilagiilor osteoarticulare.
Colegii, discipolii, întreaga Asociaþie a ortopezilortraumatologi din Moldova, generaþiile de ex-studenþi din þarã ºi
din strãinãtate îi adreseazã cuvinte de mulþumire ºi plecãciune
dascãlului lor, profesorului Ion Marin, cu urãri de multã sãnãtate
ºi activitate rodnicã în continuare!

Destinul fiecãrui om este determinat de forþa divinã, de
însuºi omul ºi de condiþiile epocii când acesta se realizeazã. În
toate timpurile, neamul nostru a avut personalitãþi remarcabile,
care prin potenþialul, intelectualitatea ºi prin aportul adus naþiunii
ºi omenirii, ne-au promovat în timp, au dus faimã þãrii ºi
neamului.
Printre aceste personalitãþi este ºi profesorul Ion Marin,
renumit medic ortoped-traumatolog, talentat savant, doctor
habilitat în medicinã, profesor universitar, Om Emerit, jubileul
cãruia îl sãrbãtorim la 25 decembrie 2006.
S-a nãscut la 25 decembrie 1931, în satul Heciul Nou, judeþul
Bãlþi, într-o familie de agricultori. A copilãrit în satul natal, apoi ºi
în satul Cubolta (r-nul Sângerei) la baºtina mamei sale Maria, unde
s-au instalat cu traiul dupã decesul tatãlui. Învaþã la ºcoala din
Heciul Nou, mai apoi la cea din Cubolta, apoi la renumita ºcoalã
medie- internat ¹ 1 din Bãlþi, pe care o absolveºte în 1951, ºcoalã
pe care au absolvit-o ºi alte personalitãþi notorii ale vieþii sociale
ºi medicale din þarã: N. Testemiþanu, A. Nacu, D. Gherman,
C. Þâbârnã, A. Secrieru ºi al.
Pe parcursul anilor 1951-1957 dl I. Marin studiazã cu mare
sârguinþã medicina la Facultatea Medicinã Generalã la Institutul
de Medicinã din Chiºinãu, pe care îl absolveºte cu menþiune.
Încã în acei ani tânãrul Ion Marin se evidenþia prin activitatea sa
de lider în viaþa studenþeascã.
Activitatea medicalã propriu-zisã o începe, conform
repartizãrii, la spitalul din satul Danul, raionul Glodeni, în anul
1957, în calitate de medic-ºef ºi chirurg.
Atenþia cu care-l asculta pe fiecare pacient, cunoºtinþele
împãrtãºite zi de zi oamenilor i-au adus autoritate ºi respect,
atitudine manifestatã ºi acum, peste 45-49 de ani, prin adresãrile
pacienþilor la renumitul lor doctor.
Începând cu anul 1960 ºi pânã în prezent, activitatea dlui
prof. I. Marin este legatã de Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie Nicolae Testemiþanu. Pe parcursul a 2 ani (19601962) este doctorand la catedra Chirurgie Generalã, apoi, odatã
cu fondarea de cãtre marele Om al neamului, Nicolae Testemiþanu
(pe atunci rector al universitãþii noastre), a catedrei Ortopedie ºi
Traumatologie, în 1962, dl Marin îºi dedicã viaþa acestei nobile
specialitãþi. La aceastã catedrã activeazã din prima zi de la fondare
(1.09.1962) ºi pânã în momentul actual, timp de 44 de ani. Timp
de 4 ani (1963-1967) activeazã în calitate de asistent, apoi
conferenþiar (1967-1986), profesor universitar (1986-1991), ºef
al acestei catedre timp de 7 ani (1991  1998), profesor, iar în
ultimii 2 ani - profesor consultant.
În anii doctoratului ºi-a determinat calea sa în ortopedie ºi
în traumatologie: profilaxia ºi tratamentului traumatismelor la
copii; o problemã mereu actualã. Teza de doctor în medicinã 
Traumatismele la copii în mun. Chiºinãu  profilaxia ºi
organizarea asistenþei traumatologice  o susþine cu brio în Alma
Mater, în 1965.

Filip Gornea, dr. h., profesor, Om Emerit
ªef catedrã Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie
în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
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Pentru facilitarea muncii de însuºire a terminologiei medicale
în limba românã, profesorul universitar C. Andriuþã a alcãtuit un
dicþionar rus-român cu termeni ce þin de domeniul patologiei
infecþioase, a fost coordonator ºtiinþific în traducerea din limba
rusã în cea românã a compendiului Boli infecþioase (1993).
Sub conducerea acestui savant ilustru colaboratorii catedrei
continuã cercetãrile ºtiinþifice în domeniul hepatitelor virale  o
temã actualã nu numai pentru Republica Moldova, dar ºi pentru
întreaga lume. Sub conducerea D-lui au fost susþinute 5 teze de
doctor în medicinã ºi una de doctor habilitat; se mai finiseazã 2 
de doctor în medicinã ºi de doctor habilitat. A editat 3 monografii,
manualul în limba românã Boli infecþioase ºi parazitare, în viziune
popularã, 4 ghiduri practice ºi 9 culegeri de versuri.
Profesorul C. Andriuþã a fost redactor ºtiinþific principal în
îngrijirea ºi în editarea materialelor conferinþelor ºtiinþifico-practice
ale Societãþii Infecþioniºtilor din Republica Moldova, în anii 1991,
1996, 2001 ºi 2006.
Pe parcursul a 44 de ani de activitate rodnicã în diferite
funcþii, profesorul universitar, C. Andriuþã a publicat 470 de lucrãri
ºtiinþifico-didactice ºi versificate, inclusiv articole - 102, teze ºi
materiale ºtiinþifice - 279, indicaþii sau elaborãri metodice - 40,
inovaþii - 30, invenþii - 2, ghiduri practice - 4, manuale - 1,
monografii -3, cãrþi de versuri - 9. În ultimii 10-12 ani a participat
la circa 250 de emisiuni de radio ºi de televiziune, a publicat mai
multe articole pe teme medicale în diverse ziare ºi reviste medicale.
Activând pe parcursul a 27 de ani (1979 - 2006) în calitate
de infecþionist principal netitular al MS din Republica Moldova,
profesorul C. Andriuþã s-a preocupat în permanenþã de asigurarea
calitativã a asistenþei medicale a pacienþilor cu patologii infecþioase,
de sporirea calificãrii medicale a medicilor infecþioniºti în
combaterea ºi în lichidarea mai multor izbucniri epidemice, inclusiv
holerã, difterie, antrax, salmonelozã.
Lista diverselor funcþii obºteºti, de rând cu funcþia de
infecþionist principal al Ministerului Sãnãtãþii din Republica
Moldova, este impresionantã: D-lui a condus un ºir de comisii ºi
consilii legate de activitatea specialitãþii pe care o practicã, ºi nu
numai.
Printre pasiunile Domniei Sale, cea mai preferatã este
versificarea, urmatã de interpretarea diverselor melodii.
În aceºti ani de activitate profesionalã ºi obºteascã cu o
abnegaþie, rodnicã ºi fructuoasã profesorul, C. Andriuþã a fost ºi
un extraordinar familist, împreunã cu soþia Tamara au crescut ºi a
educat doi copii.
Pentru activitatea sa merituoasã, domnul profesor C.
Andriuþã a fost distins cu mai multe diplome ºi cu medalii; de
asemenea, i s-a conferit titlul onorific Om Emerit al Republicii
Moldova ºi a fost decorat cu ordinul Gloria Muncii.
Domnule profesor, colegii, discipolii, prietenii vin cu o urare
la acest frumos ºi onorabil jubileu:
Sã ne trãieºti,
Bãtrâneþile sã le ocoleºti.
Încã mulþi ani infectologiei sã slujeºti,
Cu poezii frumoase pe noi sã ne îmbogãþeºti.

Savant cu renume, medic ilustru cu vocaþie poeticã,
profesorul Constantin Andriuþã s-a nãscut pe 25 ianuarie 1937 în
satul Mãgurele, comuna Coºeni, judeþul Ungheni, într-o familie
de þãrani înstãriþi. Apropo, despre satul sãu natal profesorul
universitar C. Andriuþã scrie: Mãgurele sat natal, ce se aflã dupã
deal, între dealuri ºi vâlcele, unde-s neamurile mele.
În satul natal Domnia Sa a absolvit ºcoala primarã, apoi, în
1952, absolveºte ºcoala de 7 clase din Teºcureni, iar în 1955 
ºcoala medie din Corneºti. În acelaºi an, susþine cu succes
examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicinã din
Chiºinãu, Facultatea Medicinã Generalã, pe care a absolvit-o, cu
menþiune, în anul 1961.
Dupã absolvirea Institutului de Stat de Medicinã din
Chiºinãu, doctorul C. Andriuþã îºi începe activitatea de medic
generalist în spitalul din satul Seliºte, raionul Nisporeni, unde
timp de 2 ani activeazã ca medic-ºef deservind de unul singur
populaþia de 10 mii de locuitori din 6 sate.
În anul 1963, la sugestia ministrului Ocrotirii Sãnãtãþii, Nicolae
Testemiþanu, marelui patriot al neamului, care azi este o legendã a
medicinii basarabene, doctorul C. Andriuþã susþine cu succes examenul
în doctotanturã, la catedra Boli infecþioase, unde, sub conducerea
distinsei personalitãþi în domeniul infectologiei, profesorului Isaac
Drobinski, efectueazã cercetãrile ºtiinþifice, care au fost materializate
în teza de doctor în medicinã la tema: Caracteristica clinicã ºi de
laborator a formelor atipice de hepatite virale, susþinutã cu succes la
finele studiului de doctorat, în anul 1967.
Din 1967, doctorul C. Andriuþã activeazã la catedra
nominalizatã ca asistent, îmbinând munca didacticã, curativã,
ºtiinþificã cu cea de interes social, în cadrul Facultãþii Medicinã
Preventivã. Din anul 1970 pânã în decembrie 1984 a activat în
calitate de conferenþiar la catedra Boli Infecþioase. În acelaºi timp,
fiind pasionat de ºtiinþã, a continuat sã exploreze asiduu problemele
hepatitelor virale, cercetãrile sale fructificându-se, în anul 1982,
prin susþinerea tezei de doctor habilitat în medicinã, tema:
Importanþa clinicã ºi patogeneticã a izoenzimelor în hepatitele
virale A ºi B, fiind confirmatã în 1983. În decembrie 1984, prin
concurs unional, ocupã postul de ºef catedrã Boli Infecþioase, pe
care îl deþine ºi în prezent. În anul 1987 i se conferã titlul ºtiinþificodidactic profesor universitar.
Specialist renumit, domnul profesor C. Andriuþã este
recunoscut ca un pedagog exigent ºi un animator al cãutãrilor
îndrãzneþe în domeniul patologiei infecþioase.
El considerã o sarcinã primordialã activitatea didacticã,
angajându-se în elaborarea ºi în redactarea programelor de instruire,
a indicaþiilor metodice, a ghidurilor, care contribuie la o mai
eficientã pregãtire a studenþilor ºi a rezidenþilor în domeniul
patologiei infecþioase.

Victor Pântea, ºef catedrã Boli Infecþioase, FPM
Victor Deatiºin, directorul IMSP Spitalul Clinic Boli
Infecþioase T. Ciorbã
Tiberiu Holban, Specialist Principal în Bolile Infecþioase
al MSPS din RM
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În anii renaºterii naþionale, V. Lutan ºi-a adus aportul în
introducerea limbii române în cadrul procesului de instruire în
instituþiile superioare de învãþãmânt, elaborând materiale didactice
în limba de stat. A elaborat ºi a editat în limba românã Indicaþii
metodice la lucrãrile de laborator la fiziopatologie, Indicaþii
metodice pentru controlul programat la fizipatologie, iar în
colaborare cu L. Cobâleanschi, P. Cazacu ºi V. Þuºco - Dicþionarul
explicativ fiziopatologic român-rus-francez.
În anul 1994 este invitat de profesorul universitar Andrei
Galben la Universitatea Liberã Internaþionalã din Chiºinãu în
funcþie de de ºef catedrã Fiziologie ºi Fiziopatologie. Aici, în anul
1994, i se conferã titlul ºtiinþifico-didactic de profesor universitar.
În anul 1996 este invitat de academicianul Ion Ababii la
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu,
unde activeazã, mai întâi, în funcþie de profesor, iar din anul 2001
este ales prin concurs ºef catedrã Fiziopatologie ºi Fiziopatologie
clinicã. Ca ºef catedrã profesorul V. Lutan pune accent pe
perfecþionarea ºi pe modernizarea procesului didactic. Programul
de studii la aceastã disciplinã a fost completat cu compartimente
moderne  Fiziopatologia celulei ºi metabolismelor, Procese
patologice tipice tisulare ºi integrale.
Sub redacþia profesorului V. Lutan au fost editate manualele
Fiziopatologia medicalã. Nozologia generalã. Procese patologice
tipice ºi Fiziopatologia medicalã. Procese patologice în organe
ºi sisteme. Manualele au fost apreciate de studenþi ºi, deja timp de
5 ani, prezintã sursa bibliograficã principalã în studierea disciplinei.
În vederea implementãrii metodelor moderne de instruire
prin probleme de situaþie (caz clinic), a fost elaborat ºi a fost editat
compendiul Fiziopatologie medicalã. Culegere de probleme
situaþionale. Din iniþiativa ºi sub redacþia profesorului V. Lutan,
pentru studenþii facultãþii Farmacie, a fost elaborat ºi a fost editat
manualul Patologie (autori  S. Todiraº ºi A.Viºnevshi).
La catedrã se implementeazã metode moderne de instruire;
au fost turnate filme didactice cu demonstrarea proceselor
patologice experimentale. Sãlile de studii ale catedrei au fost
amenajate cu materiale didactice ilustrative, elaborate cãtre
colaboratorii catedrei.
În vederea asigurãrii procesului de predãre a fiziopatologiei
pentru alolingvi, au fost traduse în limba rusã ºi au fost editate
manualul Fiziopatologie ºi culegerea de probleme situaþionale.
Sub conducerea profesorului universitar V. Lutan au fost
realizate ºi susþinute 4 teze de doctor în medicinã, iar în prezent
D-lui este conducãtorul a 2 teze de doctorat. V. Lutan este autor a
peste 100 de publicaþii ºtiinþifice, a 7 brevete de invenþie ºi a 2
inovaþii.
De rând cu activitatea profesionalã, profesorul V. Lutan are
ºi diverse funcþii obºteºti: membru al Comisiei de Atestare a
CNAA, preºedinte al Seminarului republican de profil medicobiologic, preºedinte al Comisiei metodice a disciplinelor
fundamentale, membru al Senatului ºi Consiliului ªtiinþific ale
USMF Nicolae Testemiþanu ºi al Consiliului Facultãþii Medicinã
Generalã.
Este cãsãtorit, a educat 2 feciori ºi are 3 nepoþi.
În pragul împlinirii a 60 de ani de la naºtere, colegii de
breaslã, discipolii ºi prietenii îl felicitã cordial pe domnul profesor
Vasile Lutan, dorindu-i Domniei Sale ºi membrilor familiei multã
sãnãtate, fericire, ani mulþi ºi senini, pace în suflet!

La 6 decembrie 2006, colectivul profesoral-didactic al
catedrei Fiziopatologie ºi Fiziopatologie clinicã aduce felicitãri
cordiale profesorului universitar Vasile Lutan cu ocazia împlinirii
a 60 de ani de la naºtere.
Vasile Lutan s-a nãscut în anul 1946, în satul Verejeni, raionul
Otaci într-o familie de þãrani.
În anul 1961 absolveºte cu medalie de argint ºcoala medie
din satul natal ºi, în acelaºi an, devine student la Institutul de Stat
de Medicinã din Chiºinãu.
În anii de studii este D-lui a atras atenþia regretatului profesor
Alexandru Robu, care cu spiritul sãu de pedagog înnãscut, vede în
studentul V. Lutan capacitãþi de cercetãtor, implicându-l în cercul
ºtiinþific al catedrei Fiziopatologie. Sub conducerea profesorului
Alexandru Robu, publicã primele lucrãri ºtiinþifice ºi, ulterior, îºi
alege direcþia ºtiinþificã principalã, pe care o va urma pe parcursul
multor ani - Rolul serotoninei în procesele fiziologice ºi patologice.
În anul 1967 absolveºte cu menþiune facultatea Medicinã
Generalã a ISM ºi activeazã ca asistent la catedra Fiziopatologie.
În acelaºi an este înscris la doctoranturã, specialitatea
Fiziopatologie, avându-l conducãtor ºtiinþific pe regretatul profesor
Andrei Zorikin.
În 1968 este înrolat în Armata Sovieticã ºi timp de doi ani
îºi face serviciul militar în calitate de medic militar, cu gradul de
locotenent. Dupã demobilizare, în anul 1970, revine la catedra
Fiziopatologie în calitate de asistent, continuându-ºi studiile la
doctoranturã. În aceastã perioadã V. Lutan se formeazã ºi ca
pedagog.
În baza investigaþiilor ºtiinþifice, în anul 1972, susþine teza
de doctor în medicinã cu tema Modificãrile metabolismului
serotoninei în unele þesuturi pe parcursul ºocului visceral ºi obþine
gradul ºtiinþific de doctor în medicinã.
În anul 1972 tânãrul pedagog ºi savant de perspectivã
abandoneazã Alma mater, fiind gãzduit cu generozitate ºi cu
bunãvoinþã de medicul-ºef al Spitalului Republican de Psihiatrie,
de regretatul doctor Mihail Zineac. Aici activeazã în calitate de
ºef Secþie Laboratoare.
În anul 1977 este ales, prin concurs, în funcþia de lector
superior la Institutul Agricol din Chiºinãu, disciplina Fiziopatologie
veterinarã, unde gãseºte susþinere ºi apreciere din partea
profesorilor universitari Eugen Zgardan ºi Dumitru Holban. Aici
ºi-a continuat activitatea pedagogicã ºi ºtiinþificã timp de 17 ani ºi
tot aici i s-a conferit titlul ºtiinþifico-pedagogic conferenþiar
universitar, disciplina Fiziopatologie (1985).
Mai târziu, este acceptat la Consiliul ºtiinþific specializat al
Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova, sub preºedinþia
academicianului Teodor Furdui, unde susþine teza de doctor
habilitat în biologie (1993) la tema Rolul sistemului serotoninergic
în procesele integrale fiziologice ºi patologice.

Porfirie Cazacu, dr., profesor universitar
Catedra Fiziopatologie
USMF Nicolae Testemiþanu
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Cu perseverenþã ºi pasiune profesionalã ºi-a fãurit destinul
(70 ani de la naºterea profesorului universitar Eugen Popuºoi)
spunea Eugen Popuºoi, Nicolae Testemiþanu m-a atras chiar
din primele clipe de cunoºtinþã prin erudiþia ºi cultura sa
umanistã, privind lucrurile în ansamblu, multilateral.
Însã, adevãrata lui vocaþie, având abilitãþi de lider, a fost
Medicina Socialã, care-i permitea sã pãtrundã în tainele ºi în
profunzimea fenomenelor, acolo unde bântuiau îndoielile ºi se
nãºtea adevãrata ºtiinþã.
Surprizele destinului nu aveau sã întârzie. În anul 1965 Eugen
Popuºoi face doctorantura la catedra Igienã Socialã ºi Organizare
a Ocrotirii Sãnãtãþii, iar spre finele aceluiaºi an este nominalizat în
postul de medic-ºef al Spitalului orãºenesc nr. 1 de copii din
Chiºinãu. Afirmându-se în aceastã posturã drept un organizator
cu abilitãþi deosebite, în vara anului 1967, este promovat în postul
de ºef al Departamentului Asistenþã Curativ  Profilacticã acordatã
Mamelor ºi Copiilor al MS.
Dupã încadrarea în noul post, Eugen Popuºoi îºi continuã,
totodatã, ºi activitatea prin cumul la catedra Igienã Socialã, fiind
numit, în 1970, asistent - cursul Istorie a Medicinii. Încep sã se
evidenþieze abilitãþile sale pentru profesia de pedagog. Înzestrat
cu calitãþi pedagogice deosebite, maestru în arta oratoricã, tânãrul
asistent obþine înalte performanþe în activitatea de profesor, relaþiile
sale cu studenþii devenind din cele mai bune.
În perioada doctoranturei scrie 24 de lucrãri ºtiinþifice, cea
mai importantã dintre ele fiind teza de candidat în ºtiinþele medicale:
L. A. Tarasevici ºi rolul lui în dezvoltarea ºtiinþei medicale.
Astfel, la 12 mai 1971, lectorului Eugen Popuºoi i se acordã
gradul ºtiinþific de doctor în medicinã, ulterior suplinind postul
lector superior la catedra unde activa.
Eugen Popuºoi a fost ºi un gânditor original, un polemist ºi
un publicist remarcabil. Cunoscut fiind de cãtre public, prin
publicaþiile sale despre evenimentele din lumea medicalã, în massmedia localã ºi unionalã, în 1975 devine membru al Uniunii
Scriitorilor ºi Jurnaliºtilor din URSS.
Cu voinþã ºi cu profunde cunoºtinþe el reuºeºte, prin cercetãri
serioase ºi minuþioase, sã lanseze ilustre ºi originale pagini de istorie
a medicinii.
La aceastã etapã a vieþii, Eugen Popuºoi elaboreazã peste
150 de lucrãri de o realã valoare ºtiinþifico-practicã în domeniul
ocrotirii sãnãtãþii ºi al istoriei medicinii, fapt care-l afirmã în
republicã nu numai ca specialist de forþã în domeniul medicinii
sociale, dar ºi ca promotor activ al valorilor spirituale, moºtenite
de la proeminentele personalitãþi medicale, care au stat la leagãnul
dezvoltãrii medicinii în Moldova.
La 7 iunie 1978 i se conferã titlul de conferenþiar, dupã care
participã la lucrãrile celui de-al 26-lea Congres Internaþional de
Istorie a Medicinii, desfãºurat în Bulgaria. Ulterior pleacã în
Germania, Spania, Ungaria, România ºi în alte þãri la foruri
ºtiinþifice ale Societãþilor Istoricilor Medicinii.

În prezent, în Moldova,
mai mult ca-n orice altã epocã,
în fluviul gândirii ºi al practicii
medicale se revarsã o diversitate
întreagã de realizãri, atât
teoretico-aplicative, cât ºi
moral-spirituale, marcate prin
excelenþã,
erudiþie
ºi
competenþã
de marile
personalitãþi ale domeniului.
Curajul ºi demnitatea,
perseverenþa ºi principialitatea
sunt doar câteva din calitãþile
intelectuale ºi de comportament
ale oamenilor de ºtiinþã, care au
contribuit din plin la dezvoltarea culturii ºi a medicinii naþionale.
Profesorul Eugen Popuºoi, personalitatea cãruia l-a fãcut sã
rãmânã iubit ºi profund respectat de semenii sãi, face parte din
cohorta acestor iluºtri savanþi.
S-a nãscut Eugen Popuºoi pe 26 august 1936 în satul Cosãuþi
raionul Soroca.
Dupã absolvirea ºcolii de ºapte ani din satul natal, el pleacã
la Soroca, unde îºi continue studiile în ªcoala medie generalã nr.
1. Însuºind programul acesteia cu menþiune, în 1953, se face student
la Facultatea Fizicã ºi Matematicã a Institutului Învãþãtoresc din
Soroca, iar în toamna anului 1954, tânãrul vine la Chiºinãu pentru
a-ºi încerca norocul la prestigiosul Institut de Medicinã. Dupã
susþinerea cu succes a examenelor, este înmatriculat la facultatea
Pediatrie.
În cadrul unei omagieri, el spunea: Am avut noroc de
profesori buni, exigenþi ºi de mari admiratori ai vieþii. Lor le datorez
dragostea mea pentru medicinã, literaturã, artã ºi pentru istorie.
Dupã absolvirea Facultãþii Pediatrie, în anul 1960, tânãrul
Eugen s-a simþit irezistibil atras nu de practica medicalã, ci de
activitatea cu tineretul. Fiind repartizat de Comisia de Stat la catedra
Pediatrie ºi continuându-ºi în acelaºi timp activitatea în comsomol,
el nu se reþine aici.
Primii paºi în comsomol, deloc uºori, fiind ales Prim-secretar
al Comitetului Orãºenesc din Chiºinãu, apoi ºef-adjunct al secþiei
CC al ULCT din Moldova, au cultivat în el o imunitate socialã
durã.
Dupã întreruperea activitãþii în comsomol, cu o senzaþie de
îngrijorare, dar ºi de libertate în zbor, Eugen Popuºoi a reuºit sã se
dedice activitãþii de cercetare.
Deºi soarta, îi hãrãzi destinul omului de stat, înzestrându-l
cu abilitãþi de lider, Eugen Popuºoi chiar de la început, aþinea calea
marelui maestru Nicolae Testemiþanu, personalitatea cãruia îl
cucerise. Fiind în ascensiunea unui adevãrat demnitar de stat,
%"
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directive de coordonare ºi a întreprins mãsuri concrete întru
realizarea acestora. În baza acestei gândiri axiologice, dar mai
ales cu finalitate practicã, dimensiunea fundamentalã a Sãnãtãþii
Publice om  mediu  societate în operele ºi activitatea dumnealui
se constituie, ca un deziderat analitic de bazã, care a jucat un rol
important în elaborarea ºi în conceptualizarea noii politici de
sãnãtate a statului, coautor al cãreia este.
♦ Alãturi de profesorii Mihail Ghehtman, Nicolae
Testemiþeanu, Vladimir Cant ºi Ion Prisacaru, Eugen Popuºoi a
contribuit la consolidarea Medicinii Sociale, ca bazã conceptualã
ºi metodologicã în constituirea ºi reformarea continuã a sistemului
de sãnãtate, în funcþie de exigenþele timpului.
♦ Pe lângã activitãþile instructiv-didacticã, ºtiinþificã ºi
metodicã, pe lângã munca de concepþie ºi cea editorialã, opera
profesorului Eugen Popuºoi a adus o importantã contribuþie ºi la
comemorarea marilor dispãruþi, fiind autor ºi editor al publicaþiilor
omagiale.
♦ În decursul anilor, la cursurile sale, în comunicãrile
ºtiinþifice ºi în numeroasele discuþii profesionale cu studenþii, cu
colegii de catedrã ºi din þarã, a evocat ºi a promovat continuu
personalitatea titanicã a maestrului Nicolae Testemiþanu  fãuritorul
celei mai moderne concepþii a sistemului de medicinã primarã,
care va rãmâne în istorie ca cel mai uman sistem de sãnãtate
cunoscut cândva de civilizaþii.
♦ Eugen Popuºoi a fost o adevãratã personalitate. Ca om
al ºtiinþei ºi al culturii moldoveneºti, a fost mereu înconjurat de
medici, scriitori ºi pictori, actori, poieþi ºi de sculptori. Nu a fost
doar un profesor elevat, plin de har, ci un om de ºtiinþã în plinã
competitivitate, un gânditor original, un polemist ºi un remarcabil
publicist. Recunoscut fiind în mass-media prin publicaþiile sale,
pe lângã toate titlurile ºtiinþifico-didactice obþinute, mai devine ºi
Membru al Uniunii Scriitorilor ºi Jurnaliºtilor din URSS.
♦ Neliniºtea profesorului Eugen Popuºoi, în ultimul deceniu
de activitate, a fost teama cã va deveni un bãtrân cu ziarul în mânã,
pe o bancã în grãdina publicã, fapt care îl fãcu sã se agite foarte
mult. Organiza conferinþe ºi ºedinþe dupã ºedinþe, ca sã
demonstreze, cã se aflã într-o excelentã formã fizicã ºi intelectualã.
Dovadã a acestor activitãþi este o pleiadã întreagã de discipoli ºi
de ucenici care, sub coordonarea profesorului, au susþinut teze de
doctor ºi de doctor habilitat în medicinã (4 ºi 15 respectiv). Ironia
tragicã a sorþii însã a fost cã n-a mai apucat sã trãiascã decât câþiva
ani dupã aceste izbânzi ºi frumoase realizãri.
În ziua de 27 februarie anul 2001, marele savant Eugen
Popuºoi a fost rechemat prematur din viaþã. Opera ºi amintirile ne
vor cãlãuzi peste timpuri, luminând ºi mai puternic calea viitoarelor
generaþii de medici.
Mult regretatului dascãl ºi prieten, savantului de forþã,
conducãtorului înzestrat ºi patriotului înflãcãrat  uneia dintre cele
mai erudite personalitãþi din timpurile noastre ºi din istoria
medicinii, îi aducem astãzi omagiul septuagenar al tuturor
colegilor, prietenilor, studenþilor ºi întregului public medical, pe
care i-a îndrumat cu tact ºi cu înþelepciune, cu dragoste ºi cu dãruire
de sine, ºi de care ºi-a legat viaþa cu o prietenie sincerã ºi reciprocã.

Pentru acest om, care poseda o energie titanicã, orice clipã
era trãitã cu o intensitate absolutã, dedicându-se totalmente misiunii
sale. Medicina, spunea el, nu are numai interferenþe cu alte ºtiinþe
precum sunt filozofia, literatura, artele plastice etc., ea are ºi o
istorie multimilenarã, cunoaºterea cãreia pentru noi, medicii,
trebuie sã devinã o necesitate vitalã.
În anul 1985 Eugen Popuºoi susþine teza de doctor habilitat
la tema Istoria medicinii ºi a ocrotirii sãnãtãþii în RM.
Curând este numit în funcþia de ºef catedrã Medicinã Socialã
ºi Organizare a Ocrotirii Sãnãtãþii. Peste 2 ani este nominalizat în
funcþia de decan al facultãþii Pediatrie, iar în decembrie 1988 i se
conferã titlul ºtiinþific de profesor universitar.
Întreaga activitate a profesorului este reprezentatã de cca 420
de lucrãri ºtiinþifice, dintre care 25 de lucrãri de sintezã ºi 36 de
recomandãri metodice, care reprezintã tabloul general de dezvoltare
a ocrotirii sãnãtãþii ºi a învãþãmântului medical superior în RM.
Eugen Popuºoi, pe lângã faptul cã activa în domeniul ocrotirii
sãnãtãþii, a avut ºi o activitate electivã intensã în cadrul organelor
obºteºti, fiind ales ºi înaintat de nenumãrate ori în cadrul acestora
în diverse posturi.
Pentru activitate îndelungatã ºi rodnicã pe tãrâmul instruirii
ºi al educaþiei tinerelor cadre de medici, pentru munca asiduã în
domeniul ºtiinþei medicale, a fost decorat cu medalia Veteran al
muncii, cu medalia Meritul civic ºi cu ordinul Gloria muncii.
La 17 mai 2000, profesorul universitar Eugen Popuºoi este
ales Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe a Moldovei,
oferindu-i-se ºi titlul de Om Emerit al RM.
Graþie nenumãratelor activitãþi ºi tãriei sale de caracter, a
fost supranumit ,,omul tare ca piatra, ca piatra de la Cosãuþi,
sacrificându-ºi viaþa în numele poporului, în numele cauzei
naþionale, în numele sãnãtãþii ºi al binelui pe pãmânt, fiind un
reprezentant notoriu al culturi ºi al ºtiinþei naþionale.
Fiindu-i coleg de catedrã, o îndelungatã perioadã de timp
mi-am depãnat firul vieþii în preajma profesorului Eugen Popuºoi.
Acest fapt îmi permite sã prezint cititorilor, câteva sinteze despre
rodul muncii ºi rostul vieþii adus pe altarul sãnãtãþii ºi al ºtiinþei
medicale de cãtre ilustrul pedagog ºi organizator al sãnãtãþii, Eugen
Popuºoi.
♦ Contribuþiile valoroase aduse de profesorul Eugen
Popuºoi la progresul Medicinii sociale ºi Istoriei medicinii  timp
de peste 40 de ani de activitate sunt rezultanta sintezei dintre vasta
sa pregãtire, experienþa excepþionalã ºi cultura sa enciclopedicã,
dezvoltate într-o complementarã trivalenþã: ca om de stat, ca
pedagog ºi ca om de ºtiinþã.
♦ Aportul profesorului Eugen Popuºoi adus ºtiinþei
medicale la noua etapã de dezvoltare a fost direcþionat în 3 planuri
: Sãnãtate Publicã ºi Management, Istoria Medicinii, Etica ºi
Deontologia Medicalã. A realizat ºi a lansat numeroasele lucrãri,
inclusiv 25 fundamentale, care exprimã o sinteza originala a
subiectelor, tratate în aspect socio-medical, istorico-legislativ ºi
etico-deontologic, cu un rol metodologic deosebit în demontarea
vechiului sistem de sãnãtate ºi reformarea lui în conformitate cu
noile exigenþe, care apare ca o veritabilã revoluþie în ocrotirea
sãnãtãþii.
♦ Esenþial pentru Sãnãtatea Publicã, în cercetãrile
profesorului Eugen Popuºoi, este studiul fenomenelor sãnãtãþii în
mase, în funcþie de care a întocmit planuri de acþiuni, a elaborat

Iulian Grossu, dr., conferenþiar
Catedra Sãnãtate Publicã ºi Management
USMF Nicolae Testemiþanu
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ÑÎÐÁÈËÀÊÒ - SÎRÂILÀÑÒUÌ®®
Îñíîâíûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà

Ñîðáèëàêò - ýòî ïðîçðà÷íàÿ áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü áåç çàïàõà, òåîðåòè÷åñêàÿ îñìîëÿðíîñòü 1670 ìÎñì/ë, pÍ 6,0-7,6.
Ñîñòàâ. Ñîðáèòîë - 200,0 ã, íàòðèÿ ëàêòàò - 19,0 ã, íàòðèÿ õëîðèä - 6,0 ã, êàëüöèÿ õëîðèä - 0,1 ã, êàëèÿ õëîðèä - 0,3 ã,
ìàãíèÿ õëîðèä - 0,2 ã, âîäà äëÿ èíúåêöèé äî 1 ë.
Èîííûé ñîñòàâ. Íà 1 ìë ïðåïàðàòà: Nà+ - 6,395 ìã, Ñà++ - 0,036 ìã, Ê+ - 0,157 ìã, Ìg++ - 0,051 ìã, Ñl - 3,995 ìã,
ÑÍ3ÑÍ(ÎÍ)ÑÎO -15,635 ìã.
Ôîðìà âûïóñêà  Ðàñòâîð äëÿ èíôóçèé. Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà  Ïëàçìîçàìåíèòåëè.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà
Ñîðáèëàêò îáëàäàåò ïðîòèâîøîêîâûì, ýíåðãåòè÷åñêèì, äåçèíòîêñèêàöèîííûì, äèóðåòè÷åñêèì è ñòèìóëèðóþùèì ïåðèñòàëüòèêó
êèøå÷íèêà äåéñòâèåì, ñïîñîáñòâóåò ëèêâèäàöèè ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà. Îñíîâíûìè ôàðìàêîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè âåùåñòâàìè ïðåïàðàòà ÿâëÿþòñÿ ñîðáèòîë (â ãèïåðòîíè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè) è íàòðèÿ ëàêòàò (â èçîòîíè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè). Ñîðáèòîë áûñòðî âêëþ÷àåòñÿ â îáùèé ìåòàáîëèçì, 80-90% åãî óòèëèçèðóåòñÿ â ïå÷åíè è íàêàïëèâàåòñÿ â âèäå ãëèêîãåíà, 5% îòêëàäûâàåòñÿ â òêàíÿõ ìîçãà,
ñåðäå÷íîé ìûøöå è ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðå, 6-12% - âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Â ïå÷åíè ñîðáèòîë ñíà÷àëà ïðåâðàùàåòñÿ â ôðóêòîçó, êîòîðàÿ â
äàëüíåéøåì ïðåâðàùàåòñÿ â ãëþêîçó, à çàòåì â ãëèêîãåí. ×àñòü ñîðáèòîëà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñðî÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ íóæä, äðóãàÿ ÷àñòü
îòêëàäûâàåòñÿ êàê çàïàñ â âèäå ãëèêîãåíà. Ãèïåðòîíè÷åñêèé ðàñòâîð ñîðáèòîëà èìååò áîëüøîå îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå è âûðàæåííóþ
ñïîñîáíîñòü óñèëèâàòü äèóðåç. Ïðè ââåäåíèè â ñîñóäèñòîå ðóñëî èç íàòðèÿ ëàêòàòà âûñâîáîæäàåòñÿ íàòðèé, ÑÎ2 è Í2Î, êîòîðûå îáðàçîâûâàþò áèêàðáîíàò íàòðèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ùåëî÷íîãî ðåçåðâà êðîâè. Â îòëè÷èå îò ðàñòâîðà áèêàðáîíàòà, êîððåêöèÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà ñ ïîìîùüþ íàòðèÿ ëàêòàòà ïðîõîäèò ìåäëåííåå, ïî ìåðå âêëþ÷åíèÿ åãî â îáìåí âåùåñòâ, íå âîçíèêàåò ðåçêèõ êîëåáàíèé
ðÍ. Àêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ òîëüêî ïîëîâèíà ââåäåííîãî íàòðèÿ ëàêòàòà (èçîìåð L), à äðóãàÿ ïîëîâèíà (èçîìåð D) íå ìåòàáîëèçèðóåòñÿ è
âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Äåéñòâèå íàòðèÿ ëàêòàòà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 20-30 ìèíóò ïîñëå ââåäåíèÿ.
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ
Ñîðáèëàêò ïðèìåíÿþò äëÿ óìåíüøåíèÿ èíòîêñèêàöèè, óëó÷øåíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè, êîððåêöèè êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî ñîñòîÿíèÿ, óëó÷øåíèÿ ôóíêöèè ïå÷åíè, ïî÷åê, ñòèìóëÿöèè ïåðèñòàëüòèêè êèøå÷íèêà, óëó÷øåíèÿ ãåìîäèíàìèêè ïðè òðàâìàòè÷åñêîì, îïåðàöèîííîì, ãåìîëèòè÷åñêîì è îæîãîâîì øîêàõ (ñ ó÷åòîì îñìîëÿðíîñòè êðîâè è ìî÷è), â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
ïîñëå ïîëîñòíûõ îïåðàöèé, ïðè ïîñëåîïåðàöèîííûõ ïàðåçàõ êèøå÷íèêà (ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå), ïðè îñòðîé ïå÷åíî÷íî-ïî÷å÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè (â ðàííåé ñòàäèè), ïðè îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêîãî ïèåëîíåôðèòà, ïðè õðîíè÷åñêèõ ãåïàòèòàõ è ïîâûøåííîì
âíóòðè÷åðåïíîì äàâëåíèè â ñëó÷àå îòåêà ìîçãà.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû
Ñîðáèëàêò ââîäÿò âíóòðèâåííî ñòðóéíî èëè êàïåëüíî (30-80 êàïåëü â ìèíóòó).
 Ïðè òðàâìàòè÷åñêîì, îæîãîâîì, ïîñëåîïåðàöèîííîì è ãåìîëèòè÷åñêîì øîêàõ ïî 200-400 è 600ìë (3-10 ìë/êã ìàññû òåëà
áîëüíîãî) îäíîêðàòíî, ñíà÷àëà ñòðóéíî çàòåì êàïåëüíûì ìåòîäîì.
 Ïðè õðîíè÷åñêèõ ãåïàòèòàõ ïî 200 ìë (3,5 ìë/êã ìàññû òåëà) êàïåëüíî îäíîêðàòíî è ïîâòîðíî åæåäíåâíî èëè ÷åðåç äåíü.
 Ïðè îñòðîé ïå÷åíî÷íî-ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè â äîçå 200-400 ìë (äî 2,5-6,5 ìë/êã ìàññû òåëà) êàïåëüíî èëè ñòðóéíî
(ïîâòîðíî ÷åðåç 8-12 ÷àñîâ).
 Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïàðåçà êèøå÷íèêà - 150-300 ìë (2,5-5,0 ìë/êã ìàññû òåëà) íà îäíîêðàòíîå ââåäåíèå,
êàïåëüíî, âîçìîæíû ïîâòîðíûå èíôóçèè ïðåïàðàòà ÷åðåç êàæäûõ 12 ÷àñîâ â òå÷åíèå ïåðâûõ 2-3 ñóòîê ïîñëå îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà.
 Äëÿ ëå÷åíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ïàðåçîâ - â äîçå 200-400 ìë (3,5-6,5 ìë/êã ìàññû òåëà) êàïåëüíî, ÷åðåç êàæäûõ 8 ÷àñîâ äî
íîðìàëèçàöèè ìîòîðèêè êèøå÷íèêà.
 Ïðè îòåêå ìîçãà - ñíà÷àëà ñòðóéíî à çàòåì êàïåëüíî (60-80 êàïåëü â ìèíóòó) â äîçå 5-10 ìë/êã ìàññû òåëà.
 Ïðè çíà÷èòåëüíîé äåãèäðàòàöèè âíóòðèâåííûå èíôóçèè ñîðáèëàêòà íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü òîëüêî êàïåëüíî (íå áîëåå 200
ìë ðàñòâîðà â ñóòêè).
Ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ
Ìîãóò âîçíèêíóòü ÿâëåíèÿ àëêàëîçà èëè äåãèäðàòàöèè (âñëåäñòâèå ãèïåðîñìîëÿðíîñòè ðàñòâîðà).
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Ñîðáèëàêò íå ïðèìåíÿþò ïðè àëêàëîçå, à òàêæå â ñëó÷àÿõ êîãäà ïðîòèâîïîêàçàíî âëèâàíèå æèäêîñòè (êðîâîèçëèÿíèå â
ìîçã, òðîìáîýìáîëèÿ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ äåêîìïåíñàöèÿ, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü IIIñò.).
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè
Ñîðáèëàêò íåëüçÿ ñìåøèâàòü ñ ôîñôàò- è êàðáîíàò ñîäåðæàùèìè ðàñòâîðàìè.
Ïåðåäîçèðîâêà
Âîçíèêàþò ÿâëåíèÿ àëêàëîçà è äåãèäðàòàöèè. Â ýòîì ñëó÷àå ââåäåíèå ïðåïàðàòà íåìåäëåííî ïðåêðàùàåòñÿ.
Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ
Ïðåïàðàò íàçíà÷àþò ñ ó÷åòîì îñìîëÿðíîñòè êðîâè è ìî÷è, à òàêæå ïîêàçàòåëåé êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî ñîñòîÿíèÿ. Ââåäåíèå
ñîðáèëàêòà áîëüíûì ñàõàðíûì äèàáåòîì íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü ïîä êîíòðîëåì ñîäåðæàíèÿ ñàõàðà â êðîâè.
Óñëîâèÿ è ñðîêè õðàíåíèÿ
Õðàíÿò ïðè òåìïåðàòóðå îò 2 äî 24° Ñ, â ñóõîì, çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå. Ñðîê õðàíåíèÿ 2 ãîäà.
Óñëîâèÿ îòïóñêà - Ïî ðåöåïòó. Óïàêîâêà - Ïî 200 è 400 ìë â ñòåêëÿííûõ ôëàêîíàõ.
Ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Þðèÿ-Ôàðì», Êèåâ, Óêðàèíà. Ðåã.óäîñò. ï¹ 8961 îò 16.05.05.
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ÐÅÎÑÎÐÁÈËÀÊÒ - RÍÅÎSÎRÂILÀÑÒUÌ®®
Îñíîâíûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà
Ðåñîðáèëàêò - ýòî ïðîçðà÷íàÿ áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü áåç çàïàõà, òåîðåòè÷åñêàÿ îñìîëÿðíîñòü 900 ìÎñì/ë, pÍ 6,0-7,6.
Ñîñòàâ. Ñîðáèòîë - 60,0 ã, íàòðèÿ ëàêòàò - 19,0 ã, íàòðèÿ õëîðèä - 6,0 ã, êàëüöèÿ õëîðèä - 0,1 ã, êàëèÿ õëîðèä
- 0,3 ã, ìàãíèÿ õëîðèä - 0,2 ã, âîäà äëÿ èíúåêöèé äî 1 ë.
Èîííûé ñîñòàâ. Íà 1 ìë ïðåïàðàòà: Êà+ - 6,395 ìã, Ñà++ - 0,036 ìã, Ê+ - 0,157 ìã, Ìg++ - 0,051 ìã, Ñl - 3,995
ìã, ÑÍ3ÑÍ(ÎÍ)ÑÎO -15,635 ìã.
Ôîðìà âûïóñêà  Ðàñòâîð äëÿ èíôóçèé. Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà  Ïëàçìîçàìåíèòåëè.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà
Ðåîñîðáèëàêò îáëàäàåò ðåîëîãè÷åñêèì, ïðîòèâîøîêîâûì, äåçèíòîêñèêàöèîííûì, äåéñòâèåì. Îñíîâíûìè ôàðìàêîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè âåùåñòâàìè ïðåïàðàòà ÿâëÿþòñÿ ñîðáèòîë è íàòðèÿ ëàêòàò. Ñîðáèòîë áûñòðî âêëþ÷àåòñÿ â îáùèé ìåòàáîëèçì, 8090% åãî óòèëèçèðóåòñÿ â ïå÷åíè è íàêàïëèâàåòñÿ â âèäå ãëèêîãåíà, 5% îòêëàäûâàåòñÿ â òêàíÿõ ìîçãà, ñåðäå÷íîé ìûøöå è ñêåëåòíîé
ìóñêóëàòóðå, 6-12% - âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Â ïå÷åíè ñîðáèòîë ñíà÷àëà ïðåâðàùàåòñÿ â ôðóêòîçó, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ïðåâðàùàåòñÿ â ãëþêîçó, à çàòåì â ãëèêîãåí. ×àñòü ñîðáèòîëà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñðî÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ íóæä, äðóãàÿ ÷àñòü îòêëàäûâàåòñÿ
êàê çàïàñ â âèäå ãëèêîãåíà. Èçîòîíè÷åñêèé ðàñòâîð ñîðáèòîëà îáëàäàåò äåçàãðåãàíòíûì äåéñòâèåì è, òàêèì îáðàçîì, óëó÷øàåò
ìèêðîöèðêóëÿöèþ è ïåðôóçèþ òêàíåé. Ïðè ââåäåíèè â ñîñóäèñòîå ðóñëî èç íàòðèÿ ëàêòàòà âûñâîáîæäàåòñÿ íàòðèé, ÑÎ2 è Í2Î,
êîòîðûå îáðàçîâûâàþò áèêàðáîíàò íàòðèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ùåëî÷íîãî ðåçåðâà êðîâè. Â îòëè÷èå îò ðàñòâîðà
áèêàðáîíàòà, êîððåêöèÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà ñ ïîìîùüþ íàòðèÿ ëàêòàòà ïðîõîäèò ìåäëåííåå, ïî ìåðå âêëþ÷åíèÿ åãî â
îáìåí âåùåñòâ, íå âîçíèêàåò ðåçêèõ êîëåáàíèé ðÍ. Àêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ òîëüêî ïîëîâèíà ââåäåííîãî íàòðèÿ ëàêòàòà (èçîìåð L), à
äðóãàÿ ïîëîâèíà (èçîìåð D) íå ìåòàáîëèçèðóåòñÿ è âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Äåéñòâèå íàòðèÿ ëàêòàòà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 20-30 ìèíóò
ïîñëå ââåäåíèÿ.
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ
Ðåîñîðáèëàêò ïðèìåíÿþò äëÿ óìåíüøåíèÿ èíòîêñèêàöèè, óëó÷øåíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè, êîððåêöèè êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî
ñîñòîÿíèÿ, óëó÷øåíèÿ ãåìîäèíàìèêè ïðè òðàâìàòè÷åñêîì, ãåìîëèòè÷åñêîì è îæîãîâîì øîêàõ, îñòðîé êðîâîïîòåðå, à òàêæå ïðè
îæîãîâîé áîëåçíè, ïðè çàòÿæíûõ ãíîéíûõ ïðîöåññàõ, ïðè ðàçíûõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíÿõ, ïðè õðîíè÷åñêèõ àêòèâíûõ ãåïàòèòàõ,
ïðè ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêå è â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä, ïðè òðîìáî-îáëèòåðèðóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ.
Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû
Ðåîñîðáèëàêò ââîäÿò âíóòðèâåííî ñòðóéíî èëè êàïåëüíî.
 Ïðè òðàâìàòè÷åñêîì, îæîãîâîì, ïîñëåîïåðàöèîííîì è ãåìîëèòè÷åñêîì øîêàõ ïî 600-1000 ìë (10-15 ìë/êã ìàññû òåëà
áîëüíîãî) îäíîêðàòíî è ïîâòîðíî, ñíà÷àëà ñòðóéíî çàòåì êàïåëüíûì ìåòîäîì.
 Ïðè õðîíè÷åñêèõ ãåïàòèòàõ ïî 400 ìë (6-7 ìë/êã ìàññû òåëà) êàïåëüíî, ïîâòîðíî.
 Ïðè îñòðîé êðîâîïîòåðå ïî 1500-1800 ìë (äî 25 ìë/êã ìàññû òåëà). Â ýòîì ñëó÷àå èíôóçèè ðåîñîðáèëàêòà ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîâîäèòü íà äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè.
 Â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå è ïîñëå ðàçëè÷íûõ õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ â äîçå 400 ìë (6-7 ìë/êã ìàññû òåëà) êàïåëüíî,
îäíîêðàòíî è ïîâòîðíî, åæåäíåâíî íà ïðîòÿæåíèè 3-5 äíåé.
 Ïðè òðîìáîîáëèòåðèðóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ èç ðàñ÷åòà 8-10 ìë/êã ìàññû òåëà êàïåëüíî ïîâòîðíî
÷åðåç äåíü. Íà êóðñ ëå÷åíèÿ 10 èíôóçèé.
Ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ
Ìîãóò âîçíèêíóòü ÿâëåíèÿ àëêàëîçà.
Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Ðåîñîðáèëàêò íå óïîòðåáëÿþò ïðè àëêàëîçå, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîòèâîïîêàçàíî âëèâàíèå æèäêîñòè (êðîâîèçëèÿíèå â
ìîçã, òðîìáîýìáîëèÿ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ äåêîìïåíñàöèÿ, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü ²²² ñò.).
Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè
Ðåîñîðáèëàêò íåëüçÿ ñìåøèâàòü ñ ôîñôàò- è êàðáîíàò ñîäåðæàùèìè ðàñòâîðàìè.
Ïåðåäîçèðîâêà
Âîçíèêàþò ÿâëåíèÿ àëêàëîçà. Â ýòîì ñëó÷àå ââåäåíèå ïðåïàðàòà íåìåäëåííî ïðåêðàùàåòñÿ.
Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ
Ïðåïàðàò íàçíà÷àþò ïîä êîíòðîëåì ïîêàçàòåëåé êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî ñîñòîÿíèÿ è ôóíêöèè ïå÷åíè
Óñëîâèÿ è ñðîêè õðàíåíèÿ
Õðàíÿò ïðè òåìïåðàòóðå îò 2 äî 24° Ñ, â ñóõîì, çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå. Ñðîê õðàíåíèÿ - 2 ãîäà.
Óñëîâèÿ îòïóñêà - Ïî ðåöåïòó. Óïàêîâêà - Ïî 200 è 400 ìë â ñòåêëÿííûõ ôëàêîíàõ.
Ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Þðèÿ-Ôàðì», Êèåâ, Óêðàèíà. Ðåã. óäîñòîâ. ï¹ 8960 îò 16.05.05.
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Ñîðáèëàêò® è Ðåîñîðáèëàêò® - íîâûå êîìïëåêñíûå ïðåïàðàòû
â èíôóçèîííîé òåðàïèè
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëåíà ê ïóáëèêàöèè êîìïàíèåé Þðèÿ-Ôàðì, Êèåâ, Óêðàèíà
Ñîðáèòîë â ïðåïàðàòå Ðåîñîðáèëàêò® ïðåäñòàâëåí â
èçîîñìîòè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè ïî îòíîøåíèþ ê ïëàçìå
êðîâè (900 ìîñìîëü/ë), â ïðåïàðàòå Ñîðáèëàêò®  â
ãèïåðòîíè÷åñêîé  1670 ìîñìîëü/ë. Îáùàÿ îñìîëÿðíîñòü
Ðåîñîðáèëàêòà® â 3 ðàçà ïðåâûøàåò îñìîëÿðíîñòü ïëàçìû
êðîâè, à Ñîðáèëàêòà®  â 5,5 ðàçà. Áëàãîäàðÿ
ãèïåðîñìîëÿðíîñòè, Ðåîñîðáèëàêò® è Ñîðáèëàêò®
âûçûâàþò ïîñòóïëåíèå æèäêîñòè èç ìåæêëåòî÷íîãî
ïðîñòðàíñòâà â ñîñóäèñòîå ðóñëî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò
óëó÷øåíèþ ìèêðîöèðêóëÿöèè è ïåðôóçèè òêàíåé.
Ïåðåìåùåíèå æèäêîñòè èç ìåæêëåòî÷íîãî ñåêòîðà âî
âíóòðèñîñóäèñòûé ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ÎÖÊ çà
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïëàçìû.
Áëàãîäàðÿ
ìîùíîìó
ñïåöèôè÷åñêîìó
îñìîäèóðåòè÷åñêîìó ýôôåêòó ñîðáèòîëà, ñâÿçàííîìó ñ
îòñóòñòâèåì ó ÷åëîâåêà ïðèðîäíûõ ìåõàíèçìîâ
ðåàáñîðáöèè ìíîãîàòîìíûõ ñïèðòîâ â ïðîêñèìàëüíûõ
ïî÷å÷íûõ êàíàëüöàõ, îòìå÷àåòñÿ âûðàæåííîå
äèóðåòè÷åñêîå äåéñòâèå îáîèõ ïðåïàðàòîâ, îñîáåííî
Ñîðáèëàêòà®. Ïîìèìî ýòîãî, ñîðáèòîë, ÷àñòè÷íî
ìåòàáîëèçèðóÿñü äî ôðóêòîçû, ñïîñîáñòâóåò íîðìàëèçàöèè
óãëåâîäíîãî è ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà. Ñîðáèòîë
ñòèìóëèðóåò îêèñëåíèå æèðíûõ êèñëîò ïî íåêåòîãåííîìó
ïóòè ìåòàáîëèçìà è ñïîñîáñòâóåò áîëåå ëåãêîìó
èñïîëüçîâàíèþ êåòîííûõ òåë â öèêëå Êðåáñà. Ýòî îñîáåííî
áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà óëó÷øåíèè ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ãåïàòîöèòîâ, â êîòîðûõ âîññòàíàâëèâàåòñÿ äåïî
ãëèêîãåíà. Íåìàëîâàæíî, ÷òî ñîðáèòîë óñèëèâàåò
ìîòîðèêó êèøå÷íèêà çà ñ÷åò ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ íà
íåðâíî-ðåöåïòîðíûé àïïàðàò êèøå÷íîé ñòåíêè è óñèëåíèÿ
ñèíòåçà è ñåêðåöèè âèëëèêèíèíà, õîëåöèñòîêèíèíà è
âèòàìèíîâ ãðóïïû Â.
Ëàêòàò-àíèîí, ñîäåðæàùèéñÿ â îáîèõ ïðåïàðàòàõ,
ñïîñîáñòâóåò êîððåêöèè êèñëîòíî-îñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ
ïëàçìû, à òàêæå, ó÷àñòâóÿ â ðåàêöèÿõ óãëåâîäíîýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà, âîññòàíàâëèâàåò è ñòèìóëèðóåò
ôóíêöèè êëåòîê ðåòèêóëî-ýíäîòåëèàëüíîé ñèñòåìû ïå÷åíè
è ïî÷åê. Âñå ýòî îáóñëîâëèâàåò ýíåðãåòè÷åñêîå,
äåçèíòîêñèêàöèîííîå, äèóðåòè÷åñêîå, ñòèìóëèðóþùåå
ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà äåéñòâèå, íåéòðàëèçàöèþ
ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà.
Ïîäâîäÿ ïåðâûå èòîãè êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
óêàçàííûõ ïðåïàðàòîâ ìîæíî îòìåòèòü èõ áîëüøóþ
âîññòðåáîâàííîñòü â ìåäèöèíå êðèòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â Óêðàèíñêîì íàó÷íîïðàêòè÷åñêîì öåíòðå ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è
ìåäèöèíû êàòàñòðîô, ïîêàçàëè, ÷òî âêëþ÷åíèå ïðåïàðàòà
Ñîðáèëàêò® â ñõåìó ïðîòèâîøîêîâîé òåðàïèè ïîçâîëÿåò
óìåíüøèòü äîçèðîâêè ââîäèìûõ ñèìïàòîìèìåòèêîâ,
ñîêðàòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü èõ ââåäåíèÿ, ðàíüøå íà÷àòü
ïðîâåäåíèå ýíòåðàëüíîãî ïèòàíèÿ, ñíèçèòü âûðàæåííîñòü
ñèíäðîìà òðàíñëîêàöèè êèøå÷íîé ôëîðû â ðàííåì

Â
ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ
èíôóçèîííîòðàíñôóçèîííàÿ òåðàïèÿ çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò â
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè áîëüíûõ; â ìíîãîïðîôèëüíûõ
ñòàöèîíàðàõ â íåé íóæäàåòñÿ îêîëî 30-40% ïàöèåíòîâ è
äî 80% ïîñòðàäàâøèõ â àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ. Îñíîâíûå
çàäà÷è èíôóçèîííîé òåðàïèè: âîñïîëíåíèå îáúåìà
öèðêóëèðóþùåé êðîâè (ÎÖÊ) è ëèêâèäàöèÿ ãèïîâîëåìèè;
âîññòàíîâëåíèå âîäíî-ýëåêòðîëèòíîãî áàëàíñà è êèñëîòíîîñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ; óëó÷øåíèå ìèêðîöèðêóëÿöèè;
óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ðåîëîãè÷åñêèõ è êîàãóëÿöèîííûõ
ñâîéñòâ êðîâè; ëèêâèäàöèÿ ðàññòðîéñòâ îáìåíà âåùåñòâ;
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî òðàíñïîðòà êèñëîðîäà;
äåçèíòîêñèêàöèÿ; ïàðåíòåðàëüíîå ïèòàíèå.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ áûë ñîçäàí äîñòàòî÷íî
øèðîêèé ñïåêòð èíôóçèîííûõ (ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîé
êëàññèôèêàöèè  ïëàçìî-çàìåùàþùèõ) ïðåïàðàòîâ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà êàæóùååñÿ ìíîãîîáðàçèå
ïðåäëîæåííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ, â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå äîâîëüñòâóþòñÿ
äîñòàòî÷íî óçêèì ïåðå÷íåì ïëàçìî-çàìåíèòåëåé. Äî
íåäàâíåãî âðåìåíè ê ýòîìó ñïèñêó ìîæíî áûëî îòíåñòè
ïðîñòûå è íåìíîãî÷èñëåííûå ñëîæíûå êðèñòàëëîèäíûå
ðàñòâîðû, ðàñòâîðû äåêñòðàíîâ, ïîëèâèíèëïèððîëèäîíîâ,
áåëêîâûå ïðåïàðàòû. Â ïîñëåäíèå ãîäû ýòîò ñïèñîê
êà÷åñòâåííî èçìåíèëñÿ. Òàê, â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì
ïîëèâèíèëïèððîëèäîíîâîãî (ÏÂÏ) òåçàóðèñìîçà,
ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîäíûõ
ïîëèâèíèëïèððîëèäîíà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ áûëî
ïðåêðàùåíî. Çàìåòíî ñíèçèëîñü ïðèìåíåíèå äåêñòðàíîâ,
÷òî ñâÿçàíî ñ òàêèìè èõ òÿæåëûìè ïîáî÷íûìè ýôôåêòàìè,
êàê âûñîêàÿ àíàôèëàêòî-ãåííîñòü (ó 60-70 % ïàöèåíòîâ) è
ñïîñîáíîñòü ïðîâîöèðîâàòü äåêñòðàíîâûé ñèíäðîì
(ïîâðåæäåíèå ëåãêèõ, ïî÷åê è ãèïîêîàãóëÿöèÿ). Âñå ðåæå
èñïîëüçóþòñÿ ïðåïàðàòû, ñîäåðæàùèå íàòèâíûå áåëêè
ïëàçìû êðîâè (àëüáóìèí, ïðîòåèí),  èç-çà âûñîêîé
àëëåðãîãåííîñòè, ïèðîãåííîñòè, ñïîñîáíîñòè óñóãóáëÿòü
èíòåðñòèöèàëüíûé îòåê òêàíåé, îïàñíîñòè ïåðåäà÷è
ãåìîèíôåêöèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ñèíòåòè÷åñêèå êðèñòàëëè÷åñêèå
àìèíîêèñëîòû è ãèäðîêñèýòèëêðàõìàëû. Íî ïðè ýòîì â
ðÿäó íåðåøåííûõ îñòàâàëèñü òàêèå ïðîáëåìû, êàê
äåçèíòîêñèêàöèîííàÿ è äåãèäðàòàöèîííàÿ òåðàïèÿ,
óëó÷øåíèå ðåîëîãèè êðîâè è ìèêðîöèðêóëÿöèè, êîððåêöèÿ
êèñëîòíî-îñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ è íåêîòîðûå äðóãèå.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäÿò
íîâûå êîìïëåêñíûå
èíôóçèîííûå
ïðåïàðàòû
Ðåîñîðáèëàêò® è Ñîðáèëàêò®, ñîçäàííûå ñîòðóäíèêàìè
Èíñòèòóòà ïàòîëîãèè êðîâè è òðàíñôóçèîííîé ìåäèöèíû
ÀÌÍ Óêðàèíû íà îñíîâå øåñòèàòîìíîãî ñïèðòà
ñîðáèòîëà. Îáà ïðåïàðàòà ñîäåðæàò ñîðáèòîë, îñíîâíûå
êàòèîíû (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), àíèîí Ñl è ëàêòàò-àíèîí.
%&

ÎÎÎ Þðèÿ-Ôàðì, Monomed S.R.L.
ñïîñîáíîñòÿìè óñòðàíÿòü ìåòàáîëè÷åñêèé àöèäîç,
ïîääåðæèâàòü ýëåêòðîëèòíûé ñîñòàâ êðîâè, îáåñïå÷èâàòü
ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè êëåòîê (äîïîëíèòåëüíûå
ïðîòèâîîòå÷íûå ôàêòîðû). Êðîìå òîãî, äîêàçàíà
ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ Ñîðáèëàêòà® íå òîëüêî ïîñëå
îïåðàöèé ïî ïîâîäó îïóõîëåé, íî è ïîñëå âìåøàòåëüñòâ ïî
ïîâîäó
ãåìàòîì
(÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ
òðàâìà,
ãåìîððàãè÷åñêèé èíñóëüò), âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ
(àáñöåññ ìîçãà, ñåðîçíûé ìåíèíãîýíöåôàëèò), à òàêæå ïðè
êîíñåðâàòèâíîì ëå÷åíèè (èøåìè÷åñêèé èíñóëüò âñëåäñòâèå
òðîìáîýìáîëèè ñðåäíåé ìîçãîâîé àðòåðèè) [4].
Â. Â. Ãåáåø è Ä. Ì. Äóäàð (2004), ïðèìåíèëè
Ñîðáèëàêò® â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè áîëüíûõ
ìåíèíãèòàìè ðàçëè÷íîé ýòèîëîãèè (ìåíèíãîêîêêîâûé,
ïíåâìîêîêêîâûé, ãåðïåòè÷åñêèé, ýíòåðîâèðóñíûé). Â
ãðóïïå áîëüíûõ, ó êîòîðûõ áûë èñïîëüçîâàí Ñîðáèëàêò®,
íà 1 - 3 äíÿ ðàíüøå èñ÷åçàëè èëè óìåíüøàëèñü ÿâëåíèÿ
ïîâûøåííîãî âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ (ãîëîâíûå áîëè,
ðâîòà, ðèãèäíîñòü ìûøö çàòûëêà è äð.ñèìïòîìû);
íîðìàëèçîâàëèñü äàâëåíèå è ñîñòàâ ñïèííîìîçãîâîé
æèäêîñòè, êàðòèíà ãëàçíîãî äíà; âîññòàíàâëèâàëèñü
ïåðèñòàëüòèêà êèøå÷íèêà, ôóíêöèè ïî÷åê, ïå÷åíè,
ìèîêàðäà, âîäíî-ýëåêòðîëèòíûé áàëàíñ è êèñëîòíîùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå. Âàæíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ
êîíòðîëüíîé ãðóïïîé, ó ïàöèåíòîâ íå íàáëþäàëîñü
ñòîéêèõ ðåçèäóàëüíûõ ÿâëåíèé.
Èññëåäîâàíèÿ ïî êëèíè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ
Ñîðáèëàêòà® è Ðåîñîðáèëàêòà®, ïðîâåäåííûå â âåäóùèõ
óêðàèíñêèõ êëèíèêàõ, ïîêàçàëè ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîòèâîøîêîâîé è äåçèíòîêñèêàöèîííîé
òåðàïèè; äîêàçàëè èõ øèðîêèå âîçìîæíîñòè â ëå÷åíèè
çàòÿæíûõ ãíîéíûõ ïðîöåññîâ, òðîìáîîáëèòåðèðóþùèõ
çàáîëåâàíèé êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, ïðè ïîñëåîïåðàöèîííûõ ïàðåçàõ êèøå÷íèêà (ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå), à
òàêæå ïðè ïîâûøåííîì âíóòðè÷åðåïíîì äàâëåíèè â ñëó÷àå
îòåêà ìîçãà.

ïîñòøîêîâîì ïåðèîäå. Èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòà
Ðåîñîðáèëàêò® ñîäåéñòâóåò óëó÷øåíèþ ðåîëîãè÷åñêèõ
ñâîéñòâ êðîâè è ìèêðîöèðêóëÿöèè, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â
îïòèìèçàöèè ñïëàíõíè÷åñêîãî êðîâîòîêà, íîðìàëèçàöèè
ðÍ âíóòðè ãàñòðîèíòåñòèíàëüíîãî òðàêòà è óñêîðåíèè
ðåïàðàöèè êëåòîê êèøå÷íîé ñòåíêè. Ýòî ñïîñîáñòâóåò
ïðåäóïðåæäåíèþ ðàçâèòèÿ ñòðåññîðíûõ ïîâðåæäåíèé
æåëóäêà è êèøå÷íèêà (ãàñòðîäóîäåíîïàòèè,
ÿçâîîáðàçîâàíèå, êðîâîòå÷åíèÿ), à òàêæå ñíèæàåò ÷àñòîòó
ðàçâèòèÿ ñèíäðîìà îñòðîãî ëåãî÷íîãî ïîâðåæäåíèÿ
(äèñòðåññ-ñèíäðîì) è ïíåâìîíèè.
Ñîðáèëàêò® è Ðåîñîðáèëàêò® îñîáåííî ýôåêòèâíû
ïðè âîññòàíîâëåíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà ó
ïîñòðàäàâøèõ ñ òÿæåëîé ïîëèòðàâìîé. Ñîðáèëàêò®
ðåêîìåíäîâàí äëÿ ïðèìåíåíèÿ êàê ýôôåêòèâíûé
íåôðîïðîòåêòîðíûé ïðåïàðàò â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè
îñòðîé ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè (ÎÏÍ) (À. Ô. Âîçèàíîâ
è ñîàâò., 2004) [1]. Ã. Ã. Ðîùèí è ñîàâò. (2005)â ñâîèõ
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ îòíåñëè Ðåîñîðáèëàêò® è
Ñîðáèëàêò® ê ïðåïàðàòàì âûáîðà ïðè ëå÷åíèè íà
äîãîñïèòàëüíîì ýòàïå ïîñòðàäàâøèõ ñ ãåìîððàãè÷åñêèì
øîêîì. Ñîðáèëàêò® áûë âêëþ÷åí â ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ
òÿæåëî áîëüíûõ ñ äåñòðóêòèâíûìè ôîðìàìè îñòðîãî
ïàíêðåàòèòà â ñòàäèè òîêñåìèè è ïîëèîðãàííîé
íåäîñòàòî÷íîñòè [6]. Ðåîñîðáèëàêò® è Ñîðáèëàêò®
ÿâëÿþòñÿ ïðåïàðàòàìè âûáîðà ïðè õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè
îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ çà ñ÷åò ýôôåêòèâíîãî
âîñïîëíåíèÿ ÎÖÊ, ýíåðãåòè÷åñêèõ, ðåîëîãè÷åñêèõ,
îùåëà÷èâàþùèõ è äåçèíòîêñèêàöèîííûõ ñâîéñòâàõ
äàííûõ èíôóçèîííûõ ñðåäñòâ.
Â ñïåöèàëüíîì èññëåäîâàíèè Ñ. È. Êèðêèëåâñêèé è
ñîàâò. (2003) ïðèìåíèëè Ñîðáèëàêò® äëÿ ëå÷åíèÿ
ïîñëåîïåðàöèîííîé ïàðàëèòè÷åñêîé íåïðîõîäèìîñòè
êèøå÷íèêà ïîñëå òîðàêîàáäîìèíàëüíûõ âìåøàòåëüñòâ (ó
áîëüíûõ ðàêîì ïèùåâîäà è ðàêîì æåëóäêà ñ ïåðåõîäîì íà
ïèùåâîä). Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè
Ñîðáèëàêòà®, ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè ñõåìàìè
ñòèìóëÿöèè êèøå÷íèêà, ó ïàöèåíòîâ îòñóòñòâîâàëà ôàçà
ìåòåîðèçìà, à ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äåôåêàöèÿ íàáëþäàëàñü íà
36 ÷àñîâ ðàíüøå. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ïðîôèëàêòèêå
ðåñïèðàòîðíûõ îñëîæíåíèé, ïîñêîëüêó ñîçäàâàëî óñëîâèÿ
äëÿ íîðìàëüíîé ýêñêóðñèè äèàôðàãìû.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò äàííûå ïî
èñïîëüçîâàíèþ ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå ñîðáèòîëà â
íåéðîõèðóðãè÷åñêîé êëèíèêå. Âåäóùèì îñëîæíåíèåì ïîñëå
îïåðàöèé íà ãîëîâíîì ìîçãå, îñîáåííî ïî ïîâîäó åãî
îïóõîëåé, ÿâëÿåòñÿ îòåê ìîçãà. Äëÿ ëå÷åíèÿ îòåêà ìîçãà íå
ïðèìåíÿþòñÿ ãèïîîñìîëÿðíûå ðàñòâîðû ýëåêòðîëèòîâ èëè
ãëþêîçû, ïîñêîëüêó îíè ñïîñîáñòâóþò óñèëåíèþ îòåêà.
Áîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûìè ÿâëÿþòñÿ îñìîäèóðåòèêè
(ìàííèò, ìî÷åâèíà, ãëèöåðèí), îäíàêî ïðè èõ
èñïîëüçîâàíèè âûñîêà âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ ôåíîìåíà
îòäà÷è èëè ðèêîøåòà, ò.å. ñìåíû ôàçû áûñòðîãî
ñíèæåíèÿ âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ ôàçîé óñèëåíèÿ
ìîçãîâîãî êðîâîòîêà. Äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îòåêà
ìîçãà ïîñëå îïåðàöèé ïî ïîâîäó îïóõîëåé ãîëîâíîãî ìîçãà
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïðåïàðàòàìè âûáîðà ÿâëÿþòñÿ
Ðåîñîðáèëàêò® è Ñîðáèëàêò® [7]. Äîêàçàíî, ÷òî ïðè
èñïîëüçîâàíèè ýòèõ ïðåïàðàòîâ ñèíäðîì ðèêîøåòà
âûðàæåí çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàííèòîëîì, Ðåîñîðáèëàêò® è
Ñîðáèëàêò® èìåþò è äðóãèå ïðåèìóùåñòâà, ñâÿçàííûå ñî
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Âûâîäû ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ î ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ
è òîêñèêîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ ïðåïàðàòà Simvalimit® ïî ðåçóëüòàòàì îò÷¸òà
î êëèíè÷åñêîì èññëåäîâàíèè â ñðàâíåíèè ñ ïðåïàðàòîì Zocor®
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëåíà ê ïóáëèêàöèè À.Î. Grindeks, Ðèãà, Ëàòâèÿ

Â èññëåäîâàíèå áûëî âêëþ÷åíî 60
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî îöåíåííûõ, ñâîáîäíî
îòîáðàííûõ äîáðîâîëüöåâ îáîåãî ïîëà (30+30) ñ
ãèïåðõîëåñòåðèíåìèåé. Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ãðóïïà ïàöèåíòîâ SG (15 ìóæ÷èí + 15 æåíùèí)
ïîëó÷àëà Simvalimit® 40 ìã/äåíü, êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà Z - Zocor® 40 ìã/äåíü. Â èññëåäîâàíèè
ïðèìåíÿëñÿ êîíòðîëèðóåìûé, îòêðûòûé ìåòîä
ïàðàëëåëüíûõ ãðóïï. Äëèòåëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ
- 8 íåäåëü. Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíî-ïðèçíàííûìè
íîðìàìè î Ïðàâèëüíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå è
ýòè÷åñêèìè íîðìàìè.
Îñíîâíûìè
êðèòåðèÿìè
îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ñðàâíèâàåìûõ ïðåïàðàòîâ áûëî
îïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè õîëåñòåðèíà ËÍÏ è
îáùåãî õîëåñòåðèíà â ïëàçìå êðîâè,
äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè - îïðåäåëåíèå
êîíöåíòðàöèè õîëåñòåðèíà ËÁÏ è òðèãëèöåðèäîâ
ïëàçìå, à òàêæå îáùàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ
òåðàïèè. Îöåíèâàëîñü ñóáúåêòèâíîå è
îáúåêòèâíîå ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, ïðîâîäèëèñü
èíñòðóìåíòàëüíûå è ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ.
Äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå ýòîãî
êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò îá
ýôôåêòèâíîñòè
ñèìâàñòàòèíñîäåðæàùèõ
ïðåïàðàòîâ ó îáåèõ ãðóïï ïàöèåíòîâ - SG è Z.
Ãëàâíûå ðåçóëüòàòû îáîáùåíû â ïðèâåäåííûõ
íèæå ãðàôèêàõ.

Ñèìâàñòàòèí ïîêàçàí ïàöèåíòàì ñ
êîðîíàðíûìè áîëåçíÿìè ñåðäöà (ÊÁÑ) è
ðàçëè÷íûìè âèäàìè ãèïåðëèïèäåìèé (IIa, IIb, III è
IV ïî êëàññèôèêàöèè ÐVÎ/Ôðåäðèêñîíà). Â ñëó÷àå
ÊÁÑ ñèìâàñòàòèí íàçíà÷àþò äëÿ:
 ñíèæåíèÿ ðèñêà îáùåé ñìåðòíîñòè;
 ñíèæåíèÿ ðèñêà êîðîíàðíîé ñìåðòíîñòè è
íåëåòàëüíîãî èíôàðêòà ìèîêàðäà;
 ñíèæåíèÿ ðèñêà îò íåîáõîäèìîñòè îïåðàöèé
ðåâàñêóëÿðèçàöèè ìèîêàðäà;
 ñíèæåíèÿ ðèñêà èíñóëüòà è ïðîõîäÿùèõ
èøåìè÷åñêèõ ïðèñòóïîâ.
Ñèìâàñòàòèí ýôôåêòèâåí íå òîëüêî â ñëó÷àå
ïåðâè÷íîé ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè èëè êîìáèíèðîâàííîé ãèïåðëèïèäåìèè (IIà è IIb òèïà ïî
êëàññèôèêàöèè ÐVÎ/Ôðåäðèêñîíà). Â ëèòåðàòóðå
èçâåñòíû äàííûå î åãî áëàãîïðèÿòíîì ýôôåêòå ó
ïàöèåíòîâ ñ ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèåé (IV òèï ïî
êëàññèôèêàöèè ÐVÎ/Ôðåäðèêñîíà), äèñáåòàëèïîïðîòåèíåìèåé (III òèï), à òàêæå â ñëó÷àå
ñåìåéíîé ãîìîçèãîòíîé ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè.
Öåëüþ êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ áûëî
óñòàíîâèòü, ÿâëÿþòñÿ ëè ñîäåðæàùèå ñèìâàñòàòèí
ïðåïàðàòû Simvalimit® (ÏÀÎ «Ãðèíäåêñ», òàáëåòêè
20 ìã ïîêðûòûå îáîëî÷êîé, èññëåäóåìûé ïðåïàðàò)
è îðèãèíàëüíûé ïðåïàðàò Zocor®, òàáëåòêè 20 ìã
ïîêðûòûå îáîëî÷êîé (ïðîèçâîäèòåëü ôèðìà MSD,
ñðàâíèâàåìûé ïðåïàðàò), òåðàïåâòè÷åñêè
ýêâèâàëåíòíûìè è îäèíàêîâî áåçîïàñíûìè.

Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå
*p < 0,001 (ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíîì)

Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå
*p < 0,001 (ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíîì)
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Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå
*p < 0,001 (ïî ñðàâíåíèþ ñ ôîíîì)

Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå ± ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå

òîêñè÷åñêèõ ýôôåêòàõ. Äîçû, êîòîðûå âûçûâàëè ðÿä
íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ â ýêñïåðèìåíòàõ íà
æèâîòíûõ, ïðåâîñõîäèëè òåðàïåâòè÷åñêèå äîçû äëÿ
÷åëîâåêà â äåñÿòêè è ñîòíè ðàç, ïðè ýòîì ýôôåêòû
áûëè â îñíîâíîì âèäîñïåöèôè÷åñêèìè.
Äîçû è ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ
Ñèìâàñòàòèí ïðèíèìàþò âíóòðü îäèí ðàç â äåíü.
Íà÷àëüíàÿ äîçà 5 - 10 ìã, áîëüíûì ñ êîðîíàðíîé
áîëåçíüþ ñåðäöà - 20 ìã. Êîððåêöèþ äîçû (îáû÷íî
äî 40 - 80 ìã/äåíü) ïðîâîäÿò â çàâèñèìîñòè îò
ýôôåêòà, ãëàâíûì îáðàçîì â çàâèñèìîñòè îò
êîíöåíòðàöèè ëèïèäîâ â ïëàçìå. Êîððåêöèÿ äîçû
ëþäÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà îáû÷íî íå ïðîâîäèòñÿ.
Ïðåïàðàò íå ïðèìåíÿþò âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è
êîðìëåíèÿ ðåáåíêà ãðóäüþ.
Îáùåå çàêëþ÷åíèå
Âûâîä àâòîðîâ Îò÷åòà î êëèíè÷åñêîì
èññëåäîâàíèè «Simvalimit vs Zocor» î òîì, ÷òî
«ýôôåêòèâíîñòü ìåäèöèíñêîãî ïðåïàðàòà
Simvalimit®; òàáëåòêè 20 ìã, è åãî ïåðåíîñèìîñòü íå
îòëè÷àþòñÿ îò ýôôåêòèâíîñòè è ïåðåíîñèìîñòè
ïðåïàðàòà Zocor®, òàáëåòêè 20 ìã, è îáà ïðåïàðàòà
ÿâëÿþòñÿ òåðàïåâòè÷åñêè ýêâèâàëåíòíûìè è
âçàèìîçàìåíÿåìûìè», îáîñíîâàí. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò òàêæå äàííûå ëèòåðàòóðû î
äîêëèíè÷åñêîì è êëèíè÷åñêîì èçó÷åíèè
ñèìâàñòàòèíà.
Ðåçþìèðóÿ, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, â öåëîì,
ïðåïàðàò Simvalimit ® ñ ôàðìàêîëîãè÷åñêîé,
òîêñèêîëîãè÷åñêîé è êëèíè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ
îòíîñèòåëüíî
ìàëîòîêñè÷íûì,
áåçîïàñíûì, õîðîøî ïåðåíîñèìûì, ýôôåêòèâíûì
ãèïîëèïèäåìè÷åñêèì ñðåäñòâîì.

Âûâîäû
Îáîñíîâàíèå òåðàïèè
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà
Simvalimit®, òàáëåòêè 10 ìã è 20 ìã, èäåíòè÷íû
òåðàïåâòè÷åñêèì èíäèêàöèÿì îðèãèíàëüíîãî
ïðåïàðàòà Zocor®, òàáëåòêè 5/10/20/40 ìã.
Ýôôåêòèâíîñòü
Â øèðîêèõ è äëèòåëüíûõ ìíîãîöåíòðîâûõ
êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ äîêàçàíà âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ñèìâàñòàòèíà äëÿ ëå÷åíèÿ è
ïðîôèëàêòèêè ãèïåðåëèïèäåìèé è êîðîíàðíûõ
áîëåçíåé ñåðäöà.
Ñèìâàñòàòèí è äðóãèå ñòàòèíû ÿâëÿþòñÿ
ïðåïàðàòàìè ïåðâîãî âûáîðà äëÿ ëå÷åíèÿ
âûøåíàçâàííûõ
ïàòîëîãèé.
Ðåçóëüòàòû
êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ «Simvalimit vs Zocor»
ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýôôåêòèâíîñòè èññëåäóåìîãî
ïðåïàðàòà è ïðåïàðàòà ñðàâíåíèÿ.
Áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ
Ìíîãîëåòíèé êëèíè÷åñêèé îïûò ïðèìåíåíèÿ
ñèìâàñòàòèíà äîêàçûâàåò åãî äîñòàòî÷íóþ
áåçîïàñíîñòü è õîðîøóþ ïåðåíîñèìîñòü, åñëè
ñîáëþäàþòñÿ óêàçàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà è
íåîáõîäèìûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Äàííûå
Îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
GRS-01-01 ñâèäåòåëüñòâóþò îá îäèíàêîâîé
áåçîïàñíîñòè ïðåïàðàòîâ Simvalimit® è Zocor® è èõ
õîðîøåé ïåðåíîñèìîñòè â õîäå èññëåäîâàíèÿ â
îáåèõ ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ. Ïðåïàðàò ìîæíî
ïðèíèìàòü äëèòåëüíî. Áîëüøèíñòâî ïîáî÷íûõ
ÿâëåíèé áûëè ëåãêèìè è ïðîõîäÿùèìè, èëè
êëèíè÷åñêè íåçíà÷èìûìè.
Äîêëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñèìâàñòàòèíà â
öåëîì íå ñâèäåòåëüñòâóþò îá åãî ñóùåñòâåííûõ

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî À.Î. Grindeks â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà
Êèøèíåâ, Ìóí÷åøòñêîå øîññå, 191/1. Òåë/Ôàêñ: (0-37322) 521483
E-mail: grindex.md@gmail.com
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ

GUIDE FOR AUTHORS

* Articolele vor fi prezentate în
formatul A4, Times New Roman 14, în
Microsoft Word la intervalul 1,5 ºi cu
marginele 2 cm.

* Ñòàòüþ ïå÷àòàþò íà áóìàãå
ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà, ñ
ïîëÿìè â 2,0 ñì, øðèôòîì 14 Times New
Roman, â Microsoft Word.

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

* Articolele se publicã în limba
prezentatã.

* Ñòàòüè ïóáëèêóþòñÿ íà ÿçûêå
îðèãèíàëà.

* Articles are published on the original
language.

Articolele trebuie sã respecte
urmãtoarea structurã:

Âñå ñòàòüè äîëæíû áûòü
îôîðìëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:

All papers have to be executed
in the following manner:

1. Foaia de titlu va conþine prenumele
ºi numele autorilor, titlul/gradul ºtiinþific,
instituþia.

1. Òèòóëüíûé ëèñò âêëþ÷àåò èìÿ è ôàìèëèþ àâòîðîâ, èõ ñòåïåíè è çâàíèÿ, íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, èç êîòîðîãî ðàáîòà
âûõîäèò.

1. The title page includes the first and
last names of all authors, highest academic
degrees, the name of the department and
institution from which the work originated.

2. Rezumatele vor fi prezentate
consecutiv, inclusiv cuvinte-cheie, de la
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