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EDITORIAL

Rezultatele generalizate privind implementarea în anul 2006
a Programului de activitate a Guvernului
Modernizarea þãrii - bunãstarea poporului
Principalele componente ale Programului de activitate a
Guvernului pe anii 2005 - 2009 Modernizarea þãrii - bunãstarea
poporului: Strategia de Creºtere Economicã ºi Reducere a
Sãrãciei (SCERS), Planul de Acþiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeanã ºi Programul Naþional Satul Moldovenesc se aflã în
centrul atenþiei pentru asigurarea realizãrii lor depline, în mod
calificat ºi eficient.
În 2006 dezvoltarea economiei naþionale a fost afectatã de
impactul negativ al unor factori, în primul rând externi, asupra
anumitor indicatori macroeconomici ºi sectoare economice, cum
ar fi comerþul exterior, industria ºi transporturile.
Anul a început cu o serie de evenimente nefavorabile
dezvoltãrii economiei naþionale, ale cãror consecinþe negative se
resimt ºi în prezent.
În pofida acestor impedimente, cu caracter succesiv,
îndreptate spre economia naþionalã, evoluþia indicatorilor
economici ºi sociali în anul 2006 confirmã menþinerea stabilitãþii
macroeconomice ºi îmbunãtãþirea treptatã a nivelului de trai al
populaþiei.
Produsul intern brut (PIB), conform datelor preliminare, în
ianuarie - septembrie ale anului trecut, a însumat 29 miliarde 860
mil. lei (în preþuri comparabile), majorîndu-se faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent cu 4,6 %.
În noiembrie 2006, faþã de octombrie 2006, rata inflaþiei a
constituit 1,7 la sutã. În ianuarie-noiembrie ale anului în curs, faþã
de decembrie 2005, rata inflaþiei a reprezentat 12,7 %.
Cursul de schimb al monedei naþionale în aceastã perioadã
a marcat o depreciere de 3,1 % faþã de dolarul SUA.
A sporit soldul creditelor în economie cu 35,2 % faþã de
sfârºitul lunii octombrie 2005, constituind 12 miliarde 605,2 mil.
lei, ºi cu 26,2 % faþã de începutul anului 2006.
La creºterea volumului de credite în economie au contribuit
optimizarea condiþiilor de creditare oferite de bãncile comerciale,
diversificarea tipurilor de credite, precum ºi necesitatea crescândã
în investiþii.
În pofida influenþei negative exercitate de factorii externi,
rezultatele obþinute în ianuarie - noiembrie 2006 demonstreazã
capacitatea Guvernului de a nu permite destabilizarea situaþiei,
sau diminuarea bruscã ºi esenþialã a ritmului de creºtere
economicã ºi, în acelaºi timp, de a-ºi îndeplini obligaþiile externe
ºi interne.
Conform datelor operative, în perioada ianuarie-noiembrie
2006, la bugetul public naþional au fost acumulate venituri în sumã
totalã de 15 miliarde 722 mil. lei, ceea ce reprezintã o majorare
cu 22,7 %, comparativ cu perioada similarã a anului 2005.
La situaþia din 31 octombrie 2006, datoria externã de stat,
administratã de Guvern, a însumat 663,7 mil. dolari SUA, dintre
care datoria directã  638,9 mil. dolari, datoria garantatã asumatã
 24,8 mil. dolari, reducându-se faþã de anul 2000 cu peste 117
mil. dolari SUA. Ponderea acestor datorii în PIB a diminuat de la
60,4 % în anul 2000 pânã la circa 24 % în anul curent.
Pentru serviciul datoriei de stat externe directe ºi garantate
din bugetul de stat, în anul 2006 au fost utilizate mijloace în sumã
de 44,3 mil. dolari SUA (396 mil. lei).
Rezultate pozitive au fost obþinute ºi în unele sectoare
economice. Conform situaþiei de la sfârºitul lunii septembrie
curent, volumul investiþiilor în capital fix a depãºit 5 miliarde lei,
fiind în creºtere cu 16,9 % faþã de ianuarie-septembrie 2005. În

structura specificã a investiþiilor în capital fix, o pondere importantã
are procurarea maºinilor, a utilajului de producere ºi a mijloacelor
de transport (41,4 % din volumul total). În ianuarie - octombrie
2006, volumul de lucrãri executate în antreprizã a crescut cu 21
% faþã de perioada respectivã a anului 2005.
Un eveniment deosebit pentru economia þãrii a fost darea
în exploatare a Terminalului petrolier Giurgiuleºti.
O atenþie sporitã se acordã construcþiei spaþiului locativ. În
total pe þarã vor fi date în exploatare, pânã la sfârºitul anului curent,
circa 10142 locuinþe, sau de circa 1,6 ori mai mult faþã de anul
2005. Sugestiv este cã în aceastã perioadã, prin intermediul
Agenþiei Naþionale Locuinþe, vor fi date în exploatare 1708
apartamente ce depãºeºte de 4 ori numãrul apartamentelor date
în exploatare de cãtre aceasta în anul trecut.
Volumul de vânzãri cu amãnuntul în ianuarie-octombrie
2006 a fost în ascensiune. Numai în reþeaua organizatã de comerþ
volumul de vânzãri cu amãnuntul a crescut, faþã de aceeaºi
perioadã a anului 2005, în preþuri comparabile, cu 10,2 %,
însumînd 10 miliarde 915,6 mil. lei.
De la activitatea de prestare a serviciilor cu platã populaþiei
în ianuarie-octombrie 2006 a rezultat o cifrã de afaceri de 6
miliarde 488 mil. lei, sau cu 5,6 % mai mult, comparativ cu ianuarieoctombrie 2005.
S-au îmbunãtãþit relativ indicatorii sociali. Salariul mediu
lunar pe economia naþionalã, în ianuarie-octombrie 2006, a
constituit 1636,4 lei, majorându-se real cu 15 %, faþã de perioada
similarã a anului trecut.
În luna octombrie 2006 salariul mediu a fost de 1779,7 lei
(cu 29 % mai mult faþã de octombrie 2005). În sectorul bugetar
salariul mediu a constituit 1597,7 lei, iar în sectorul real  1906,7
lei.
Mãrimea medie a pensiei lunare la 1 octombrie 2006 era
de 443 lei, fiind în creºtere faþã de 1octombrie 2005 cu 15,5 %.
Totodatã, evoluþiile din anul 2006 denotã existenþa unor
probleme în dezvoltarea economiei naþionale, care pot influenþa
negativ asupra evoluþiei acesteia ºi în continuare.
Majorarea preþurilor la gaze ºi barierele create la exportul
pe pieþele tradiþionale a producþiei agricole ºi, în special, a celei
vinicole au condus la creºterea inflaþiei.
În perioada respectivã s-a evidenþiat dependenþa economiei
naþionale de factorii externi.
Exporturile de mãrfuri realizate în ianuarie-septembrie 2006
s-au cifrat la 718,6 mil. dolari SUA, volum ce reprezintã 92 % faþã
de cel înregistrat în perioada respectivã a anului 2005.
Importurile de mãrfuri au însumat 1 miliard 843,3 mil. dolari
SUA, volum mai mare decât cel înregistrat în ianuarie-septembrie
2005 cu 14,5 %.
Întreprinderile industriale au fabricat producþie în valoare
de 17 miliarde 445,7 mil. lei.
Indicele volumului producþiei industriale faþã de ianuarienoiembrie 2005 a constituit circa 93 %.
Diminuarea volumului producþiei industriale în perioada de
raport, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2005, a fost cauzatã de
reducerea volumului producþiei de cãtre întreprinderile care fabricã
vin, bãuturi alcoolice distilate, produse din tutun, sticlã ºi articole
din sticlã, hârtie ºi carton.
La încheierea sesiunii de primãvarã - varã a Parlamentului,
Preºedintele þãrii a accentuat ºi a definit esenþa începerii unei noi
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etape în dezvoltarea þãrii noastre, etapã destinatã creãrii condiþiilor
adecvate de realizare a avantajelor concurenþiale de care
dispunem, spre binele poporului.
În perioada imediat urmãtoare, începând cu luna august
2006, Guvernul ºi-a concentrat eforturile ºi a iniþiat o serie de
acþiuni pentru realizarea obiectivelor expuse în mesajul
Preºedintelui Republicii Moldova. Prin Hotãrâre de Guvern a fost
instituit un grup special de lucru chemat sã asigure elaborarea
propunerilor concrete pentru implementarea sarcinilor ºi atingerea
obiectivelor respective.
Este vorba, în primul rând, de elaborarea ºi de aprobarea
Strategiei de atragere a investiþiilor ºi promovare a exporturilor
pentru anii 2006 - 2015 (Hotãrârea Guvernului nr. 1288 din 9
noiembrie 2006).
Printre direcþiile prioritare ale Strategiei pot fi enumerate:
perfecþionarea cadrului de politici în vederea atragerii investiþiilor;
promovarea investiþiilor în infrastructurã, dezvoltarea sferei de
export al mãrfurilor ºi serviciilor, în special a regimurilor comerciale
preferenþiale, infrastructurii calitãþii, promovarea exporturilor;
deetatizarea ºi perfecþionarea gestionãrii patrimoniului public;
dezvoltarea pieþei financiare; stimularea investiþiilor; dezvoltarea
zonelor economice libere ºi crearea parcurilor industriale.
Îmbinarea politicii de atragere a investiþiilor cu cea de
promovare a exporturilor creeazã o premisã optimã pentru
asigurarea în continuare a creºterii economice ºi ridicãrii bunãstãrii
poporului. Astfel, Guvernul acordã o atenþie deosebitã asigurãrii
unui flux stabil ºi de lungã duratã a investiþiilor în sectoarele
economiei naþionale cu un potenþial sporit de competitivitate ºi
orientare la export, care sunt capabile sã genereze inovaþii ºi
transfer tehnologic, valoare adãugatã înaltã ºi crearea unei
infrastructuri tehnice ºi economice eficiente, precum ºi
pãtrunderea pe noile pieþe de desfacere prin integrarea þãrii în
economia mondialã.
La baza acestei Strategii au fost puse: Strategia de
dezvoltare a industriei pe perioada pânã în anul 2015 (aprobatã
prin Hotãrârea Guvernului nr.1149 din 5 octombrie 2006) ºi
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada
anilor 2006-2015 (aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr.1199
din 17 octombrie 2006).
Obiectivul de bazã al Strategiei de dezvoltare a industriei
este formarea unui sector industrial al economiei tehnologic
avansat, cu o capacitate inovaþionalã ponderatã, eficient ºi
competitiv, racordat la standardele europene.
Astfel, acþiunile sunt elaborate în conformitate cu principiile
fundamentale din documentul de bazã al Comisiei Europene,
Politica industrialã în Europa extinsã (Bruxelles, 11 decembrie
2002 COM (2002) 714 final), ºi cu tendinþele revoluþiei industriale
globale care se prevede pentru urmãtorii ani.
În acelaºi context, a fost aprobatã Concepþia infrastructurii
calitãþii în Republica Moldova, destinatã creãrii unor condiþii
favorabile pentru reprezentanþii mediului antreprenorial ºi ai
administraþiei publice, în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea calitãþii
produselor.
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în
perioada anilor 2006-2015 este elaboratã în conformitate cu
principiile de bazã ale Politicii Agrare Comune a Uniunii Europene.
Realizarea scopului strategic al politicii agrare va fi asiguratã prin
elaborarea ºi aplicarea mecanismelor ºi instrumentelor speciale,
dintre care cele mai importante sunt: asigurarea stabilitãþii
macroeconomice ºi a unui climat investiþional favorabil;
perfecþionarea potenþialului profesionist ºi sporirea eficienþei
utilizãrii acestuia; dezvoltarea spiritului de antreprenoriat, crearea
unor condiþii egale pentru dezvoltarea diverselor forme de
întreprinzãtor; reforma structuralã a sectorului agrar în baza unei

politici active de stimulare a dezvoltãrii ramurilor ºi direcþiilor
prioritare ale producþiei agricole; promovarea politicii active în
domeniul ºtiinþei ºi inovãrii; dezvoltarea în sectorul rural a unei
infrastructuri eficiente (de producere ºi de menire socialã);
asigurarea securitãþii ecologice a producþiei agricole.
Printre acþiunile realizate se numãrã ºi promovarea
proiectului de lege privind dezvoltarea regionalã, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr.1316 din 16 noiembrie 2006.
Adoptarea de cãtre Parlament a acestei legi va contribui la
crearea premiselor pentru dezvoltarea economicã proporþionalã
a regiunilor.
Consultãrile cu Comisia Europeanã referitor la obþinerea
de cãtre Moldova a Preferinþelor Comerciale Autonome ale UE
sunt la o etapã avansatã. Începând cu 1 iulie 2006, Serviciul Vamal
a pus în aplicare noul sistem de certificare ºi de verificare a originii
mãrfurilor, instituit în conformitate cu cerinþele UE - principala
condiþie înaintatã Moldovei de cãtre UE. O decizie finalã privind
acordarea preferinþelor comerciale asimetrice (PCA) pentru
Moldova ar putea fi luatã de Consiliul UE pe parcursul anului
2007.
Totodatã, de la începutul anului 2006 se implementeazã
conceptul de mediatizare a Sistemului Generalizat de Preferinþe
(GSP Plus), precum ºi a eventualelor preferinþe comerciale
autonome acordate din partea Uniunii Europene.
Ca rezultat, din totalul grupurilor de mãrfuri, care constituie
aproximativ 1093 de poziþii la nivel de patru cifre, conform
Nomenclatorului mãrfurilor, Republica Moldova exportã în
Uniunea Europeanã produse clasificate la circa 700 de poziþii.
Dintre acestea, 607 grupuri cad sub incidenþa GSP Plus.
Astfel, dacã exportul total al Republicii Moldova în perioada
de 10 luni ale anului 2006 s-a diminuat cu 7 %, exportul cãtre UE
a constituit 274,8 mil. dolari SUA (33,7 % din totalul exporturilor)
fiind în creºtere cu 9 % în comparaþie cu perioada similarã a anului
2005.
În condiþiile noilor preferinþe comerciale acordate de UE,
circa 80 % din exporturile Republicii Moldova cãtre UE beneficiazã
de acces liber. Cele mai semnificative creºteri ale exportului de
mãrfuri moldoveneºti au fost înregistrate în urmãtoarele þãri:
Austria  cu 27 %, Estonia  cu 64 %, Franþa  cu 67 %, Spania 
cu 184 %, Slovacia  cu 31 %, Cipru  cu 29 %.
Pentru îndeplinirea cerinþelor înaintate în cadrul negocierilor
de liber schimb asimetric cu þãrile Uniunii Europene, a fost
definitivatã lista mãrfurilor ce vor fi incluse în Preferinþele
Comerciale Autonome acordate de cãtre UE.
Este de menþionat posibilitatea obþinerii de la UE a accesului
preferenþial pentru vinurile moldoveneºti, ceea ce va permite
crearea unei importante pieþe de desfacere.
Avansarea negocierilor purtate cu oficialitãþile europene
privind dezvoltarea sferei de export al mãrfurilor ºi serviciilor, în
special a regimurilor comerciale preferenþiale asimetrice, precum
ºi acþiunile întreprinse pentru revenirea mãrfurilor moldoveneºti
pe piaþa Rusiei, ne creeazã noi oportunitãþi în dezvoltarea mai
calitativã ºi eficientã a economiei naþionale.
Totodatã, Guvernul a participat activ la negocierile privind
elaborarea ºi finalizarea noului text al CEFTA, care va sta la baza
creãrii spaþiului de comerþ liber între þãrile din Europa de SudEst. Pe data de 19 decembrie 2006 Moldova a obþinut calitatea
de membru cu drepturi depline a acestei organizaþii regionale
foarte importante.
Realizarea Programului Naþional Satul Moldovenesc, parte
integrantã a Programului de activitate a Guvernului, se aflã
permanent în centrul atenþiei Executivului.
Acþiunile întreprinse au fost orientate spre realizarea
prevederilor Planului de acþiuni pentru implementarea Programului
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de activitate a Guvernului. Din cele aproximativ 370 de acþiuni
preconizate pentru perioada anilor 2005-2015, 30 % au fost deja
realizate.
Pentru finanþarea investiþiilor capitale prevãzute în
Programul Naþional Satul Moldovenesc, în perioada ianuarie octombrie 2006 de la bugetul de stat au fost alocate circa 540
mil. lei.
Mijloacele în cauzã au fost direcþionate pentru finanþarea
lucrãrilor de construcþie ºi reparaþie a urmãtoarelor obiective:
a) reparaþia drumurilor de acces spre localitãþile rurale 
30,8 mil. lei;
b) reparaþia drumurilor locale  24,8 mil. lei;
c) reparaþia drumurilor naþionale  91,4 mil. lei;
d) construcþia, modernizarea ºi repararea sistemelor de
asigurare cu apã ºi a reþelelor de canalizare  150 mil.lei;
e) construcþia reþelelor de distribuþie a gazelor naturale 
77,6 mil. lei;
f) dezvoltarea, modernizarea, dotarea ºi fortificarea
spitalelor, instituþiilor medicale primare ºi de urgenþã  71,5 mil.
lei;
g) dezvoltarea ºi fortificarea ºcolilor ºi grãdiniþelor  62,3
mil. lei;
h) dezvoltarea ºi fortificarea caselor de culturã, bibliotecilor
ºi a muzeelor  peste 22,9 mil. lei;
i) lucrãri antierozionale de protecþie a solurilor  21,3 mil.
lei.
Au fost asigurate cu apã potabilã 15 oraºe ºi 30 de localitãþi
rurale.
În 2006 (situaþia la 1.12.2006) au fost gazificate 87 de
localitãþi. În total în perioada 2001 - 2006 au fost gazificate 640
de localitãþi.
Pentru realizarea obiectivului de asigurare a securitãþii
energetice a þãrii, Î.S. Moldelectrica a desfãºurat în anul 2006
activitãþi în vederea creãrii interconexiunilor cu sistemele electrice
ale Ucrainei ºi României. Au fost date în exploatare liniile interne
de transport a energiei electrice LEA 110 kV Oclanda - Bãdiceni
ºi LEA 110 kV Dâºkovo - Ciocâlteni, fiind alocate 3,32 mil. lei.
Semnarea de cãtre partea ucraineanã a Memorandumului
trilateral între Î.S. Moldelectrica, C.N. Transelectrica ºi CEN
Ucrenergo privind construcþia LEA - 400 kV Suceava - Bãlþi ºi
LEA - 330 kV Bãlþi - Novodnestrovsk va fi un suport pentru
obþinerea fondurilor de finanþare a studiului de fezabilitate comun
pentru aceste douã proiecte.
De asemenea, a continuat implementarea Proiectului
Energetic -II, care prevede realizarea unor activitãþi de
modernizare în sectorul electro- ºi termoenergetic.
În cadrul primei faze a Proiectului au fost construite 12
centrale termice în patru oraºe  Floreºti, Fãleºti, Cantemir ºi
Strãºeni, pentru alimentarea a 20 obiecte publice.
Menþionãm aici cã, pe 17 noiembrie 2006, Moldova, a
devenit membru cu drept de observator al Pieþei energetice din
Europa.
În scopul susþinerii procesului de dezvoltare a agriculturii,
în anul curent au continuat activitãþile de implementare a planului
de consolidare a terenurilor agricole. Au fost fondate 50 staþiuni
tehnologice de maºini, fapt ce a permis crearea a 350 de locuri
noi de muncã. În total, pe parcursul anului 2006, în þarã a fost
importatã ºi repartizatã gospodãriilor agricole urmãtoarea tehnicã
agricolã: tractoare  400; combine  30; pluguri  220; cultivatoare
 350; grape cu discuri  150; semãnãtori  260; stropitori  32;
maºini de irigare performante  130.
Actualmente, în þarã funcþioneazã 150 de staþiuni
tehnologice de maºini, care au oferit 958 de noi locuri de
muncã. Din data fondãrii staþiunilor tehnologice, în spaþiul lor

de activitate au fost consolidate circa 255 mii ha de terenuri
agricole.
Au fost elaborate obiectivele strategice, principiile de bazã
ºi direcþiile prioritare de subvenþionare a agriculturii.
Astfel, pentru anul 2006 sunt aprobate mijloacele fondului
pentru subvenþionarea producãtorilor agricoli în mãrime de 256
mil. lei, care au fost valorificate transparent ºi eficient.
În urma intensificãrii activitãþii de selecþie ºi reproducere a
animalelor, de la începutul anului 2006 au fost deschise 112 oficii
locale pentru selecþie ºi reproducþie în zootehnie.
În þarã activeazã 896 de oficii, dintre care 448 de oficii locale
complexe pentru prestarea serviciilor zooveterinare.
În anul 2006, pentru dotarea oficiilor locale cu instrumentar
ºi echipament au fost alocate 1 mil. 307 mii lei. Aceasta a permis
crearea a 112 locuri de muncã.
Dezvoltarea infrastructurii se aflã pe lista de prioritãþi ale
activitãþii Guvernului ºi presupune:
1) intensificarea activitãþilor orientate spre atragerea
investiþiilor pentru construcþia obiectivelor de infrastructurã ºi, în
primul rând, a drumurilor;
2) optimizarea Programului de Investiþii Publice;
3) menþinerea ºi sporirea ritmurilor de gazificare ºi
aprovizionare cu apã a localitãþilor þãrii, realizarea proiectelor
menite sã asigure securitatea energeticã.
Se depun eforturi considerabile pentru atragerea fondurilor
financiare necesare la realizarea acestor obiective.
Este în curs de pregãtire un proiect investiþional în domeniul
drumurilor, scopul principal al acestuia fiind îmbunãtãþirea
condiþiilor de circulaþie pe circa 300 km de drumuri publice.
Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2005-2009
Modernizarea þãrii - bunãstarea poporului stabileºte cã unul dintre
obiectivele prioritare ale Executivului pentru aceastã perioadã este
ºi îndeplinirea eficientã a SCERS.
Continuã realizarea mãsurilor de asigurare a instituþiilor
medicale primare cu reþele telefonice, energie electricã, sisteme
de apeduct ºi canalizare, agent termic prin gazificare, de efectuare
a reparaþiilor curente ºi capitale, de amenajare a teritoriilor
adiacente, de asigurare cu transport sanitar a centrelor de
sãnãtate rurale.
În mod obiectiv, a devenit indiscutabilã necesitatea unor
schimbãri calitative fundamentale ale forþelor de producþie, bazate
pe o strategie de investiþii inovaþionale, a cãrei esenþã este
formarea ºi utilizarea cunoºtinþelor ºi a potenþialului intelectual al
societãþii.
Aceasta înainteazã pe prim plan soluþionarea problemelor
sociale, ceea ce creeazã condiþii optime pentru dezvoltarea
intelectualã a persoanei, precum ºi a problemelor legate nemijlocit
de creºterea calitãþii vieþii: educaþia, sãnãtatea, asigurarea cu
spaþiu locativ, bunuri materiale, culturale ºi spirituale.
În acest sens, activitãþile din sistemul educaþional al
Republicii Moldova în perioada de raportare au fost orientate spre
îmbunãtãþirea calitãþii ºi creºterea accesului populaþiei la instruire,
sporirea eficienþei utilizãrii resurselor, fortificarea capacitãþilor de
planificare ºi de monitorizare în educaþie.
În scopul eliminãrii treptate a factorilor ce limiteazã accesul
la educaþie al copiilor din familiile defavorizate ºi îmbunãtãþirii
accesului acestora la învãþãmântul primar ºi secundar, au fost
întreprinse mãsuri în vederea alimentãrii elevilor.
Astfel, la 1 noiembrie 2006, circa 98 % din elevii claselor
primare, 100 % din elevii din familiile socialmente vulnerabile ºi
30,9 % din elevii claselor gimnaziale se alimenteazã gratuit în
cantinele ºcolare.
În cadrul Programului Educaþional SALT, destinat asigurãrii
accesului la Internet a tuturor instituþiilor de învãþãmânt
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preuniversitar, în 2005-2006 a fost construitã reþeaua necesarã,
din fibre optice, ºi instalate 1729 de posturi telefonice pentru
conectarea la Internet a instituþiilor preuniversitare. 749 de instituþii
de învãþãmânt preuniversitar au fost asigurate cu cel puþin o clasã
de calculatoare, celelalte instituþii preuniversitare  cu cel puþin
un calculator (de la 1 pânã la 10 calculatoare). Numãrul total al
conexiunilor de acces la Internet în þarã a crescut faþã de perioada
analogicã a anului precedent cu 54,4 %, depãºind cifra de 344,6
mii.
Piaþa forþei de muncã este influenþatã, în mod direct, de
dezechilibrul persistent în economie ºi în viaþa socialã.
Pe de o parte, multe sectoare se confruntã cu lipsa cadrelor
calificate, iar, pe de altã parte, existã excedent de braþe de muncã
nesolicitate.
Un obiectiv aparte îl constituie crearea a 300 de mii locuri
noi de muncã în toate domeniile economiei naþionale.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Guvernul a aprobat
Hotãrârea Cu privire la mãsurile de asigurare a realizãrii
obiectivelor privind crearea, pânã în anul 2009, a 300 mii de noi
locuri de muncã ºi majorarea salariului mediu lunar pe economia
naþionalã pânã la echivalentul de 300 dolari SUA.
În scopul sporirii nivelului de ocupare a forþei de muncã, sa intensificat conlucrarea agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã cu agenþii economici.
Pe parcursul a 11 luni ale anului trecut au fost create 32,9
mii noi locuri de muncã. Astfel, rata ºomajului a constituit 5,4 %.
Ocuparea forþelor de muncã a fost posibilã datoritã
introducerii unor noi tehnologii ºi linii de producþie, relansãrii
activitãþii unor fabrici preponderent în zonele rurale.
Pe parcursul anului 2006 au fost continuate activitãþile de
prevenire ºi de combatere a fenomenului corupþiei ºi a
birocratismului.
Una dintre pârghiile eficiente de combatere a corupþiei ºi
de eliminare a sursei acestui fenomen negativ este optimizarea
cadrului legislativ ºi normativ, în sensul excluderii posibilitãþilor
de interpretare dublã a prevederilor actelor normative ºi legislative.
În acest context, experienþa Republicii Moldova, acumulatã
în cadrul aºa-numitului proces al ghilotinei, poate servi pentru
realizarea de mãsuri concrete în vederea combaterii corupþiei.
Astfel, au fost revizuite ºi examinate peste 1100 de acte
normative cu caracter regulatoriu al activitãþii de antreprenoriat
ºi, în final, circa 100 din ele au fost abrogate, fiind calificate drept
discriminatorii în raport cu activitatea de antreprenoriat.
Guvernul intenþioneazã, sã efectueze, în termene proxime,
ºi revizuirea cadrului legal regulatoriu, astfel reducându-se
esenþial presiunea administrativã asupra antreprenoriatului ºi
posibilitãþile de manevrã a potenþialilor funcþionari corupþi.
La capitolul activizãrii societãþii civile în procesul prevenirii
ºi combaterii corupþiei, o mãsurã importantã este constituirea, la
începutul anului 2006, a Alianþei Anticorupþie de cãtre un ºir de
organizaþii nonguvernamentale, care desfãºoarã activitate
anticorupþionalã ºi semnarea unui Acord de colaborare.

Un alt aspect important al activitãþii desfãºurate de Guvern
în procesul de prevenire ºi de combatere a corupþiei constã în
acþiunile întreprinse pentru asigurarea eligibilitãþii Republicii
Moldova pentru asistenþa financiarã în cadrul programelor
Corporaþiei americane Provocãrile Mileniului.
În acest sens, pe data de 15 decembrie, la Chiºinãu a fost
semnat Acordul de Subvenþionare a Obiectivului Strategic între
Guvernul Statelor Unite ale Americii ºi Guvernul Republicii
Moldova, pentru Programul de Control al Corupþiei, care stabileºte
alocarea a 24,7 mil. dolari SUA pentru susþinerea iniþiativelor de
combatere a corupþiei.
Cu acest eveniment se confirmã deschiderea accesului þãrii
la fonduri financiare nerambursabile de circa 300 mil. dolari SUA.
Echipa guvernamentalã depune eforturi conjugate pentru
implementarea programelor strategice de dezvoltare a þãrii ºi, în
corelare cu strategiile ramurale elaborate, va contribui la crearea
condiþiilor necesare pentru obþinerea unei creºteri economice
durabile, atât sub aspect cantitativ, cât ºi calitativ.
Raportul þãrii ºi Portofoliul de programe ºi de acþiuni
strategice al echipei Guvernamentale, prezentat oficial în cadrul
reuniunii Grupului consultativ al donatorilor pentru Moldova, care
s-a desfãºurat pe 12 decembrie la Bruxelles, a influenþat
adoptarea, de cãtre acesta, a deciziei privind alocarea þãrii
noastre, în urmãtorii trei ani, a peste 1 miliard ºi 200 de milioane
dolari SUA, sumã echivalentã cu 17,5 miliarde lei.
Pe data de 15 decembrie 2006 Consiliul Director al Fondului
Monetar Internaþional a aprobat unanim amplificarea pentru
Moldova a Programului Facilitatea pentru Creºterea Economicã
ºi Reducerea Sãrãciei. Respectiv, tranºa din luna curentã va fi
de circa 48 mil. dolari SUA, faþã de cea prevãzutã iniþial - 17 mil.
dolari SUA, sumã destinatã susþinerii balanþei de plãþi
(completarea rezervelor valutare ale þãrii).
Susþinerea sporitã de cãtre comunitatea internaþionalã
pentru Moldova la care poate fi atribuitã ºi crearea Centrului
Comun pentru Eliberarea Vizelor spre þãrile Uniunii Europene,
ce urmeazã sã fie lansat în martie - aprilie 2007, caracterizeazã
ºi reuºita negocierii Acordurilor de Facilitare a regimului de vize
ºi Readmisie cu Uniunea Europeanã.
Pe lângã faptul cã asistenþele internaþionale enumerate,
inegalabile dupã valoarea ºi condiþiile lor preferenþiale, deschid
posibilitãþi largi pentru investiþii fundamentale în infrastructurã,
proiecte sociale, realizarea reformelor structurale în economie,
presupun ºi un nou nivel de responsabilitate a administraþiei publice
de toate nivelurile din þarã pentru utilizarea cu maximã eficienþã.
Succesul modernizãrii economiei ºi creºterii competitivitãþii
Moldovei în ansamblu este în mâinile noastre, a tuturor cetãþenilor
þãrii, ºi depinde, în mod cert, de atitudinea, abilitatea ºi de energia
cu care vom continua sã acþionãm în comun.
Ministerul Sãnãtãþii al Republicii Moldova
www.ms.gov.md
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Lectura de iarnã pentru cadrele didactice
Pe parcursul a 4 zile (15.01.07-18.01.07), în sala Senatului a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu,
a avut loc ediþia a IV-a a Lecturii de iarnã, consacratã memoriei membrului-corespondent al AªM, profesorului universitar Vitalie
Beþiºor, 70 de ani de la naºtere, cu tematica: Actualitãþi în diagnosticul ºi în tratamentul traumatismelor ºi al patologiilor ortopedice
ale aparatului locomotor. Aspecte ºtiinþifico-practice ºi metodice în pregãtirea universitarã ºi cea postuniversitarã. Organizatori ºi
realizatori ai acestei întruniri ºtiinþifico-practice a cadrelor didactice de profil chirurgical au fost colaboratorii catedrei Ortopedie,
Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie.
Printre cei 297 de participanþi au fost: 171 de persoane de la toate catedrele de profil chirurgical al universitãþii, ortopezitraumatologi de la bazele clinice ale catedrei (Spitalul Clinic Ortopedie - Traumatologie, Spitalul Clinic de Urgenþã Medicalã, Spitalul
Clinic Central Militar, Spitalul CREPOR); din toate oraºele ºi din centrele raionale  64 de persoane; chirurgi-generaliºti din spitalele
municipale ºi raionale  62 de persoane. Au fost convocate toate persoanele care au contiguitãþi cu pregãtirea studenþilor, rezidenþilor
ºi a medicilor, în perfecþionare, în problemele traumatismelor corporale ºi ale maladiilor aparatului locomotor.
Au fost þinute 27 de prezentãri ºtiinþifico-practice (în medie fiecare a câte 30 minute) în care s-a arãtat aportul academicianului
Vitalie Beþiºor în studierea, în þara noastrã, a politraumatismelor (F. Gornea, profesor), s-a relevat implementarea în medicina autohtonã
a artroplastiilor de ºold (Gh. Croitoru, conferenþiar; A. Beþiºor, doctor, asistent) ºi genunchi (conf. M. Darciuc), a artroscopiei articulaþiilor
mari (V. Vetrilã, doctor; N. Erhan) etc.
Au fost reflectate succesele obþinute la catedrã în vertebrologie (O. Pulbere, conferenþiar; N. Caproº, conferenþiar), în optimizarea
tratamentului pseudoartrozelor (V. Nacu, conferenþiar), în tratamentul defectelor tegumentare (Gr. Verega, conferenþiar), s-au elucidat
consecinþele combustionale (A. Taran, conferenþiar), traumatismele prin armã de foc contemporanã (I. Stupac, colonel, asistent) etc.
Cu o deosebitã atenþie au fost audiate prezentãrile despre traumatismele craniocerebrale (Gr. Zapohlîh, conferenþiar; I. Gherman,
conferenþiar), despre nervii periferici (I. Vacarciuc, conferenþiar), leziuni traumatice la femei în timpul sarcinii (M. Moldovanu,
conferenþiar), despre tumorile locomotorului (I. Dascaliuc, conferenþiar ).
Un deosebit interes au prezentat materialele de ordin didactic: Formarea gândirii profesionale a medicului (Elena DavidescuCreangã, lector universitar) ºi Metodologia unei lecþii practice în ortopedie ºi în traumatologie (F. Gornea, profesor; I. Tofan, conferenþiar;
Elena Davidescu-Creangã, lector universitar), scopul cãrora a fost de a împãrtãºi practica proprie ºi experienþa internaþionalã în problemele
didactice contemporane.
Un plus deosebit a avut ºi publicarea materialelor Lecturii în revista Arta Medica, pe care fiecare participant a primit-o.
Cum a menþionat moderatorul ºi promotorul acestei Lecturi, vicerectorul în activitate clinicã ºi studii postuniversitare, profesorul
V. Hotineanu, scopul sãu aceastã întrunire ºi l-a realizat pe deplin, iar doritorii de a-ºi aprofunda cunoºtinþele în ortopedie-traumatologie
pot consulta materiale expuse în revista sus-numitã.
Filip Gornea, dr. h., profesor universitar
ªef catedrã Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie
USMF Nicolae Testemiþanu

Congresul Internaþional STOMis-2006
de Medicinã Dentarã pentru studenþi ºi tineri medici
În perioada 710 decembrie a anului trecut, la Iaºi, a avut
loc cea de-a doua ediþie a Congresului Internaþional STOMis 
2006. La acest congres, organizat de ºi pentru studenþii stomatologi,
au participat mari centre universitare de medicinã dentarã
româneºti, ca cele din Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara, Oradea,
Iaºi.
Colectivul, în numãr de 13 studenþi ai facultãþii Stomatologie,
USMF Nicolae Testemiþanu din Chiºinãu, îndrumaþi de Sergiu
Ciobanu, DumitruHîþu, Nicolae Chele, Adrian Chiriac au acceptat
cu plãcere invitaþia de a lua parte la acest congres, demonstrând
lucrãri sub formã de prezentare verbalã ºi un poster.
Toate lucrãrile participanþilor au fost publicate într-un volum
de teze care conþine rezumatele lucrãrilor în limbile românã ºi
englezã.
Prezentãrile verbale au avut loc în patru sesiuni, pe parcursul
zilelor de 8 ºi 9 decembrie, cu un volum total de 66 de lucrãri.
De asemenea, spre analiza juriului au fost propuse un ºir de
postere, unul din care, Insuficienþa periajului dentar, realizat de
%
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de gradul III  Briþchi Alexandru (anul III);
trei menþiuni  Cirimpei Vasile (anul III),
Porosencov Egor (anul V), Moraru Oxana
(rezident, Chirurgie OMF).
Studenþii au mai fost apreciaþi ºi
cu premii de valoare care vor ameliora
lucrul lor clinic ºi preclinic.
Pe data de 8.12.2006, între orele
11.0013.00, s-a organizat un work
shop româno-moldovenesc, prezidat de
dl decan, profesor universitar, dr. Norina
Forna. Cu un raport de reflectare a
structurii ºi mecanismului de studiu în
cadrul facultãþii Stomatologie din
Chiºinau, a participat dl dr. Sergiu
Participanþi la congres, atît din Moldova cît ºi România.
Ciobanu, prodecanul facultãþii.
Am rãmas plãcut surprinºi de modul de organizare a congresului, precum ºi de programul distractiv, organizat pentru
studenþi ºi pentru profesori.
In urma discuþiilor întreþinute cu studenþii din România, am
fost invitaþi a participa la congrese similare în alte oraºe. Propunere
a fost acceptatã cu mult entuziasm de cãtre colectivul nostru de
studenþi.
Nu putem sã nu menþionãm condiþiile ideale de cazare ºi
atitudinea grijulie a organizatorilor.
În urmã plãcutei experienþe acumulate la Iaºi, în cadrul
Congresului Internaþional STOMis  2006, suntem deciºi sã
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realizãri în domeniul stomatologiei; atât la Iaºi, cât ºi în alte centre
universitare.

Alexandru Briþchi, student la anul III
Facultatea Stomatologie
USMF Nicolae Testemiþanu

Premianþi Vasile Cirimpei, Alexandru Briþchi,
Oxana Moraru, Egor Porosencov.
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Considerente morfofuncþionale asupra complexului hepatoligamentar
I. Catereniuc
Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae Testemiþanu
Morphofunctional Considerations Concerning Hepatoligamentary Complex
This research work represents a complex investigation of the extra and intraorganic neuro-vascular apparatus of the hepatoligamentary
complex, which includes individual structures (the liver and its ligaments, the neuro-vascular and bile elements) linked into a single
morphofunctional structure which carries-out common functions. Using classical, original and contemporary morphological methods of
investigations, we established peculiarities of the arrangement of the extra- and intraorganic blood vessels and nerves of the liver and its
ligaments which directly depend on the architectonics of the connective-tissue substratum of every component of the organo-complex.
Key words: hepatoligamentary complex, macromicroscopy
Ãåïàòîëèãàìåíòàðíûé êîìïëåêñ ñ ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ
Ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñíîå èññëåäîâàíèå ìîðôîëîãèè âíå- è âíóòðèîðãàííîãî íåðâíî-ñîñóäèñòîãî àïïàðàòà
ãåïàòîëèãàìåíòàðíîãî êîìïëåêñà, âêëþ÷àþùåãî îòäåëüíûå êîìïîíåíòû (ïå÷åíü, å¸ ñâÿçêè è íåðâíî-ñîñóäèñòî-áèëèàðíûå
ýëåìåíòû), îáúåäèí¸ííûå â åäèíóþ ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó â ïëàíå âûïîëíåíèÿ ðÿäà ôóíêöèé. Èñïîëüçóÿ ðÿä
àäåêâàòíûõ, îðèãèíàëüíûõ, êëàññè÷åñêèõ è ñîâðåìåííûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, óñòàíîâëåíû îñîáåííîñòè
ðàñïðåäåëåíèÿ âíå- è âíóòðèîðãàííûõ ñîñóäîâ è íåðâîâ ïå÷åíè è å¸ ñâÿçîê, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò àðõèòåêòîíèêè ñîåäèíèòåëüíî-òêàííîãî ñóáñòðàòà êàæäîãî îòäåëüíîãî êîìïîíåíòà îðãàíîêîìïëåêñà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåïàòîëèãàìåíòàðíûé êîìïëåêñ, ìàêðîìèêðîñêîïèÿ

Introducere
Succesele considerabile ale chirurgiei abdominale, din
ultimele decenii, evidenþiazã importanþa anatomiei elementelor
neuro-vasculare extra- ºi intraorganice la nivel de problemã-cheie
în soluþionarea multor aspecte neclare ale hepatologiei moderne
[1, 3, 8]. Avansarea acestei ºtiinþe necesitã un studiu cuprinzãtor
al morfologiei aparatului neuro-vascular al complexului
hepatoligamentar (CHL) în aspect macroscopic, microscopic ºi,
în special, macromicroscopic. Asemenea cercetãri sunt actuale ºi
prezintã interes pentru chirurgia abdominalã, hepatologie,
microchirurgie, laparoscopie, transplantologie ºi alte discipline
clinice.
Studiul a fost dictat ºi de actualizarea, în ultimii ani, a
metodelor tradiþionale, nemedicamentoase de tratament, inclusiv
cele refelexo-terapeutice, de acþiune neuro-reflexã, preponderent,
prin porþile externe de influenþã asupra organelor interne [15].
În literatura de specialitate existã lucrãri dedicate inervaþiei
ºi vascularizaþiei ficatului ºi a ligamentelor lui obþinute prin metode
macroscopice, histologice ºi experimentale [6, 7, 9-14, 16, 17].
Prin prisma analizei acestor materiale conchidem cã atenþia
autorilor s-a concentrat asupra studierii aparatului neuro-vascular
la nivel macro- ºi microscopic, pe când datele despre structura
vaselor ºi a nervilor ficatului ºi ligamentelor lui în aspect
macromicroscopic, obþinute prin colorare electivã cu reactivul
Schiff, lipsesc, cu excepþia studiului privind inervaþia venelor
hepatice, întreprins de Â. È. Êîâàëü (1971).
Scopul lucrãrii constã în stabilirea particularitãþilor
morfofuncþionale ºi legitãþilor de distribuire a elementelor neurovasculare extra- ºi intraorganice în cadrul organo-complexului
hepatoligamentar.

lui ºi elementele neuro-vasculare componente) care constituie
o unitate morfofuncþionalã, fiind unite în vederea realizãrii unor
funcþii comune; ganglionii vegetativi laterovertebrali (superiori
ai lanþului simpatic lombar) ºi prevertebrali (ganglionii
semilunari), ca surse de inervaþie ale organo - complexului, pe
material uman, precum ºi pe cel colectat de la ºobolani albi de
laborator (Rattus albus), linia Wistar, ºi de la pisici.
Repartizarea materialului investigat conform perioadelor
ontogenezei are la bazã periodizarea de vârstã adoptatã la
Simpozionul Institutului de Fiziologie de Vârstã al AªP URSS,
precum ºi cea propusã de R. Robacki [5].
Sursele de inervaþie au fost evidenþiate prin metode de
disecþie anatomicã finã dupã V. P. Vorobiov, R. D. Sinelnikov ºi
B. Z. Perlin (31 de obiecte).
Studiul macromicroscopic a fost realizat pe piese anatomice
integrale, colorate electiv cu reactivul Schiff în prescripþia M. G.
ªubici, A. B. Hodos, parþial  cu unele modificãri propuse la catedrã
[4] (89 de obiecte).
Aspectele particulare de distribuire spaþialã intraparenchimatoasã a vaselor hepatice au fost evidenþiate prin metoda policromã de
coroziune hepaticã în colaborare cu O. Mocealov ºi dupã modificãrile
metodei clasice de coroziune propuse de [2] (10 obiecte).
Decelarea microstructurii elementelor neuro-vasculare a fost
realizatã prin utilizarea tehnicilor de impregnare cu nitrat de argint
dupã Å. È. Ðàññêàçîâà (cu unele modificãri), Bielschowsky 
Gross, Bielschowsky  Buke etc. (45 de obiecte), metodelor Nissl
(8 obiecte) ºi Weigert  Pal (15 obiecte).
Structurile nervoase adrenergice ºi colinergice au fost
evidenþiate, respectiv, dupã V. N. ªvaliov, N. I. Jucikova ºi M. J.
Karnovsky, L. Roots (23 de obiecte).

Material ºi metode
Cercetãrii a fost supus complexul hepatoligamentar,
reprezentat prin structuri de tip particular (ficatul cu ligamentele

Rezultate ºi discuþii
Studiul macroscopic al ligamentelor hepatice include
descrierea aspectului general, a topografiei ºi a modului de
'
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continuare a peritoneului care le formeazã, evidenþiindu-se
particularitãþile de structurã în contextul variabilitãþii anatomice
individuale, în diferite perioade ale ontogenezei postnatale, bazatã
pe date proprii ºi informaþia bibliograficã. S-a stabilit cã aceste
formaþiuni seroase la nou-nãscuþi ºi copii sunt subþiri, aproape
transparente ºi uºor extensibile, pãstrându-ºi aceste particularitãþi
ºi la adolescenþi. Cu vârsta însã aceste structuri peritoneale devin
mai puþin extensibile, obþinând aspect de lame fibroase mai dese.
Tot aici menþionãm o serie de funcþii importante ale
ligamentelor anexe ficatului:
•
ligamentele hepatice constituie un element de susþinere
(ancorare) a organului în poziþia sa normalã;
•
prin intermediul ligamentelor se realizeazã cãile de acces ºi
modalitãþile de distribuire a nervilor ºi vaselor spre ficat;
•
formaþiunile peritoneale în cauzã îndeplinesc un rol de
amortizor biologic;
•
prezintã substratul morfologic de localizare al zonelor neurovasculare de compensare (anastomoze, reþele nervoase ºi
vasculare, zone reflexogene etc.).
Ficatul este un organ deosebit de intens vascularizat, unicul
care, din punct de vedere circulator ºi nu numai, prezintã doi pediculi
(aferent ºi eferent), ºi care primeºte sânge din douã surse (o dublã
circulaþie sangvinã): sânge funcþional (asigurat de vena portã) ºi
sânge nutritiv (care circulã prin artera hepaticã ºi venele hepatice).
Pe piesele de coroziune, unde sistemele vasculoductale au
fost fost injectate cu mase plastice de diferite culori, urmate de
corodarea parenchimului hepatic, cu acid, pot fi urmãrite lesne
distribuirea spaþialã intraparenchimatoasã, topografia ºi
interraporturile sistemelor vasculobiliare. Au fost studiate
variabilitatea arhitectonicii, unii parametri morfolometrici ai
sistemului vascular hepatic ºi a fost stabilitã o corelaþie armonioasã
între tipul ºi forma de ramificaþie a vaselor sistemelor
arteriovenoase. De regulã, tipul magistral de rãspândire a ramurilor
sistemului portal corespunde modului de ramificare a sistemelor
arterial ºi al celui de formare a venelor hepatice (fig. 1). Arterele
hepatice însoþesc ramurile venei portã, iar venele hepatice se
localizeazã în spaþiile delimitate de ramificaþiile primelor douã
sisteme vasculare.

În studiul întreprins, o atenþie deosebitã am acordat surselor
de inervaþie ºi diversitãþii interconexiunilor nervoase în cadrul CHL,
care prezintã un mare interes anatomotopografic ºi clinic. Astfel, a
fost stabilit caracterul de distribuire locoregionalã a surselor de bazã
ºi auxiliare de inervaþie a organo-complexului.
Studiul morfologic denotã cã inervaþia ficatului ºi
ligamentelor sale anexe, stabilitã prin disecþie anatomicã finã,
este asiguratã de plexurile hepatice anterior (satelit al arterelor
hepatice) ºi posterior (care însoþeºte vena portã), de fibre aferente
ºi eferente ale nervilor vagi [atât la direct, cât ºi prin intermediul
plexurilor celiac (centrul Th. Willis), esofagian ºi coronar gastric],
ramurile viscerale ale ganglionilor lanþului laterovertebral lombar
ºi toracic (nervii viscerali mare ºi mic), ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmatici (preponderent ale celui
din dreapta, atât în direct, cât ºi prin intermediul plexurilor
subfrenice ºi celiac), nervii intercostali inferiori ºi, nu în ultimul

Fig. 2. Plexul celiac, sursã principalã de inervaþie hepaticã ºi
plexurile sale satelite. Participarea nervului diafragmal stâng
la inervaþia ligamentului triunghiular stâng.
1  nervul frenic stâng; 2  nervi intercostali; 3  ramuri ale nervului
diafragmal stâng rãspândite în diafragm ºi ligamentul triunghiular
stâng; 4  hilul ficatului; 5 - plexul hepatic anterior; 6  ramuri ale
plexului esofagian orientate spre sectorul stâng al scizurii hilare; 7
 ganglion celiac suplimentar din stânga; 8  ganglion celiac stâng
de formã inelarã; 9  plexul esofagian; 10  plexul renal drept; 11
 artera hepaticã comunã; 12- artera lienalã; 13  aorta; 14  cordul;
15  diafragmul; 16 - ficatul; 17  esofagul; 18  glanda suprarenalã
din stânga;19  rinichiul stâng; 20  rinichiul drept. Ob. nr. 88.
Bãrbat. Macropreparat.

Fig.1. Piesã corosivã hepaticã. Vedere inferioarã
(faþa visceralã). Sistemele vasculoductale hepatice:
A  arterele hepatice; B  ramificaþiile venei portã; C  venele
hepatice, afluente ale venei cavã inferioarã; D  cãile biliare. Ob.
nr. 96. Bãrbat, 57 de ani.
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colaterale de inervaþie, care are un rol ponderabil în asigurarea
integritãþii funcþionale a structurilor din cadrul CHL.
Astfel au fost stabilite în premierã ca surse suplimentare de
inervaþie ale organo  complexului în cauzã, ramuri directe spre
versantul posterior al ficatului cu originea în ganglionul celiac drept,
nervii frenic drept ºi vag de pe aceeaºi parte.
Morfologia aparatului neuro-vascular al complexului
hepatoligamentar, pentru a fi reactualizatã atât în optica noilor, cât
ºi a celor clasice posibilitãþi ºi tehnologii de investigaþie, ne-a impus
cercetãri finisime la limitele de accesibilitate macromicroscopicã,
cercetãri care în ultimul timp trezesc un interes deosebit. Pentru
atingerea acestui scop, am aplicat metoda macromicroscopicã de
colorare electivã a vaselor ºi nervilor cu reactivul Schiff, care nea oferit posibilitatea sã stabilim particularitãþile morfologice ale
elementelor neuro-vasculare din complexul hepatoligamentar ºi
coraporturile lor cu substratul tisular.
Analiza materialului faptic denotã cã aparatul neuro-vascular
al structurilor conjunctive ligamento-hepatice este bine dezvoltat,
iar numeroasele trunchiuri nervoase componente, subdivizânduse multiplu, formeazã zone unisistemice ºi intersistemice de
suprapunere, sectoare cu încruciºare ºi interferenþã atât nervoase,
cât ºi vasculare. Sistematizarea ºi interpretarea materialului au scos
în evidenþã cã sursele de inervaþie, în calea lor spre ficat, urmeazã
ligamentele ficatului prin douã modalitãþi de rãspândire a
ramificaþiilor sale terminale: magistralã (convergentã, concentratã)
sau/ºi divergentã) ºi difuzã (dispersatã), precum ºi prin multe alte
forme intermediare (de tranziþie).
Nu în ultimul rând, ar fi cazul de menþionat aici fibrele nervoase
ascendente (recurente) spre ligamentele falciform, coronar ºi
triunghiulare, cu origine perihepaticã, care îºi croiesc calea în
contrasens, inervând ligamentele în cauzã. Pe un numãr considerabil
de preparate anatomice, am stabilit prezenþa acestor fibre nervoase
la nivelul frontierei ligamento-hepatice. Aceastã informaþie ne
permite sã constatãm prezenþa atât a principiului cranio-caudal, cât
ºi a celui caudo-cranial în distribuirea, structura ºi în dezvoltarea
inervaþiei complexului hepatoligamentar (fig. 4, 5).
Metoda macromicroscopicã ne-a permis nu numai sã stabilim
particularitãþile anatomice ale inervaþiei ficatului, dar ºi sã precizãm

rând, de fibre din componenþa plexului hepatocaval (termen
propus de Â. È. Êîâàëü (1971) (fig. 2, 3).
Ca surse constante de inervaþie hepaticã am stabilit, variabile
numeric ºi topografic, ramurile plexului coronar gastric.
În acelaºi context, în multe cazuri am determinat contribuþia
nemijlocitã a plexului periesofagian (porþiunea abdominalã) la
inervaþia sectorului hilar ºi a zonei adiacente ºãnþuleþului esofagian
al ficatului, din ce rezultã cã, din punct de vedere al specificului
morfotopografic, porþiunea subdiafragmaticã a plexului
periesofagian poate fi consideratã ca sursã de bazã a inervaþiei CHL,
date ce nu sunt relatate în sursele bibliografice accesibile (fig. 3).
În virtutea acestor date, a apãrut problema surselor
inconstante de inervaþie a structurilor organo - complexului,
unele din care în literatura de specialitate sunt descrise destul
de modest, iar altele sunt trecute cu vederea. Informaþia nou
dobânditã impune necesitatea analizei minuþioase a acestor cãi

Fig. 3. Corelaþiile nervului frenic din dreapta ºi ale trunchiului
vagal posterior cu plexul ºi ganglionii celiaci. Participarea
directã a ramului nervului frenic drept la formarea plexului
celiac. Aspect posterior.
1  trunchiul vagal posterior; 2  plexul esofagian; 3  ramuri gastrice
ale trunchiului vagal posterior; 4  nervul frenic din dreapta; 5  ramura
nervului frenic drept spre ligamentul triunghiular drept; 6  ramuri
frenice spre versantul posterior al ficatului; 7  ganglionul frenic; 8 
ramurã frenicoganglionarã; 9  ganglionul celiac drept; 10  sector al
plexului celiac; 11  aorta abdominalã (deplasatã posterior ºi în stânga);
12  artera frenicã inferioarã dreaptã; 13  artera renalã dreaptã; 14 
esofagul; 15  pericardul; 16  ligamentul triunghiular drept; 17 
versantul posterior al ficatului; 18  stomacul; 19  rinichiul drept
(secþionat orizontal). Ob. nr. 89. Bãrbat. Macropreparat.

Fig. 4. Ligamentul coronar. Contribuþia nervilor ascendenþi
(recurenþi) cu originea în plexul hepatic intraorganic la
inervaþia porþiunii centrale a ligamentului coronar.
1  nervi recurenþi; 2  ramuri ale nervilor intercostali inferiori;
3  frontiera ligamentohepaticã. Ob. nr. 83. Colorare: reactivul
Schiff, x 4.
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ºi sã lãrgim cunoºtinþele curente în ceea ce priveºte caracterul
ramificaþiilor, interacþiunea ºi topografia fasciculelor nervoase cu
origine diversã din cadrul plexului nervos comun al complexului
hepatoligamentar.
Totodatã s-au pus în evidenþã coraporturile elementelor
neuro-vasculare cu substratul tisular în placa hilarã a capsulei
glissoniene, în prelungirile ei fibroase intrahepatice: cisticã
(vezicularã), ombilicalã ºi aranþianã, precum ºi la nivelul porþiunii
hepatice a venei cavã inferioarã (fig. 6).
Odatã cu avansarea cerinþelor practicii medicale ºi aplicarea
pe larg a terapiei translimfatice, devine din ce în ce mai actualã
necesitatea unui studiu detaliat referitor la macromicro- ºi
micromorfologia vaselor ºi reþelelor limfatice, date care ar facilita
promovarea noilor tehnologii raþionale de limfoterapie
(administrarea endolimfaticã a preparatelor medicamentoase etc.).
Materialul factologic obþinut ne permite sã conchidem cã
particularitãþile morfologice, arhitectonica ºi topografia reþelelor
limfatice sunt determinate atât de interrelaþiile dintre structura ºi
funcþia ficatului, cât ºi de sintopia vaselor componente cu
formaþiunile adiacente.
Analizând rezultatele obþinute, constatãm cã vasele limfatice
reprezintã structuri plurisegmentate, fiind constituite din
limfangioni, consideraþi drept microsegmente ºi, nu în ultimul rând,
din macromicrosegmente (stabilite prin scopie intermediarã),
descrise în premierã de M. ªtefaneþ (1998) ºi detectate de noi, în
cele mai diverse forme, în structurile investigate (fig. 5).
Datele macromicroscopice obþinute ne permit sã conchidem,
cã nervii îºi croiesc calea spre parenchimul ficatului prin:
ligamentele organului, prin capsula fibroasã, stroma conjunctivã,
pe traiectul vaselor cãilor biliare.
Prezenþa surselor comune de inervaþie ºi integritatea
structuralã a plexurilor nervoase din ligamentele hepatice, ale celor
din seroasa visceralã ºi intrahepatice ne permite sã le comasãm
într-un plex nervos unitar comun-hepatoligamentar. Acest principiu
de studiere în ansamblu a aparatului nervos al organo - complexului
permite aprecierea veridicã a rolului surselor constante ºi
inconstante de inervaþie, care asigurã temeinicia ºi integritatea
structurii ºi funcþiei tuturor elementelor sale componente.
Determinatã prin tehnici macroscopice ºi macromicroscopice, structura aparatului nervos periferic ºi tabloul conexiunilor
internervoase în cadrul surselor de inervaþie, dupã cum menþioneazã
V. V. Kuprianov, oferã doar o imagine generalã despre cãile de

propagare a impulsaþiei nervoase în dublu sens. Pentru a efectua o
analizã morfofuncþionalã mai amplã a structurii elementelor neurovasculare din componenþa CHL, sunt necesare ºi importante date
în aspect microscopic.
Opiniile contemporane privind inervaþia viscerelor nu se
limiteazã numai la caracteristica aparatului lor nervos propriu-zis.
Noþiunea include tot complexul de structuri componente: seroasa
perivisceralã (peritoneul visceral, ligamente, epiplon etc.), þesutul
celuloadipos adiacent, stroma organului, vasele sangvine ºi
limfatice, ansamblul de elemente nervoase etc.
Examenul pieselor histologice consemneazã, cã seroasa ºi
stroma peri- ºi intrahepaticã s-au dovedit a fi prevãzute cu un aparat
nervos constituit din trunchiuri nervoase cu diametru divers
(mielinice ºi amielinice), fibre nervoase separate, neurocite izolate
ºi neuroganglioni solitari ºi agregaþi de diferite dimensiuni, plexuri
peri-, paravasale ºi polivalente, ºi receptori polimorfi, care
reprezintã un monitor biologic al cãilor aferente senzitive. O
parte de fibre nervoase formeazã terminaþii arboreforme, aciforme,
în gãmãlie etc., altele  reþele peri- ºi paravasale.
Referitor la plexurile nervoase din componenþa ligamentelor
anexe ficatului, e important de menþionat cã ele, de regulã, sunt
plasate în douã straturi. Plexul nervos superficial este situat la
nivelul stratului extern de fibre colagene, iar cel profund  în stratul
colageno-elastic profund. Majoritatea nervilor sunt localizaþi în
substrat concomitent cu vasele sangvine, formând complexe neurovasculare, însã destul de frecvent se depisteazã vase ºi trunchiuri /
fibre nervoase plasate izolat, cu divers grad de sinuozitate a
traiectului sãu. S-ar putea de presupus cã traiectul ºerpuit al vaselor
ºi nervilor seroasei perihepatice constituie unul din mecanismele
compensatorii, determinat de miºcãrile funcþionale ale ficatului ºi
derivatelor lui peritoneale. Traiectul sinuos al elementelor neurovasculare oferã substratului o rezervã de mobilitate fiziologicã.
Studiul histologic al elementelor neuro-vasculare ºi
neurofibrilare din cadrul CHL s-a realizat pe secþiuni seriate, pe
care celulele nervoase para- ºi intraorganice, depistate în structurile
de interes, sunt de diferite dimensiuni, localizate solitar sau
formeazã aglomerãri cu mai puþini neuroni. Aceste microcomplexe
(microganglioni) de formã neregulatã, triunghiularã, de cerc, ovalã,
fusiformã, alungitã etc. sunt unite prin cordoane nervoase de diferite

Fig. 6. Macromicrosector din porþiunea hepaticã a venei cavã
inferioarã. Raportul elementelor nervoase cu zonele
circumiacente ostiumurilor venelor hepatice.
1  ostiumul venei hepatice din dreapta; 2  ostiumul venei hepatice
din stânga; 3 - ramuri ale nervului diafragmal din dreapta; 4 dispoziþie arciformã a trunchiurilor nervoase împejurul ostiumului
venei hepatice stângi. Ob. nr. 83. Colorare: reactivul Schiff, x 4.

Fig. 5. Ligamentul coronar (zona ligamentohepaticã).
Macromicrosegment al sistemului limfatic. Plex vasculonervos.
1 - vase aferente; 2 - vas eferent; 3  nervi ascendenþi (recurenþi).
Ob. nr. 60. Colorare: reactivul Schiff, x 12.
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Fig. 7. Celule nervoase izolate localizate de-a lungul unui
trunchiuleþ nervos în porþiunea mijlocie (pars flaccida) a micului
epiploon. Microfotogramã. Impregnare argenticã, dupã
E. Rasskazova x 200.

Fig. 8. Dispersare etajatã a arborelui dendritic (tip dendriform de
ramificare) în cadrul unei arborizaþii simple, localizatã în capsula
ficatului. Faþa diafragmalã a lobului hepatic drept. Microfotogramã.
Impregnare argenticã dupã E. Rasskazova, x 300.

grosimi ºi sunt lipsite de capsulã conjunctivã bine determinatã.
Agregaþiile neurocitare se localizeazã para-, peri- sau intratroncular,
în locurile de diviziune a trunchiurilor nervoase ºi/sau vasculare,
în cadrul anselor plexurilor nervoase, în spaþiile celulare
interlamelare ale frontierelor ligamentohepatice etc., iar
dimensiunile lor sunt dependente de zonele locoregionale în care
sunt amplasate (fig. 7). Aceºti microganglioni includ de la câteva
unitãþi pânã la zeci, uneori sute de celule nervoase de diferite
dimensiuni.
Aglomerãrile neurocitare peri- ºi paravasale, extra- ºi
intratronculare, în opinia noastrã, se manifestã ca zone reflexogene
sensibile, constituind centri polifuncþionali micºti de inervaþie
perifericã, de reglare funcþionalã a organului subordonat (surse
autonome de inervaþie polivalentã), a vaselor sangvine ºi limfatice.
Studierea terminaþiilor nervoase denotã prezenþa preponderent a
receptorilor liberi ºi neliberi, arborizaþiile cãrora sunt de diversã
complexitate: simpli ºi compuºi (cu intercalãri bizare ale
ramificaþiilor terminale, care poartã un caracter difuz, liber, în
cascadã etc.) (fig. 8).
Densitatea elementelor neurofibrilare ºi neurocelulare
prevaleazã în sectorul hilar ºi prehilar, în zonele ligamentohepatice,
aria nudã, zona din apropierea veziculei biliare etc. Aceste locuricheie de concentrare a elementelor neuro-vasculare, aºa-numitele
zone reflexogene ºi centri nervoºi locali (periferici), constituie,

dupã toate, mecanisme de declanºare a reflexelor visceroviscerale
în stare de normã ºi diferite patologii, asigurând posibilitatea
conectãrii la acest nivel a arcurilor reflexe locale în rezecþii hepatice
totale ºi subtotale, în transplant ºi alte intervenþii chirurgicale. Ele
permit de a bloca un numãr maximal de structuri nervoase în
anestezie, rezecþii hepatice, transplant etc.
Investigaþiile histochimice ne-au permis sã punem în evidenþã
componenþa adrenergicã ºi colinergicã a aparatului nervos din ficat
ºi alte structuri ale complexului hepatoligamentar (fig. 9, 10).
La moment e oportun de menþionat, cã aceste metode ne-au
oferit posibilitatea sã evidenþiem în stroma ºi parenchimul hepatic
mai multe structuri nervoase, decât în cazul aplicãrii tehnicilor de
impregnare argenticã.
Concluzii
I. A fost stabilit caracterul de distribuire topograficã ºi
structura surselor de bazã ºi auxiliare de inervaþie ale complexului
hepatoligamentar.
1.
Sursele principale care asigurã inervaþia CHL sunt: plexurile
hepatice anterior (satelit al arterelor hepatice) ºi posterior
(satelit al venei portã), derivate ale plexului celiac; ramurile
nervilor vagi, prin intermediul plexului celiac, esofagian
(porþiunea abdominalã) ºi coronar gastric; ramurile viscerale
ale ganglionilor lanþului paravertebral toracic (nervii

Fig. 9. Luminescenþã specificã a unui plex nervos adrenergic în
adventicea unei artere din lobul hepatic drept. Microfotogramã.
Colorare: metoda V.N. ªvaliov, N.I. Jucikova, x 400.

Fig. 10. Activitate sporitã a AChE într-o celulã nervoasã ºi
prelungirile ei citoplasmatice. Microfotogramã. Colorare:
modificarea metodei Karnovsky-Roots, x 400.
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splanhnici mare ºi mic) ºi lombar (ganglionii superiori);
ramurile frenicoabdominale ale nervilor diafragmali,
preponderent cel din dreapta (în direct sau prin mijlocirea
plexurilor subfrenice ºi celiac); nervii intercostali inferiori;
plexul caval inferior ºi cel al venelor hepatice (plexul
hepatocaval). O sursã importantã de inervaþie a ligamentelor
hepatice o constituie fibrele nervoase recurente (ascendente)
cu originea în plexul perihepatic.
2.
Sursele inconstante sunt reprezentate de: ramuri directe
emergente de la ganglionul semilunar drept ºi de la nervul
frenic din dreapta spre versantul posterior al ficatului; ramuri
directe ale nervului vag drept spre versantul posterior al
ficatului ºi de la ambele trunchiuri vagale spre scizura hilarã
hepaticã.
II. Sursele de inervaþie comune, integritatea structuralã ºi
interconexiunile morfofuncþionale ale plexurilor nervoase din toate
componentele organo - complexului ne permit sã le comasãm întrun plex integral - hepatoligamentar, cu dispoziþie stratificatã a
elementelor nervoase, care formeazã un strat superficial,
macroareolar ºi altul profund, microareolar. Conexiunile dintre
plexurile organice din componenþa CHL constituie substratul
morfologic al relaþiilor visceroviscerale în normã ºi patologie, graþie
cãrora este asiguratã integritatea funcþionalã ºi coordonarea
activitãþii ficatului ºi ligamentelor sale.
III. Aparatul nervos al CHL include trunchiuri ºi fascicule
nervoase cu diametru divers (mielinice ºi amielinice), fibre
nervoase separate; neurocite izolate ºi neuroganglioni solitari ºi
agregaþi de diferite forme ºi dimensiuni; plexuri perivasculare,
extra- ºi intraorganice ºi un aparat receptor polimorf.
IV. A fost stabilitã distribuirea locoregionalã a zonelor
reflexogene în cadrul CHL, caracterizate printr-o densitate maximã
a receptorilor, elementelor neurofibrilare ºi neurocelulare. La
acestea putem atribui regiunea hilarã ºi cea din preajma veziculei
biliare, peritoneul ce acoperã acest sector al organului, aria nudã,
tunica seroasã ºi þesutul lax al zonelor de tranziþie hepatoligamentarã a ligamentelor care fixeazã ficatul de diafragmã, pereþii
abdominali ºi viscerele adiacente.
V. Diversitatea surselor ºi cãilor de inervaþie, variabilitatea
lor topograficã, prezenþa teritoriilor intra- ºi intersistemice de
interferenþã a nervilor, conexiunilor bilaterale încruciºate,
sistemului de inervaþie în mai multe trepte a ficatului ºi a

aparatului sãu ligamentar, asigurã temeinicia organizãrii
morfofuncþionale a CHL, constituind substratul morfologic al
mecanismelor compensatorii potenþiale de reglare ºi dirijare a
funcþiilor organului.
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Cancerul de veziculã biliarã în era chirurgiei laparoscopice
E. Târcoveanu, D. Niculescu, C. Lupaºcu
Centrul de Cercetare în Chirurgie Generalã Clasicã ºi Laparoscopicã
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Gr. T. Popa Iaºi
Gallbladder Carcinoma in the Laparoscopic Era
Gallbladder carcinoma is an abdominal malignancy with a poor prognosis that depends on its stage at the time of diagnosis. Only in the early
stage of gallbladder carcinoma (when the tumor is limited to the mucosa or proper muscle layer) can a satisfactory outcome be obtained by
simple cholecystectomy or cholecystectomy with regional lymph node dissection. From 1996 to 2004, 46 patients with gallbladder carcinoma
underwent surgical procedures in our surgical unit (0.6% of all cholecystectomies performed). There were 8 male and 38 female, with mean age
of 66 years. Diagnosis was established preoperatively in only 5 cases (by abdominal ultrasonography exam and CT-scan), during the surgical
intervention in 31 cases and postoperatively in 10 cases. We performed 17 cholecystectomies (12 laparoscopically), 7 cholecystectomies and
hepatic resections, 8 cholecystectomies and T-tube drainage into the common bile duct (for lithiasis), 6 anastomosis between the choledocus and
duodenum or jejunum, 2 cholecystectomies with a drilling of a transtumoural stent, and 6 other types of interventions. We also performed 3
surgical re-interventions (2 hepatic resections of the 4-th and 5-th segments and one limphadenectomy in the hepatic pedicle). Postoperative
mortality in the first 10 days was 8.7% (4 cases). We also performed postoperative chemotherapy in 28 cases. After simple cholecystectomies
(by laparoscopic or open approach) the period of survival flow was more than four years for four patients and more than three years for six
patients. Two patients were still alive two years after their surgeries.
Key words: gallbladder carcinoma, laparoscopic cholecystectomy
Ðàê æåë÷íîãî ïóçûðÿ â ýïîõó ëàïàðîñêîïè÷åñêîé õèðóðãèè
Êàðöèíîìà æåë÷íîãî ïóçûðÿ  ýòî àáäîìèíàëüíàÿ çëîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü ñ íåáëàãîïðèÿòíûì ïðîãíîçîì, êîòîðûé çàâèñèò
îò ñòàäèè è ñðîêîâ çàáîëåâàíèÿ. Òîëüêî â ðàííèõ ñòàäèÿõ, êîãäà îïóõîëü îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðåäåëàìè ñëèçèñòîé èëè ìûøå÷íîãî
ñëîÿ, ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïðîñòîé õîëåöèñòýêîìèåé èëè õîëåöèñòýêòîìèåé ñ èñòå÷åíèåì
ðåãèîíàðíûõ ëèìôîóçîâ. Ñ 1996 ïî 2004 ãîä áûëè îïåðèðîâàíû 46 ïàöèåíòîâ ñ êàðöèíîìîé æåë÷íîãî ïóçûðÿ, ÷òî ñîñòàâèëî
0,6 % èç âñåõ âèïîëíåíûõ õîëåöèñòýêòîìèé. Èç íèõ, 8 ìóæ÷èí è 38 æåíùèí ñî ñðåäíèì âîçðàñòîì 66 ëåò. Äèàãíîç äî îïåðàöèè
áûë óñòàíîâëåí òîëüêî â 5 ñëó÷àÿõ, âî âðåìÿ îïåðàöèè  â 31 ñëó÷àå, ïîñëå îïåðàöèè  â 10 ñëó÷àÿõ. Âûïîëíåíû 17 õîëåöèñòýêòîìèé (12 ëàïàðîñêîïè÷åñêè) 7 õîëåöèñòýêòîìèé ñ ðåçåêöèåé ïå÷åíè, 8 õîëåöèñòýêòîìèé ñ Ò-îáðàçîì äðåíèðîâàíèåì îáùåãî
æåë÷íîãî ïðîòîêà, 8 àíàñòîìîçîâ ìåæäó æåë÷íûì ïðîòîêîì è äâåíàäöàòèïåðñòíîé èëè òîùåé êèøêîé, 2 õîëèöèñòýêòîìèè ñ
òðàíñòóìîðàëüíûì äðåíàæåì è 6 äðóãèõ âèäîâ õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ. Áûëè âûïîëíåíû òàêæå 3 ïîâòîðíûå îïåðàöèè (2
ðåçåêöèè 4-ãî è 5-ãî ñåãìåíòîâ ïå÷åíè è 1 ëèìôàäåíêòîìèÿ íà óðîâíå ïî÷å÷íîé íîæêè). Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ñìåðòíîñòü â
ïåðâûå 10 äíåé îêàçàëîñü ðàâíîé 8,7% (4 ñëó÷àÿ). Áûëà âûïîëíåíà ïîñëåîïåðàöèîííàÿ õèìèîòåðàïèÿ â 28 ñëó÷àÿõ. Ïîñëå
ïðîñòîé õîëåöèñòýêòîìèè (ëàïàðîñêîïè÷åñêîé èëè îòêðûòîé) ïåðèîä âûæèâàåìîñòè áûë áîëåå 4 ëåò ó 4 ïàöèåíòîâ, áîëåå 3 ëåò
 ó 6 ïàöèåíòîâ, 2 ïàöèåíòà åù¸ áûëè æèâû ñïóñòÿ 2 ãîäà ïîñëå îïåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàðöèíîìà æåë÷íîãî ïóçûðÿ, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ

Introducere
Cancerul de veziculã biliarã (CVB) este o malignitate
relativ rarã, dar cu prognostic defavorabil. CVB ocupã locul 5
ca frecvenþã între tumorile maligne ale tubului digestiv ºi ale
glandelor anexe. CVB este mai frecvent decât celelalte
malignitãþi ale cãilor biliare extrahepatice [1].
Incidenþa cancerului de veziculã biliarã în România variazã
între 1,5 ºi 4,5 cazuri la 100.000 de locuitori, valori apropiate
de cele din SUA, unde se înregistreazã 5000 de cazuri noi anual.
CVB are o incidenþã crescutã în America de Sud, în special în
Chile, unde reprezintã cea mai frecventã cauzã de deces la femei
[1]. În era colecistectomiei laparoscopice, descoperirea macrosau microscopicã pe piesa de rezecþie a unui carcinom antreneazã
o serie de probleme de atitudine terapeuticã [2, 3].

Datele fiecãrui caz au fost înregistrate în manierã
retrospectivã, în cadrul unei fiºe standardizate. Fiºele au fost
gestionate în cadrul programului MS Excel.
Menþionãm cã toate piesele de colecistectomie au fost
supuse unui examen histopatologic.
Rezultate
În perioada aa. 1996-2004, în serviciul nostru au fost
efectuate 7695 de colecistectomii, inclusiv prin abord clasic 1424
de cazuri ºi laparoscopic  6271 cazuri. În acest lot s-au întâlnit
46 de cazuri de cancer de veziculã biliarã, deci o incidenþã de
0,6% raportatã la frecvenþa litiazei biliare, valoare care se înscrie
în raportãrile din literaturã (0,3 - 3%). Cele mai multe cazuri sau întâlnit la femei  38 obs. (raport B/F = 8/38); pacienþii aveau
vârste cuprinse între 34 ºi 91 de ani, cu o vârstã medie de 66 de
ani. Repartiþia dupã mediul de provenienþã a fost relativ similarã:
22 de pacienþi din mediul rural ºi 24  din cel urban.
Motivele internãrii au fost variate, de la durerile
abdominale asociate unui sindrom dispeptic atipic (22 obs.), la
icter (19 obs.), hepatomegalie (8 obs.), scãdere ponderalã (8

Material ºi metode
Am realizat un studiu retrospectiv privind cancerul de
veziculã biliarã în perioada 19962004, analizând foile de
observaþie, protocoalele operatorii, buletinele histopatologice
din baza de date MS Access a Clinicii I Chirurgie, Iaºi.
#
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obs.) sau febrã (3 obs.). În majoritatea cazurilor simptomatologia
a fost determinatã de litiaza biliarã asociatã.
Diagnosticul preoperatoriu a fost foarte heterogen:
colecistitã cronicã litiazicã (12 obs.), icter mecanic (19 obs.),
colecistitã acutã litiazicã (5 obs.), colecistitã acutã alitiazicã (1
obs.), neoplasm de unghi drept colon (2 obs.), neoplasm gastric
antral (1 obs.), chist de coledoc (1 obs.), cancer de veziculã
biliarã (5 obs.); în doar 10,8% din cazuri, diagnosticul a fost
stabilit preoperatoriu, pe baza examenului clinic ºi explorãrilor
paraclinice. Explorarea intraoperatorie nu a putut suspiciona
diagnosticul decât în 31 de cazuri (67,4%), în 10 cazuri
diagnosticul histopatologic fiind o surprizã postoperatorie.
În general, diagnosticul preoperatoriu s-a stabilit pe baza
aspectului ecografic (fig. 1, 2) ºi tomodensitometric (fig. 3),
diagnosticul  intraoperatoriu pe baza aspectului macroscopic
(fig. 4) ºi microscopic histopatologic extemporaneu, iar
diagnosticul postoperatoriu a fost precizat prin examen
histopatologic pe cupe seriate.
Toþi bolnavii au fost exploraþi ecografic. Tumorile
diagnosticate ultrasonografic preoperatoriu erau deja în stadiu
avansat, ecografia evidenþiind un perete vezicular îngroºat,
neomogen, cu masã imprecis delimitatã, cu metastaze ganglionare
sau hepatice. În unele cazuri, ecografia a suspectat o leziune
tumoralã vezicalã prin discontinuitatea mucoasei veziculare,
prezenþa unei formaþiuni polipoide, îngroºarea difuzã a peretelui
vezicular. Aceste imagini sunt greu de interpretat în condiþiile
unei vezicule scleroatrofice, având calculi multipli, sau chiar în
prezenþa unei colecistite acute în hidrops prin calcul infundibular
ºi cu tumoare concomitentã localizatã corporal sau fundic.
Computer - tomografia s-a efectuat doar la 8 bolnavi.
Tomodensitometria a avut valoare în stadiile avansate precizând
extensia tumorii. În douã cazuri de icter mecanic, am practicat
colangiografie IRM, care a ridicat suspiciunea unui cancer de
veziculã biliarã.
S-au practicat urmãtoarele tipuri de intervenþii chirurgicale:
colecistectomii laparoscopice (12 cazuri, cu 4 conversii),
colecistectomii clasice (5 cazuri), colecistectomii clasice extinse
cu segmentectomie IV, V (7 cazuri), colecistectomie ºi
coledocolitotomie ºi drenaj Kehr, în caz de litiazã coledocianã

asociatã, (8 cazuri), colecistectomie cu rezecþie coledocianã ºi
anastomozã hepaticoduodenalã (6 cazuri), colecistectomie cu
rezecþie de chist de coledoc ºi anastomozã hepaticojejunalã în Y
(1 caz), colecistectomie extinsã cu hemicolectomie dreaptã (2
cazuri), colecistectomie ºi endoprotezare tumoralã (2 cazuri),
simplã laparotomie exploratorie cu biopsie din blocul tumoral (2
cazuri), biopsie tumoralã cu gastroenteroanastomozã într-un caz
cu invazie duodenalã (1 caz).
Am înregistrat 9 complicaþii postoperatorii precoce
(19,5%): o hemoragie postoperatorie ºi douã abcese subhepatice
care au necesitat reintervenþie, trei cazuri de insuficienþã
hepatorenalã acutã, un caz cu insuficienþã renalã acutã, un caz
de insuficienþã cardiocirculatorie acutã, un caz cu evisceraþie.
În 4 cazuri (8,7%) aceste complicaþii au condus la deces în
primele 15 zile postoperatoriu.
Examenul histopatologic pe cupe seriate a evidenþiat, în
majoritatea cazurilor (36 obs., 76%), un adenocarcinom bine
diferenþiat (fig. 5, 6); în restul cazurilor s-a diagnosticat carcinom
epidermoid (4 obs.), carcinom in situ (2 obs.), carcinom cu celule
mici la o bolnavã operatã cu neoplasm mamar (1 obs.), carcinom
cu celule în inel cu pecete (1 obs.), tumori carcinoide (2 obs.).
Emboliile tumorale în vase, invazia perinervoasã a þesutului hepatic
sau a organelor din jur au constituit criterii de prognostic nefavorabil.
S-au practicat ºi 3 reintervenþii tardive: la un caz în stadiul
I, la care se practicase colecistectomie laparoscopicã, pentru a
efectua rezecþia patului vezicular ºi limfadenectomie, la 2
sãptãmâni postoperatoriu ºi la alte douã cazuri în stadiul II, la
care s-a înregistrat recidivã hepaticã dupã rezecþia patului
vezicular ºi s-a practicat bisegmentectomie IV-V.
Stadializarea postoperatorie a înregistrat puþine cazuri
incipiente: 6 cazuri în stadiul I (Tis  2 obs., T1  4 obs.). În
rest, au fost 11 cazuri în stadiul II (invazie transmuralã), 15
cazuri în stadiul III (invazia ficatului pânã la 2 cm) ºi 14 cazuri
 în stadiul IV (invazia ficatului peste 2 cm, metastaze).
Durata medie de spitalizare a fost de 12,3 zile.
Am recurs la chimioterapie adjuvantã la 28 de bolnavi. Sau efectuat diverse scheme: cisplatinum+5 FU, gemcitabina+5
FU, leucovorin+5 FU, doxorubicinã. Într-un singur caz am folosit
chimioterapia locoregionalã prin cateterizarea arterei hepatice.

Fig. 1. Ecografie hepatobiliarã: colecist ocupat
de o formaþiune hipoecogenã neomogenã de 40 mm ºi
calcul mobil de 30 mm.

Fig. 2. Ecografie hepatobiliarã: colecist ocupat fundic
de o formaþiune solidã hipoecogenã neomogenã de 82/63 mm,
care invadeazã segmentul IV hepatic, calcul de 20 mm.
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Fig. 4. Calculocancer al veziculei biliare: piesã de exerezã.

porþelan) predispune la apariþia CVB. Polipii veziculari
adenomatoºi, mai ales cei cu diametru peste 1 cm, izolaþi sau în
cadrul unei polipoze de tip Peutz-Jegers, cresc riscul de CVB.
Refluxul pancreatico-biliar, favorizat de diverse anomalii ale
joncþiunii coledoco-wirsungiene, implantarea joasã a cisticului
ºi, mai ales, chistul congenital de coledoc (un caz în statistica
noastrã de chist de coledoc ºi carcinom in situ al veziculei biliare)
constituie un factor de risc pentru apariþia CVB. Colita ulcerativã
ºi colangita sclerozantã se asociazã cu o incidenþã mai mare a
CVB. Pe statistica noastrã, CVB a fost mai frecvent la femei cu
vârsta de peste 65 de ani, cu suferinþã biliarã în medie de 14 ani;
s-a asociat cu litiazã în 90% din cazuri.
CVB este foarte agresiv; 80% din bolnavi au invazie
hepaticã ºi 1/3 prezintã metastaze limfonodulare sau în alte organe.
Invazia de vecinãtate se face în patul vezicular ºi în parenchimul
hepatic adiacent (nu reprezintã metastazã hepaticã), ligamentul
hepatoduodenal, duoden, colon sau stomac. Invazia limfaticã este
importantã, pivotul diseminãrii reprezentându-l limfonodulul
cistic, apoi sunt invadaþi limfonodulii hiatusului ºi limfonodulul
pancreaticoduodenal superior. Dacã aceºti limfonoduli sunt
depãºiþi, metastazele se dirijeazã spre limfonodulii celiaci,
mezenterici superiori ºi interaorticocavi [1]. În aceste condiþii, se
considerã cã, în majoritatea cazurilor, colecistectomia cu
limfadenectomie ºi rezecþie hepaticã regionalã constituie operaþia
de elecþiune în tratamentul chirurgical al cancerului vezicular.
Invazia pe cale venoasã nu este clar descrisã; în afara conexiunilor
venoase colecistohepatice din patul vezicular, care ar explica
formarea nodulilor sateliþi, venele colecistului pãtrund în þesutul
hepatic la nivelul lobului pãtrat sau se conecteazã cu reþeaua
venoasã capilarã a venelor suprahepatice, fapt care ar explica
raritatea relativã a metastazelor hepatice adevãrate (la distanþã de

Fig. 3. Tomodensitometrie cu substanþã de contrast:
formaþiune hipodensã pe topografia veziculei biliare cu invazie
la nivelul hilului hepatic; formaþiune hipodensã la nivelul
lobului caudat.

Supravieþuirea la distanþã a bolnavilor care au putut fi
urmãriþi a arãtat 4 decese în primele 2 luni (8,7%), toate
carcinoame în stadiul IV. Am înregistrat 4 bolnavi în stadiul I,
cu operaþii curative ºi chimioterapie adjuvantã, cu supravieþuire
la 4 ani, 6 bolnavi (2 în stadiul I ºi 4 în stadiul II) cu supravieþuire
la 3 ani ºi 2 pacienþi în stadiul II cu supravieþuire la 2 ani.
Discuþii
Cancerul de veziculã biliarã (CVB) este relativ rar,
ocupând locul 5 ca frecvenþã printre cancerele digestive.
Afecteazã, mai frecvent, femeile vârstnice, cu o suferinþã biliarã
de duratã (14 ani în statistica noastrã). Este depistat la bolnavele
cu litiazã biliarã în proporþie de 70-90% [1]. Totuºi, incidenþa
CVB este relativ micã, doar 0,3-3% din bolnavii cu litiazã
vezicularã dezvoltând un cancer la acest nivel. Riscul de apariþie
a cancerului vezicular este de 10 ori mai mare la bolnavii care
au calculi peste 3 cm, fapt confirmat ºi de statistica noastrã.
Secvenþa calcul  inflamaþie cronicã  displazie  malignizare,
care se întinde pe o perioadã de mulþi ani, a fost mult discutatã
în literaturã. Calcificarea peretelui vezicular (vezicula de

Fig. 5. Adenocarcinom de veziculã biliarã dezvoltat pe polip (col. HE).

%

Fig. 6. Adenocarcinom de veziculã
biliarã bine diferenþiat (col. van Gieson).
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patul vezicular). Venele colecistului au anastomoze ºi cu venele
peritoneale, prin care s-ar realiza metastazele hepatice sau în alte
organe. Extensia cancerului de veziculã biliarã pe cale ductalã
este rarã, constituind o caracteristicã a carcinoamelor papilare.
S-a constatat, însã, cã ruptura veziculei biliare, pierderea de bilã
în peritoneu sau de fragmente mici de perete vezicular tumoral,
ca ºi extracþia neprotejatã de endobag, constituie surse sigure de
însãmânþare tumoralã peritonealã ºi parietalã [5].
Dintre multiplele scheme propuse pentru stadializarea CVB,
clasificarea UICC din 2002 este cea mai actualã [4].
Stadiul O
Stadiul IA

Stadiul IB
Stadiul IIA
Stadiul IIB
Stadiul III
M0
Stadiul IV

a aprecia extensia tumoralã, metastazele ganglionare ºi
metastazele la distanþã. Imageria prin rezonanþã magneticã are
o acurateþe superioarã ecografiei ºi CT. Date utile oferã, chiar
pentru stadii incipiente, ecografia endoscopicã, ecografia
laparoscopicã sau intraoperatorie.
Tratamentul chirurgical în cazurile incipiente este singurul
eficace, însã rata de rezecabilitate cu intenþie curativã variazã
între 20 ºi 33%. Se poate vorbi de colecistectomia profilacticã
în cazul litiazei biliare simptomatice, cu evoluþie îndelungatã,
în cazul polipilor veziculari care nu depãºesc 2 cm ºi veziculei
de porþelan. În era chirurgiei laparoscopice, existã situaþii în
care CVB este descoperit microscopic pe piesa de rezecþie. Dacã
tumoarea nu depãºeºte stratul muscular, unii autori sunt de pãrere
cã simpla colecistectomie este suficientã. Dacã tumoarea
infiltreazã peretele, se impune ca în termen de 2 sãptãmâni sã
se practice o intervenþie curativã, rezecþia patului vezicular ºi
limfadenectomie. Probleme pot sã aparã dacã intraoperatoriu
se produce efracþia veziculei biliare care permite însãmânþarea
peritonealã a celulelor neoplazice sau, în caz de extragere
neprotejatã a veziculei, însãmânþarea neoplazicã la nivelul
orificiilor de trocar, favorizatã ºi de exsuflarea
pneumoperitoneului. Chiar în stadiul I, dacã tumoarea este
localizatã la nivelul regiunii infundibulo-cistice, este obligatoriu
ca piesa sã aibã margini de rezecþie negative. Pentru
carcinoamele în stadiul II se recomandã colecistectomie cu
limfadenectomie la nivelul pediculului hepatic ºi
retroduodenopancreatic, însoþite de rezecþia segmentelor IV ºi
V, care ar asigura o supravieþuire la 5 ani de 50-60%. Pentru
stadiul III se recomandã acelaºi tratament, când condiþiile locale
o permit, cu scãderea supravieþuirii la 5 ani. Asocierea
chimioterapiei (5 FU, mitomicinã, cisplatinã, adriamicinã,
leucovorin, gemcitabinã) dupã rezecþia chirurgicalã pare sã
îmbunãtãþeascã rezultatele supravieþuirii la distanþã [6, 8].
Chimioterapia regionalã pe calea arterei hepatice, folositã întrun singur caz din statistica noastrã, ne-a oferit rezultate
încurajatoare. S-a încercat ºi radioterapia adjuvantã
intraoperatorie sau sub forma radioterapiei externe, cu unele
rezultate favorabile. Rezultatele tratamentului adjuvant nu
îmbunãtãþesc substanþial supravieþuirea la distanþã. Tratamentul
paliativ se adreseazã stadiilor avansate [7].

Tis
N0 M0
T1a (invazie mucoasã)
N0 M0
T1b (invazie musculoasã)
N0 M0
T2 (invazie transmuralã pânã la seroasã) N0 M0
T3 (invazie minimã hepaticã sau de cale biliarã) N0 M0
T1-T3
N1 M0
T4 (invazie ficat peste 2 cm sau organele vecine) N0-1
orice T

orice N M1

Cel mai adesea, CVB în stadiile operabile este descoperit
datoritã coexistenþei suferinþei biliare, fiind o surprizã
intraoperatorie sau, mai ales, postoperatorie dupã examenul
anatomopatologic al piesei de colecistectomie. Modificarea
caracterului durerii din hipocondrul drept, însoþitã de scãdere
ponderalã, la o bolnavã de peste 60 de ani, cu veche suferinþã
litiazicã, cu anemie concomitentã, poate sugera diagnosticul de
CVB. În 10-50% din cazuri, tabloul clinic este caracteristic
colecistitei acute. În stadiile avansate apar semnele complicaþiilor
(icter, hepatomegalie, invazia duodenului sau a colonului).
Conform statisticii noastre, sindromul dispeptic nespecific ºi
durerea au fost prezente în 47,8% din cazuri, iar semnele de
colecistitã acutã - în 13,04% din cazuri.
Evoluþia CVB se face spre complicaþii: colecistitã acutã,
icter obstructiv, invazia organelor vecine, fistulele biliodigestive
ºi biliobiliare, hemoragia digestivã.
Colecistita acutã (de obicei, hidropicã) este, frecvent (1050% din cazuri) prima manifestare a unui CVB ºi poate fi
determinatã de un calcul anclavat în zona infundibularã sau de
compresiunea prin adenopatia tumoralã a ganglionului
Mascagni. Modificãrile inflamatorii pot masca macroscopic
leziunea neoplazicã.
Icterul mecanic poate fi determinat de extensia tumorii la
calea biliarã principalã (CBP) sau prin litiazã coledocianã, de
aceea este obligatorie explorarea colangiograficã intraoperatorie
a CBP, mai ales când CVB se asociazã cu litiazã.
În cadrul explorãrilor paraclinice, examenul de laborator
nu oferã date specifice pentru CVB. Prezenþa anemiei,
accelerarea VSH, leucocitoza, bilirubina ºi fosfataza alcalinã
crescute în caz de icter mecanic sunt inconstante. Dintre
marcherii tumorali, dozarea ACE ºi a 19-9 pot ridica, în context
clinic, suspiciunea de CVB. Dintre explorãrile imagistice,
ecografia are o acurateþe diagnosticã de 75-90%.
Discontinuitatea mucoasei veziculare, hipertransparenþa
submucoasei, îngroºarea peretelui vezicular sau formaþiunile
polipoide evidenþiate la examenul ecografic atrag atenþia asupra
diagnosticului. În stadiile avansate, ecografia constatã
adenopatii, invazia hepaticã sau metastaze hepatice.
Tomodensitometria în stadiile incipiente nu depãºeºte ca
acurateþe pe cea a ecografiei, însã este utilã ºi obligatorie pentru

Concluzii
CVB este o afecþiune rarã, dar de agresivitate mare ºi
prognostic infaust.
Diagnosticul se pune, adesea, pe piesele de
colecistectomie, iar preoperatoriu este posibil doar în stadii
avansate.
CVB trebuie suspectat la femei de peste 40 de ani, cu
istoric îndelungat de litiazã vezicularã, calcul de peste 15 mm
sau veziculã de porþelan.
În cazul colecistectomiei simple, varianta laparoscopicã
nu influenþeazã supravieþuirea.
Exereza radicalã extinsã cu limfadenectomie regionalã
rãmâne cheia de boltã a tratamentului.
Colecistectomia laparoscopicã ar trebui indicatã mai ferm
ºi mai precoce în litiaza vezicularã. Aceasta va duce la scãderea
incidenþei CVB ºi diagnosticarea mai frecventã a CVB în stadii
&
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incipiente. Suspiciunea preoperatorie sau intraoperatorie de
CVB indicã efectuarea examenului extemporaneu.
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ôîðìû ðàêà æåëóäêà ïðè ýíäîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè
Ò. Ä. Êóçíåöîâà, Ñ. Ñ. Êîðîòàø, Ë. È. Åðåìåíêî
Ðåñïóáëèêàíñêèé ìåäèöèíñêèé äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð, Êèøèíýó, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà
Cytological and Histological Parallels in the Diagnosis of Ulcerous Form of Stomach Cancer
With the aim of performing cytological and histological comparative analysis in the diagnosis of the ulcerous form of stomach cancer, we
examined a group of 428 patients. With 82 patients (19.2%) the diagnosis of stomach cancer was established only by cytological and histological
morphology. In 46 patients (56.5%) diagnosed with first stage cancer the histological method was the more effective. The average effectiveness
of both morphological methods was a rather high, 85.7% and 87.1%, respectively. The cytological methods effectiveness may be increased by
a more careful preparation of the smears from the bioptic material.
Key words: stomach cancer, morphological diagnosis
Paralele citologice ºi histologice în diagnostica formei ulceroase a cancerului gastric în examenul endoscopic
În scopul analizei paralelelor citologice ºi histologice în diagnosticul formei ulceroase a cancerului gastric la EGDS, am cercetat un grup de
428 de pacienþi. La 82 bolnavi (19.2%) diagnosticul cancerului gastric a fost stabilit morfologic (citologic ºi histologic). Din acelaºi grup de 82
de pacienþi la 46 (56,5%) a fost depistat cancer de stadiul întîi, la diagnosticare metoda histologicã a fost cea mai efectivã.
Eficienþa medie a celor douã metode morfologice (citologicã ºi histologicã) a fost destul de înaltã ºi a constituit 85.7%, corespunzãtor 87.1%.
Eficienþa înaltã a metodei citologice poate fi sporitã prin pregãtirea mai calitativã a frotiurilor  amprente din tot materialul bioptic.
Cuvintele-cheie: cancer gastric, diagnostic morfologic

Ââåäåíèå
Ñðåäè ðàêîâ æåëóäêà ÿçâåííàÿ ôîðìà îïóõîëè çàíèìàåò ñóùåñòâåííîå ìåñòî è âîçíèêàåò ó 5-15% áîëüíûõ ÿçâåííîé
áîëåçíüþ æåëóäêà. Ïðèìåðíî ó 1/3 áîëüíûõ ýòîé ãðóïïû ðàê
îáíàðóæèâàåòñÿ â ïåðâûå äâà ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ÿçâû [1, 2].
Â äèàãíîñòèêå ðàêà æåëóäêà â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåøàþùóþ ðîëü èãðàåò ýíäîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñ ïàðàëëåëüíûì çàáîðîì ìàòåðèàëà äëÿ ìîðôîëîãè÷åñêîãî (öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî) èññëåäîâàíèÿ, ýôôåêòèâíîñòü
êîòîðîãî âàðüèðóåò, ïî äàííûì ðàçíûõ àâòîðîâ, îò 28 äî 90%
[3, 4, 5].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ:
- ñðàâíèòü ìîðôîëîãè÷åñêèå çàêëþ÷åíèÿ ñ äàííûìè
ïðåäâàðèòåëüíîãî ýíäîñêîïè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ;

- âûÿâèòü ýôôåêòèâíîñòü ìîðôîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà â çàâèñèìîñòè îò
ñòàäèè îïóõîëè;
- îïðåäåëèòü ñòåïåíü èíôîðìàòèâíîñòè öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ;
- âûÿâèòü âîçìîæíûå ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ìîðôîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Ñ ýòîé öåëüþ íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû
öèòîëîãè÷åñêîé è ãèñòîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ÿçâåííîé
ôîðìû ðàêà æåëóäêà ó 428 áîëüíûõ, ïðîøåäøèõ ýçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêîïèþ (ÝÃÄÑ) â ýíäîñêîïè÷åñêîì îòäåëåíèè Ðåñïóáëèêàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî
öåíòðà ã. Êèøèíýó â ïåðèîä ñ 1990 ïî 2000 ãîä.
'
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Ðèñ. 1. Âîçðàñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà. n = 428.

Âî âðåìÿ ãàñòðîñêîïèè áèîïñèéíûé ìàòåðèàë áðàëñÿ
ýíäîñêîïè÷åñêèìè ùèïöàìè èç êðàåâ âèäèìîé ÿçâû. Ìàçêè-îòïå÷àòêè ïîëó÷àëè ñ áèîïñèéíîãî êóñî÷êà ïðîêàòûâàíèåì ïî ïîâåðõíîñòè ïðåäìåòíîãî ñòåêëà. Ãèñòîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû îêðàøèâàëè ãåìàòîêñèëèí-ýîçèíîì,
öèòîëîãè÷åñêèå  êðàñèòåëåì Ëåéøìàíà è àçóð - ýîçèíîâîé ñìåñüþ.
Ñòàäèÿ ïðîöåññà îïðåäåëÿëàñü íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ îíêîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè Èíñòèòóòà Îíêîëîãèè ÌÇ Ìîëäîâû.
Êàê ïîêàçàëè íàøè äàííûå, ïèê çàáîëåâàåìîñòè ÿçâåííîé ôîðìîé ðàêà æåëóäêà ïðèøåëñÿ íà âîçðàñò îò 50
äî 60 ëåò (113 áîëüíûõ) è îò 60 äî 70 ëåò (108 áîëüíûõ).
Äîëÿ çàáîëåâøèõ â ýòèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñîñòàâèëà
51,6%. Áîëüíûå â âîçðàñòå äî 30 ëåò ñîñòàâèëè 2% (9 áîëüíûõ), (ðèñ. 1).

Çàáîëåâàåìîñòü ÿçâåííîé ôîðìîé ðàêà æåëóäêà ó
æåíùèí îòìå÷åíà â 1,9 ðàçà ðåæå, ÷åì ó ìóæ÷èí (æåíùèí
 147, ìóæ÷èí  281). Ó áîëüíûõ æåíñêîãî ïîëà ðàííèå
ñòàäèè ðàêà âûÿâëÿëèñü â 1,75 ðàçà ÷àùå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ìóæñêèì ïîëîì (ó æåíùèí  7%, ó ìóæ÷èí  4%), ÷òî, âîçìîæíî, áûëî ñâÿçàíî ñ áîëåå ðàííåé îáðàùàåìîñòüþ ê
âðà÷ó (ðèñ. 2).
Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà áîëüíûõ ÿçâåííîé ôîðìîé
ðàêà æåëóäêà (428) â 19,2% ñëó÷àåâ (82 áîëüíûõ) ïðè ýíäîñêîïè÷åñêîé êàðòèíå äîáðîêà÷åñòâåííîé ÿçâû äèàãíîç
çëîêà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ áûë óñòàíîâëåí òîëüêî
ìîðôîëîãè÷åñêè (öèòîëîãè÷åñêè è ãèñòîëîãè÷åñêè) (òàáëèöà 1).
Ñðåäè óêàçàííûõ â ïðèâåäåííîé òàáëèöå 23 ïàöèåíòàì ñ äèàãíîçîì ðàê æåëóäêà I ñòàäèè, ó 13 (56,5%) äèàãíîç áûë óñòàíîâëåí ìîðôîëîãè÷åñêè (öèòîëîãè÷åñêè è
ãèñòîëîãè÷åñêè)  ïðè ýíäîñêîïè÷åñêîì äèàãíîçå: ÿçâà
æåëóäêà (òàá. 1).
Êàê âèäíî èç òàáëèöû 1, ýôôåêòèâíîñòü öèòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäà êîëåáàëàñü îò 56,5% - ïðè I-îé ñòàäèè, äî
90,1% - ïðè 4-îé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ è ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 85,7%. Ýôôåêòèâíîñòü ãèñòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäà èìåëà íåáîëüøèå êîëåáàíèÿ: îò 82,3% äî 94,8% - ïðè ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ ðàêà è ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 87,1%. Ýôôåêòèâíîñòü ãèñòîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè áûëà íàèáîëåå
âûñîêîé ïðè I-îé ñòàäèè ðàêà - 87%. Òàêèì îáðàçîì, ðàçíèöà ìåæäó ýôôåêòèâíîñòüþ öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ áûëà íåçíà÷èòåëüíîé
è ñîñòàâèëà 1,4%.
Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèé âûÿâèëî, ÷òî ó 12,8% áîëüíûõ
äèàãíîç ðàê æåëóäêà âåðèôèöèðîâàí òîëüêî öèòîëîãè÷åñêèì ìåòîäîì, ó 14,3% - òîëüêî ãèñòîëîãè÷åñêèì. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì îêàçàëñÿ ãèñòîëîãè÷åñêèé ìåòîä, ýôôåêòèâíîñòü êîòîðîãî ïðè I-îé ñòàäèè ÿçâåííîãî ðàêà
ñîñòàâèëà 43,5%, â òî âðåìÿ êàê öèòîëîãè÷åñêèé ìåòîä
âûÿâèë âñåãî 13% áîëüíûõ I-îé ñòàäèè (òàáëèöà 2).
Ïðîâåäåííûé ïåðåñìîòð öèòîëîãè÷åñêèõ è ãèñòîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ âûÿâèë îïðåäåëåííûå ïðè÷èíû, ïîâëèÿâøèå íà ýôôåêòèâíîñòü êàê öèòîëîãè÷åñêîé, òàê è
ãèñòîëîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè ðàêà æåëóäêà.
Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ ãèïîäèàãíîñòèêà áûëà îáóñëîâëåíà òåõíè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè îáðàáîòêè ìåëêèõ, èíîã-

Ðèñ. 2.
Ðàñïðåäåëåíèå çàáîëåâøèõ ÿçâåííîé ôîðìîé
ðàêà æåëóäêà ïî ïîëó è ñòàäèÿì.
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Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà
â çàâèñèìîñòè îò ýíäîñêîïè÷åñêîãî äèàãíîçà è ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ

äà êðîøêîîáðàçíûõ, áèîïñèéíûõ ôðàãìåíòîâ, êîãäà íà
ôîíå ýëåìåíòîâ âîñïàëåíèÿ è ðàñïàäà îïóõîëåâîé òêàíè
òðóäíî áûëî ïðèéòè ê ìîðôîëîãè÷åñêîìó çàêëþ÷åíèþ
îá îïóõîëè ïî íåáîëüøîìó ÷èñëó ðàçðîçíåííî ðàñïîëîæåííûõ àòèïè÷íûõ êëåòîê.
Ïðè öèòîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè çàòðóäíåíèÿ
îáóñëîâëèâàëèñü ñëåäóþùèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè:
- íåäîñòàòî÷íîé àäåêâàòíîñòüþ ìàçêîâ-îòïå÷àòêîâ,
ïðèãîòîâëåííûõ íå ñ êàæäîãî áèîïñèéíîé ïðîáû;
- îòñóòñòâèåì îïóõîëåâûõ êëåòîê â ìàçêàõ ïî ïðè÷èíå ëîêàëèçàöèè îïóõîëåâîãî î÷àãà â ãëóáèíå áèîïñèéíîãî êóñî÷êà;
- ïðåîáëàäàíèåì ñòðóêòóðíûõ ïðèçíàêîâ çëîêà÷åñòâåííîñòè íàä êëåòî÷íûìè â ÷àñòè ñëó÷àåâ ñëèçèñòîãî ðàêà.
Ïî âûøåóêàçàííûì ïðè÷èíàì â ãðóïïå áîëüíûõ ÿçâåííûì ðàêîì, ñîñòîÿùåé èç 61 ÷åëîâåêà (14%), öèòîëîãè÷åñêè áûëè äàíû ñëåäóþùèå çàêëþ÷åíèÿ:
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- äèñïëàçèè ðàçíîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè - 22 ñëó÷àÿ (36%);
- êàðòèíà äîáðîêà÷åñòâåííîãî ïðîöåññà - 22 ñëó÷àÿ (36%);
- ìàòåðèàë íåäîñòàòî÷íî àäåêâàòåí - 17 ñëó÷àåâ (28%).
Ñðåäè îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ ïðåîáëàäàþùåé ãèñòîëîãè÷åñêîé ôîðìîé ÿçâåííîãî ðàêà îêàçàëàñü àäåíîêàðöèíîìà ðàçíîé ñòåïåíè äèôôåðåíöèðîâêè - 45,8%.
Ïåðñòíåâèäíîêëåòî÷íûé ðàê ñîñòàâèë 24,5%, íåäèôôåðåíöèðîâàííûé ðàê - 24%, ðàê áåç óêàçàíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêîé ôîðìû - 5,7% ñëó÷àåâ.
Ñîâïàäåíèå ãèñòîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ðàêà, âûÿâëåííîé äâóìÿ ìîðôîëîãè÷åñêèìè ìåòîäàìè (öèòîëîãè÷åñêèì è ãèñòîëîãè÷åñêèì), ñîñòàâèëî 84% ñëó÷àåâ. Íåñîâïàäåíèå ãèñòîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû ðàêà îòìå÷àëîñü ìåæäó:
- ïåðñòíåâèäíîêëåòî÷íûì ðàêîì è àäåíîêàðöåíîìîé
ñ âûðàæåííûì ñëèçåîáðàçîâàíèåì, óñòàíîâëåííûìè öèòîëîãè÷åñêè, è ìåæäó íåäèôôåðåíöèðîâàííûì ðàêîì ñ

Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà,
âûÿâëåííîãî ïðè ÝÃÄÑ, â çàâèñèìîñòè îò ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ
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íàëè÷èåì ñëèçèñòûõ êëåòîê - ãèñòîëîãè÷åñêè;
- àäåíîêàðöèíîìîé èëè íåäèôôåðåíöèðîâàííûì
ðàêîì  öèòîëîãè÷åñêè è ðàêîì ñìåøàííîãî ñòðîåíèÿ 
ãèñòîëîãè÷åñêè.
Çàêëþ÷åíèå
Äàííûå íàøèõ èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò îá
ýôôåêòèâíîñòè ïàðàëëåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ â äèàãíîñòèêå ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà, óñòàíîâëåííîé
â 19% ñëó÷àåâ òîëüêî ìîðôîëîãè÷åñêè.
Â öåëîì ýôôåêòèâíîñòü ïàðàëëåëüíîãî öèòîëîãè÷åñêîãî è ãèñòîëîãè÷åñêîãî ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ
ïðè ÝÃÄÑ ñîñòàâèëà ñîîòâåòñòâåííî 85,7% è 87,1%.
Äèàãíîñòèêà ÿçâåííîé ôîðìû ðàêà æåëóäêà ïðè 1îé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ áîëåå âûñîêîé îêàçàëàñü ïðè ãèñòîëîãè÷åñêîì ìåòîäå è ñîñòàâèëà 43,5%, òîãäà êàê íà êëåòî÷íîì óðîâíå îíà ñîñòàâèëà âñåãî 13%. Ñîâïàäåíèå ãèñòîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû îïóõîëè ïðè èñïîëüçîâàíèè îáîèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè ñîñòàâèëî 84%.
Ðåçåðâîì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè öèòîëîãè÷åñêîãî
ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííîå ïðèãîòîâëåíèå ìàçêîâ-îòïå÷àòêîâ ñî âñåãî áèîïñèéíîãî ìàòåðèàëà.
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Despre splina accessorie
O. Belic
Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae Testemiþanu
The Additional Spleen
The macroscopic method of dissection allows us to improve our knowledge of anomalies and differing anatomical structures of the spleen
and its main blood vessels. Ignorance of/Lack of information about the variable atypical arrangement of different branches of any of the large
vessels in the upper part of the abdominal cavity can lead to unintentional damage during surgery.
Key words: additional spleen, variants, spleen artery
Î äîáàâî÷íîé ñåëåçåíêå
Màêðîñêîïè÷åñêèé ìåòîä ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîçâîëèë óãëóáèòü çíàíèÿ î âàðèàíòíîé àíàòîìèè ñåëåçåíêè è åå ìàãèñòðàëüíûõ
ñîñóäàõ. Êëèíè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî íåçíàíèå âàðèàíòîâ àòèïè÷íîé ëîêàëèçàöèè
âåòâåé ëþáîãî êðóïíîãî ñîñóäà âåðõíåãî ýòàæà áðþøíîé ïîëîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê èõ ñëó÷àéíîìó íåæåëàòåëüíîìó
ïîâðåæäåíèþ âî âðåìÿ îïåðàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîáàâî÷íàÿ ñåëåçåíêà, âàðèàíòû, ñåëåçåíî÷íàÿ àðòåðèÿ

Introducere
Splinele accesorii (SA) constituie un fenomen cunoscut
atât în morfologie, cât ºi în practica clinicã. Ele au fost depistate
în circa 10% - 20% din cazuri [8]. Cauza apariþiei SA poate fi
explicatã prin procesele care þin de dezvoltarea splinei în
perioada embrionarã. Primul primordiu al splinei, format din

celule mezenchimale, apare în partea dorsalã a mezogastrului,
la sfârºitul primei luni de viaþã intrauterinã. Ulterior, numãrul
primordiilor embrionare creºte, treptat ele se contopesc într-un
complex unitar, din care se formeazã splina.
Odatã cu creºterea splinei are loc deplasarea ei în poziþia
definitivã, ceea ce este sincronizat cu rotirea stomacului.
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Primordiul splinei, în acest proces, se orienteazã spre stânga ºi
posterior de stomac. Confluerea primordiilor embrionare ale
splinei depinde de modificãrile de poziþie ale viscerelor în etapele
de dezvoltare embrionarã care sunt destul de dinamice ºi variate.
Astfel poate fi explicatã diversitatea de localizare a SA. Dacã
dereglãrile embriogenetice au loc în etape mai timpurii, atunci
splinele suplimentare pot sã se localizeze în ligamentul
gastrolienal, în omentul mare; în cazul când acestea au loc în
perioade mai tardive  în hilul splinei. Localizarea SA în
regiunea mezenterului intestinului subþire þine de reþinerea
contopirii porþiunii caudale a primordiului lienal cu masa
organului propriu-zis. Corelaþiile topografice intime ale
primordiilor pancreasului ºi splinei explicã localizarea frecventã
a SA în sectorul caudal al corpului pancreasului.
În perioadã embrionarã (10 sãptãmâni) primordiul splinei,
în calea lui spre hipocondrul stâng vine în contact direct cu
porþiunea superioarã a corpului Wolff stâng (rinichiul primar).
Ultimul, coborând, poate atrage cu sine o parte din þesutul
embrionar, ceea ce explicã localizarea retroperitonealã a SA.
De asemenea, procesul de descensiune a glandei sexuale stângi
în regiunea bazinului mic, care începe în aceastã perioadã, poate
sã implice ºi unul din primordiile embrionare ale splinei care,
ulterior, poate sã se stabileascã în regiunea micului bazin, în
spaþiul Douglas, în porþiunea stângã a scrotului, în ovar, în
grosimea labiei genitale mari.
Cãtre sfârºitul lunii a 3-a de dezvoltare intrauterinã se
evidenþiazã trabeculi în curs de dezvoltare ai viitoarei spline.
Unii dintre ei pãtrund în interiorul primordiului lienal din partea
capsulei, alþii, mai masivi, se extind de la hilul splinei pe traiectul
vaselor sangvine omonime. Odatã cu dezvoltarea acestor
structuri conjunctive, pe suprafaþa splinei apar sciziuni, care îi
oferã organului structurã lobularã ºi care, uneori, pot duce la
separarea unui sector de la organ. La fetuºi de 4 luni a fost
detectatã adâncirea bruscã a acestor ºãnþuleþe în porþiunea
caudalã a splinei  zonã unde mici porþiuni ale organului se
separau complet. În unele cazuri, una din incizurile marginii
superioare a organului este atât de adâncã, încât o porþiune a
splinei devine separatã de la organ, constituind aºa-numitã SA.
Deseori splinele suplimentare sunt unite cu cea principalã prin
intermediul unor punþi formate din pulpã roºie ºi albã.
Å. Â. Êàïóñòèíà (1948) considera cã prezenþa splinelor
suplimentare, apãrute în perioada dezvoltãrii embrionare, poate
fi consideratã ca o reþinere a reducerii unor porþiuni luate aparte
a þesutului lienal.
Conform datelor statistice obþinute în rezultatul
examenului necropsic, splinele suplimentare se depisteazã în
5,6 %  40 % din cazuri [2, 10], iar în bazã observaþiilor în
timpul intervenþiilor chirurgicale pe organ  de la 4 %  5 % la
20%  40% dintre cazuri [9].
Din 284 de bolnavi, care au suportat splenectomie, la 51
(29,4%) au fost stabilite SA [20]; în 36 de cazuri (70,6%) 
câteva SA, iar în 15 cazuri (29,4%)  numeroase spline accesorii.
Mai frecvent splinele suplimentare se întâlnesc în cazul unor
boli hematologice, considerã autorii citaþi, ceea ce denotã
prezenþa unor condiþii favorabile pentru apariþia lor, variantele
fiind determinate de caracterul ºi evoluþia bolii respective. Dacã
în cazul anemiei hemolitice microsferocitare moºtenite frecvenþa

lor constituie 46,6% (27 de pacienþi din 58), atunci în cazul
altor boli (lezãri traumatice, sindromul hipertensiunii portale
etc.)  doar 10,6% (24 de cazuri din 226).
Splinele suplimentare se întâlnesc mai frecvent la copii
decât la maturi, iar în funcþie de sex la bãrbaþi mai des ca la
femei (6,02% ºi 5,51%) [10]. Autorii considerã cã densitatea
absolutã a SA se micºoreazã odatã cu vârsta. În baza rezultatelor
a 2000 de necropsii, în diverse grupuri de vârstã, Ð. Ñ. Òåðòåðÿí
è ñîàâò. (1977) au stabilit cã la vârsta de 15 ani splinele
suplimentare se întâlnesc în 7% din cazuri, la 21  40 de ani  în
6,5% din cazuri, la 41  60 de ani  doar în 4,3% din cazuri.
Halpert et al. (1959) au depistat SA în 10% din cazuri,
din 3000 de examene necroptice la persoanelor adulte decedate
din diferite pricini. S-a stabilit cã un numãr mai mare de SA
(17,2%) se întâlneºte în perioada de vârstã de la 31 pânã la 40
de ani, mai puþine (8,6%)  între 71  80 de ani.
Deosebit de frecvent splinele suplimentare se depisteazã
la copii, însã în multe cazuri ele ulterior se atrofiazã [6]. Prin
disecþia cadavrelor a 23 de copii din 153 au fost depistate SA.
Dintre acestea 33% revin copiilor pânã la 6 luni, 10% - 6 luni 
1 an ºi 4%  1-10 ani.
Dimensiunile SA depistate variazã în parametri largi  de
la foarte mici pânã la câþiva cm în diametru. Wadham B. M.
(1981) considerã cã, în 75% din cazuri, splinele suplimentare
au dimensiuni de la 1 pânã la 2 cm. Alþi autori descriu ºi cazuri,
când splina suplimentarã, prin dimensiunile sale, nu ceda splinei
principale, iar uneori chiar ºi o depãºea.
Localizarea splinelor suplimentare e foarte diversã.
Conform datelor literaturii, SA se localizeazã mai frecvent la
nivelul hilului lienal ºi în ligamentele gastrolienal ºi splenocolic,
acestui sediu revenindu-i atribuind mai mult de 75 % din cazurile
cercetate. B. Halpert, F. Györkey (1959) au depistat splinã
suplimentarã în regiunea cozii pancreasului la fiecare al ºaselea
pacient. Se descriu ºi cazuri neobiºnuite de amplasare a splinei
accesorii. Astfel, [3] au urmãrit un pacient cu hernie
diafragmaticã, conþinutul cãreia constituia o splinã suplimentarã
cu o porþiune a omentului mare. Au fost descrise cazuri de
localizare a splinei accesorii în peretele stomacului, pe marea
curburã a stomacului, precum ºi ceva mai sus de vezica urinarã,
în peretele intestinului cec º. a. În literaturã sunt descrise 29 de
observaþii privind localizarea splinei accesorii în scrot [1]. Mai
rar splina accesorie se localizeazã în plicele peritoneale, în
regiunea rinichilor, ficatului, în mezoul colonului transvers, pe
suprafaþa inferioarã a diafragmei. Rareori ele pot fi depistate în
ansele intestinale, în epiploonul mic, în epididim.
Í. ß. Ïîëÿíêèí (1957) a reuºit sã depisteze pe un
preparat 2, iar pe altul - 5 SA. Trei dintre ele erau localizate pe
faþa anterioarã, iar 2 - pe cea posterioarã a ligamentului
gastrolienal. În cadrul unei intervenþii chirurgicale [7], la o
pacientã de 11 ani, pe lângã cea principalã, au depistat numeroase
spline supranumerare (pânã la 10), cu diametrul de la 3 la 5 cm,
localizate în ligamentul gastrolienal ºi spaþiul retroperitoneal.
La acest copil stomacul ocupa o poziþie inversã fiind deplasat
spre dreapta de linia medianã.
În timpul necropsiei cadavrului unui bãieþel în vârstã de 6
luni [10] au fost depistate 12 spline suplimentare, sub aspect de
strugure, amplasate în regiunea curburii mici a stomacului, între
!
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ficat ºi stomac. În acest caz, splina principalã lipsea, fiind
stabilite ºi alte dereglãri de dezvoltare  prezenþa ductului arterial
ºi a orificiului oval.
Splinele supranumerare cu dimensiuni mici nu prezintã
devieri mari de la normã ºi într-un numãr impunãtor de cercetãri
sunt depistate ocazional  în timpul diferitelor intervenþii
chirurgicale sau în timpul unor examinãri banale. Însã când
organul accesoriu atinge dimensiuni considerabile, el poate servi
drept sursã care provoacã tulburãri dispeptice, apariþia durerilor
în regiunea abdominalã, sau poate provoca diferite complicaþii,
care necesitã intervenþii chirurgicale. Astfel, drept cauzã a
ocluziunii intestinale servea SA, localizatã în mezoul intestinului
subþire. Simptomele clinice ale acestei anomalii pot fi cauzate
ºi de rãsucirea peduncului vascular prea lung al splinei
adãugãtoare, care redã un tablou asemãnãtor unui abdomen
acut sau prezenþei în regiunea abdominalã a unei tumori
dureroase ºi mobile.

Într-un alt caz, splina accesorie avea dimensiunile unei alune
fiind localizatã la coada pancreasului, în þesut adipos (fig. 2).

Material ºi metode
Anatomia variabilitãþii individuale, în funcþie de vârstã ºi
de sex, a arterei lienale, a plexului lienal, precum ºi a splinei a
fost studiatã pe 39 de cadavre umane prin metoda de disecþie
macro-microscopicã finã, propusã de Â. Ï. Âîðîáüåâ, Á. Ç.
Ïåðëèí.

Fig. 2. Splinã accessorie în zona cozii pancreasului
(bãrbat de 66 de ani).

Macropreparat. 1- a. lienalis; 2 - plexus lienalis; 3 - v. lienalis; 4
- pancreas; 5 - plexus pancreaticus; 6 - a. lienalis accessoria; 7 - v.
lienalis accessoria; 8 - a. gastroepiploica sinistra; 9 - lien accessorius;
10 - a. polaris anterior; 11 - lien.

Rezultatele obþinute ºi discuþii
Noi am depistat un caz de splinã accesorie, amplasatã între
foiþele ligamentului frenicolienal, cu urmãtoarele dimensiuni:
3,5 x 2,5 x 0,5 cm  lungimea, lãþimea ºi grosimea, parametrii
organului principal constituind: 11,0 x 7,5 x 1,2 cm (fig. 1).
Dimensiunile organului de bazã corespund datelor publicate în
literaturã. Vascularizarea se realiza printr-o ramurã independentã
a arterei segmentare superioare. Diametrul vasului arterial al
splinei suplimentare corespundea diametrului arterei segmentare.

Vasul arterial, care o alimenteazã, reprezintã un ram al
arterei polare anterioare. Diametrul arterei splinei accesorii era
egal cu diametrul arterei polare anterioare. La ieºire, vena SA
se unea cu vena polarã inferioarã a splinei materne ºi se revãrsa
în vena splenicã. Inervaþia SA era asiguratã de fibre ºi de
fascicule nervoase din plexurile pancreatic ºi lienal, care însoþeau
vena splenicã. Datele noastre despre vasele organului
suplimentar corespund datelor publicate de Í. ß. Ïîëÿíêèí
(1957). Sursele de vascularizare a splinelor suplimentare, dupã
pãrerea autorului, sunt cele mai diverse. De regulã,
vascularizarea lor se realizeazã prin intermediul ramurii
anterioare a arterei lienale, mai rar - din artera gastroepiploicã
stângã sau nemijlocit din artera lienalã sau ramurile ei
intrasegmentare. Forma principalã de distribuire a arterei
intraorganice a SA este cea dispersatã. În interiorul organului
supranumerar artera care o penetreazã se ramificã în ramurile
de ordinul 3 pânã la 6. Afluxul sângelui din SA se realizeazã
prin intermediul venelor intraorganice care, prin confluenþe
consecutive, formeazã un vas magistral.
Acesta, în regiunea hilului splenic, constituie vena
extraorganicã, care se îndreaptã în unul din afluenþii sistemului
venos al splinei.
În al treilea caz de splinã suplimentarã depistat de noi,
organul avea dimensiunile unui bob ºi era suspendat de un
peduncul lung (fig. 3). Splina accesorie era localizatã lângã polul
anterior al splinei materne. Vascularizarea organului se realiza
suplimentar printr-un vas independent  ramurã a arterei lienale.
Pânã la hilul splinei accesorii, artera se ramifica în douã vase
care, cu fasciculele nervoase ale plexului lienal, intrau în
parenchimul organului. Din splina suplimentarã ieºea un vas

Fig. 1. Splinã accesorie în foiþele ligamentului frenicolienal
(bãrbat de 50 de ani). Macropreparat.

1 - diaphragma; 2 - lig. phrenicolienale; 3 - splen accessorius; 4
- capsula SA; 5 - a. lien accessorius; 6 - a. gastroepiploica sinistra; 7
- a. lienalis; 8 - a. hepatica communis; 9 - a. gastrica sinistra; 10 truncus coeliacus; 11 - pars abdominalis aortae; 12 - lien.
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venos care, înainte de a se vãrsa în vena splenicã, se bifurca.
Datele noastre corespund rezultatelor lui Ô. Â. Àâàêÿí (1989),
care considerã cã sursele de vascularizare ale splinelor accesorii
sunt ramurile arterei lienale, iar sursele de inervaþie 

Fig. 4. Splinã accesorie fixatã de foiþa posterioarã
a ligamentului gastrolienal. (Femeie de 69 de ani).
Macropreparat.

1 - a. mesenterica superior; 2 - a. renalis sinistra; 3 - ganglion
coeliacum sinistrum; 4 - ganglion aortorenale sinistrum; 5 - ganglion
mesentericum superius; 6 - ganglion aortorenale dextrum; 7 - a. renalis
dextra; 8 - ganglion coeliacum dextrum; 9 - a. hepatica communis; 10
- a. gastrica sinistra; 11 - pars abdominalis aortae; 12 - a. lienalis;
13 - plexus lienalis; 14  pancreas; 15 - v. lienalis; 16  lien; 17 - a.
lienalis accessoria; 18 - v. lienalis accessoria; 19 - lig. gastrolienale
(lamina anterior); 20 - lig .gastrolienale (lamina posterior); 21 - lien
accessorius.

Fig. 3. Splinã accesorie lângã polul anterior al splinei materne
(femeie de 60 de ani). Macropreparat.

1 - splen accessorius; 2 - v. lienalis accessoria; 3 - a. lienalis
accessoria; 4 - plexus lienalis; 5 - v. lienalis; 6 - a. lienalis; 7 - a.
gastrica brevis; 8 - v. gastrica brevis; 9  gaster; 10 - a. gastroepiploica
sinistra; 11 - a. polaris anterior; 12 - lien.
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Ìàêðîìèêðîñêîïè÷åñêàÿ àíàòîìèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. Ñá. íàó÷í.
òðóäîâ Õàðüêîâñêîãî ìåäèíñòèòóòà, 1989, c. 24  26.
6. Âàëüêåð Ô. È. Ðàçâèòèå îðãàíîâ ó ÷åëîâåêà ïîñëå ðîæäåíèÿ. Ì.,
Ìåäãèç. 1951, c. 91  94.
7. Äîðîíèí Â. Ô., Êàëüíàÿ Ò. Â. Çàâîðîò ñåëåç¸íêè ïðè îáðàòíîì
ïîëîæåíèè æåëóäêà ó ðåá¸íêà 11 ëåò. Äåòñêàÿ õèðóðãèÿ, 1999, ¹ 4, c.
50  51.
8. Êàïóñòèíà Å. Â. Î âíóòðèîðãàííûõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäàõ ñåëåçåíêè.
Õèðóðãèÿ, 1948, ¹ 9, c. 87-88.
9. Ïîëÿíêèí Í. ß. Î äîáàâî÷íûõ ñåëåç¸íêàõ ó ÷åëîâåêà. Ñòðîåíèå,
êðîâîñíàáæåíèå è èííåðâàöèÿ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, 1957, c. 77  79.
10. Òåðòåðÿí Ð. Ñ., Òîðîñÿí À. Ñ.,Êàçàðÿí À. Ã. Î äîáàâî÷íûõ
ñåëåçåíêàõ. Æóðíàë ýêñïåðèìåíòàëüíîé è êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíû,
1977, ò. 17, ¹ 4, c. 83-84.

trunchiuleþele nervoase ale plexului lienal.
Am mai depistat o splinã accesorie cu dimensiunile
3,0×2,5×1,8 cm, localizatã pe faþa posterioarã a ligamentului
gastrolienal (fig. 4). Acest organ suplimentar, care ocupã recesul
lienal al bursei omentale, e vascularizat de o ramurã
independentã a arterei lobare posterioare, el fiind inervat de
ramuri ale plexului lienal. Vena splinei suplimentare în cauzã se
varsã în vena lobarã posterioarã.
Concluzie
În baza analizei surselor bibliografice ºi a cazurilor
depistate de noi, constatãm cã necunoaºterea localizãrilor atipice
ale ramurilor arterei splenice, precum ºi prezenþa ramurilor ei
adãugãtoare, poate duce la lezarea lor accidentalã în timpul
operaþiilor pe organ cu apariþia complicaþiilor postoperatorii.
De regulã, SA corespund, prin structura lor histologicã ºi prin
angioarhitectura splinei. Ele sunt capabile, în anumite condiþii,
particulare, sã exercite funcþii fiziologice, proprii splinei
principale.

Olga Belic, dr., conferenþiar interimar
Catedra Anatomia Omului
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, Bd. ªtefan cel Mare, 192
Tel.: 205210
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Äèàáåò òèïà 2: èñòîðèÿ è ìåòîäû ëå÷åíèÿ,
ïðåäëàãàåìûå êîìïàíèåé ÃëàêñîÑìèòÊëÿéí
Êòî âèíîâàò? Åùå íå òàê äàâíî ñàõàðíûé äèàáåò òèïà 2, èëè êàê åãî åùå íàçûâàþò äèàáåò ïîæèëûõ, ñ÷èòàëñÿ ìÿãêèì çàáîëåâàíèåì,
ÿêîáû íåòðåáóþùèì áîëüøèõ óñèëèé â ëå÷åíèè. Ñåãîäíÿ óæå î÷åâèäíî, ÷òî ýòî òÿæåëîå, íåèçáåæíî ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå
êðàéíå îïàñíî ñâîèìè îñëîæíåíèÿìè ñî ñòîðîíû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (ñìåðòíîñòü îò èíñóëüòîâ è èíôàðêòîâ ó äèàáåòèêîâ â 3 ðàçà
âûøå, ÷åì ó ëþäåé áåç äèàáåòà), ïî÷åê è çðèòåëüíîãî àïïàðàòà. Ñåãîäíÿ äèàáåò ÿâëÿåòñÿ ïîèñòèíå ñîöèàëüíûì çàáîëåâàíèåì, îêàçûâàþùèì
çíà÷èòåëüíóþ íàãðóçêó íà ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ýêîíîìèêó ñòðàí ìèðà. Â 2000 ãîäó â ìèðå áûëî îêîëî 170 ìèëëèîíîâ áîëüíûõ äèàáåòîì,
à â 2025 ãîäó, ïî îöåíêå Âñåìèðíîé Îðãàíèçàöèè Çäðàâîîõðàíåíèÿ, èõ áóäåò óæå áîëåå 350 ìèëëèîíîâ. Âòîðîé òèï äèàáåòà  ýòî çàáîëåâàíèå,
ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ êîòîðîãî äî ñèõ ïîð íå óñòàíîâëåíû òî÷íî, îäíàêî îïðåäåëåí ðÿä ôàêòîðîâ, íàïðÿìóþ âëèÿþùèõ íà åãî ðàçâèòèå.
Î÷åíü âàæíà ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü  åñëè áûëè ñëó÷àè äèàáåòà ó ïðÿìûõ ðîäñòâåííèêîâ, ðèñê ðàçâèòèÿ ýòîé áîëåçíè ïîâûøàåòñÿ.
Íåëüçÿ íå çàìåòèòü åãî ïðÿìóþ ñâÿçü ñ îæèðåíèåì: ðèñê çàáîëåòü «äèàáåòîì ïîæèëûõ» (êñòàòè ãîâîðÿ, îí ñòðåìèòåëüíî ìîëîäååò)
óâåëè÷èâàåòñÿ â 2 ðàçà ïðè íàëè÷èè ïåðâîé ñòåïåíè îæèðåíèÿ, â 5 ðàç  ïðè âòîðîé è áîëåå ÷åì â 10 ðàç  ïðè òðåòüåé ñòåïåíè îæåðåíèÿ.
Ãîâîðÿ î ðèñêå âîçíèêíîâåíèÿ äèàáåòà, óìåñòíî íàïîìíèòü è âûñêàçûâàíèå èçâåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî äèàáåòîëîãà Ðîíàëüäà Êàííà: Åñëè
êàæäûé æèòåëü íàøåé ïëàíåòû áóäåò æèòü äî 80 ëåò, òî ÷èñëî áîëüíûõ ñî âòîðûì òèïîì äèàáåòà ñîñòàâèò 17% â îáùåé ïîïóëÿöèè. Êàê
ñ÷èòàåòñÿ ñåãîäíÿ, â îñíîâå âîçíèêíîâåíèÿ äèàáåòà ëåæèò ñîñòîÿíèå, íàçâàííîå ìåäèêàìè èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, òî åñòü ôåíîìåí,
ïðè êîòîðîì îðãàíèçì ïåðåñòàåò îòâå÷àòü íà äåéñòâèå ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ãîðìîíà  èíñóëèíà , èãðàþùåãî êëþ÷åâóþ ðîëü â óòèëèçàöèè
ñàõàðà, ïîñòóïàþùåãî â îðãàíèçì ñ ïèùåé.
Êàê æå ñàõàðíàÿ áîëåçíü âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà? Îòíîñèòåëüíî äëèòåëüíîå âðåìÿ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü êîìïåíñèðóåòñÿ ïîâûøåííîé
âûðàáîòêîé èíñóëèíà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè ÷åëîâåêà îñòàåòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû. Îäíàêî ïî ìåðå íàðàñòàíèÿ
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè òðåáóåòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå èíñóëèíà, è â êîíöå êîíöîâ ïðîèñõîäèò ñðûâ åãî ñåêðåöèè; âåäü âîçìîæíîñòè
îðãàíèçìà íåáåçãðàíè÷íû. Óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè ïàöèåíòà ïîâûøàåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ñàõàðíîãî äèàáåòà. Âñÿ áåäà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñàì ÷åëîâåê ïðàêòè÷åñêè íå îùóùàåò ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñàõàðà êðîâè, ïîýòîìó ñàìî÷óâñòâèå ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿåòñÿ;
à äèàáåò ìîæåò ñóùåñòâîâàòü óæå ìíîãèå ãîäû, ïîñòåïåííî ðàçðóøàÿ îðãàíèçì èçíóòðè, ïðåæäå ÷åì îí áóäåò âûÿâëåí ïðè ëàáîðàòîðíîì
èññëåäîâàíèè êðîâè. Ïî îöåíêàì ìîëäàâñêèõ ó÷åíûõ, äèàãíîç ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà â Ìîëäîâå ïîñòàâëåí áîëåå 40 òûñÿ÷àì ÷åëîâåê, íî
åùå îêîëî 60-70 òûñÿ÷ íå çíàþò î ñâîåé áîëåçíè. Ïðè äèàáåòå ñòðàøåí íå ñàì ïîâûøåííûé óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè, à ïîñëåäñòâèÿ (îñëîæíåíèÿ)
ýòîãî íàðóøåíèÿ  ãëþêîçà èç êðîâè íà÷èíàåò âûõîäèòü â îêðóæàþùèå òêàíè, áóêâàëüíî ïðîïèòûâàÿ èõ è íàðóøàÿ èõ ðàáîòó. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñòðàäàþò ñåðäöå, ñîñóäû, ïî÷êè, ãëàçà è íåðâíûå ýëåìåíòû. Ó ïàöèåíòà âî ìíîãî ðàç ïîâûøàåòñÿ ðèñê èíôàðêòîâ, èíñóëüòîâ,
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñëåïîòû è àìïóòàöèé íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, ÷àñòî ïðèâîäÿùèõ ê ñìåðòè áîëüíîãî.
Èòàê, Ñàõàðíûé äèàáåò òèïà 2 òÿæåëîå, íåèçáåæíî ïðîãðåññèðóþùåå çàáîëåâàíèå Â 2000 ãîäó â ìèðå áûëî îêîëî 170 ìèëëèîíîâ
áîëüíûõ äèàáåòîì, à â 2025 ãîäó, ïî îöåíêå ÂÎÇ, èõ áóäåò óæå áîëåå 350 ìèëëèîíîâ.
×òî äåëàòü?
Êîíå÷íî, ëå÷èòü. Ïðè÷åì ëå÷åíèå äîëæíî áûòü èíòåíñèâíûì (äàæå àãðåññèâíûì) è íà÷èíàòü åãî íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå, êàê òîëüêî
ïîñòàâëåí äèàãíîç. Ëå÷èòü íóæíî íå òîëüêî ïðè ïîâûøåííîì óðîâåíå ãëþêîçû â êðîâè, ñíèæàÿ åãî äî íîðìàëüíîãî, íî ëå÷èòü ñëåäóåò è
äðóãèå ìåòàáîëè÷åñêèå íàðóøåíèÿ  æèðîâîãî áàëàíñà â êðîâè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è äð. Äàâàéòå ïðåäñòàâèì ñåáå òèïè÷íîãî
ïàöèåíòà ñ äèàáåòîì  ýòî, êàê ïðàâèëî, ïîæèëîé ÷åëîâåê, èìåþùèé ëèøíèé âåñ è öåëûé áóêåò ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé â ÷àñòíîñòè,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ó ýòîãî ïàöèåíòà ïîâûøåí óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè è ìíîãî èíñóëèíà â îðãàíèçìå, íî èç-çà
èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè èíñóëèí íå ðàáîòàåò, «êàê ïîëîæåíî».
Êàê ëå÷àò äèàáåò ñåé÷àñ? Ïàöèåíòàì íàçíà÷àåòñÿ ïðåïàðàò, êîòîðûé åùå áîëüøå ïîâûøàåò ñåêðåöèþ èíñóëèíà, è ýòî äîïîëíèòåëüíîå
êîëè÷åñòâî èíñóëèíà íà êàêîå-òî âðåìÿïåðåêðûâàåò èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü, è óðîâåíü ñàõàðà êðîâè âðåìåííî ïðèõîäèò â íîðìó. Çäåñü
ìîæíî ïðîâåñòè àíàëîãèþ: ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âû äîëãî ñêàêàëè íà ëîøàäè, è îíà íà÷àëà óñòàâàòü. Åñëè âçÿòü õëûñò è íà÷àòü íåùàäíî
õëåñòàòü åå, îíà, êîíå÷íî, íà êàêîå-òî âðåìÿ ïîáåæèò áûñòðåå, íî ïîòîì óïàäåò è áîëüøå íå ñìîæåò âñòàòü. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è â
îðãàíèçìå  êëåòêè, ñåêðåòèðóþùèå èíñóëèí, ðàíî èëè ïîçäíîèñòîùàþòcÿ è ïðîèñõîäèò ñðûâ èõ ðàáîòû. Íå ëîãè÷íåå ëè â äàííîé ñèòóàöèè
ñíèçèòü èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü? Òîãäà òêàíè áóäóò ëó÷øå îòâå÷àòü íà ñèãíàë èíñóëèíà è çàõâàòûâàòü áîëüøå ãëþêîçû, óðîâåíü ñàõàðà â
êðîâè ñíèçèòñÿ. Êðîìå òîãî, òàê êàê òêàíè ëó÷øå îòâå÷àþò íà èíñóëèí, ñàìîãî èíñóëèíà òåïåðü íóæíî ìåíüøå, ïîýòîìó åãî ñåêðåöèÿ ñíèæàåòñÿ;
ýòèì ìû çàùèùàåì ñåêðåòèðóþùèå êëåòêè è ïðîäëèâàåì èõ æèçíü. Íî è ýòî åùå íå âñå. Îêàçûâàåòñÿ, ñàìî ñîñòîÿíèå èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòè
ñîïðÿæåíî ñ íåêîòîðûìè çàáîëåâàíèÿìè, íàïðèìåð, òàêèìè ñåðüåçíûìè, êàê àòåðîñêëåðîç. Ñíèæàÿ èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòü, ìû ñíèæàåì
ðèñê ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà, è, ñëåäîâàòåëüíî, ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ äðóãèõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Àâàíäèÿ  ýòî ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîäóêò äëÿ ÃÑÊ êàê â Ðîññèè, òàê è â ìèðå.
Åãî óíèêàëüíûé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ - ýòî íîâàÿ âåõà â ëå÷åíèè äèàáåòà òèïà 2.
Èìåííî òàê ðàáîòàåò Àâàíäèÿíîâûé ïðåïàðàò êîìïàíèè ÃëàêñîÑìèòÊëÿéí, êîòîðûé áûë çàïóùåí íà ðûíîê âåñíîé ïðîøëîãî 2006
ãîäà. Åãî óíèêàëüíûé ìåõàíèçì äåéñòâèÿ - ýòî íîâàÿ âåõà â ëå÷åíèè äèàáåòà 2 òèïà. Îí íàöåëåí íà êîìïåíñàöèþ óãëåâîäíîãî îáìåíà, çàùèòó
êëåòîê, ñåêðåòèðóþùèõ èíñóëèí, è ñíèæåíèå ðèñêà ðàçâèòèÿ äèàáåòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé. Àâàíäèÿ îáëàäàåò âûñîêîé èçáèðàòåëüíîñòüþ äåéñòâèÿ,
÷òî îáåñïå÷èâàåò ïðåêðàñíûé ïðîôèëü ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè. Ïðåïàðàò ïîâûøàåò äåéñòâèå ñîáñòâåííîãî èíñóëèíà â îðãàíàõ
ìèøåíÿõ, âîçäåéñòâóÿ íà ôóíäàìåíòàëüíóþ îñíîâó äèàáåòà òèïà 2. Íàðÿäó ñ îñíîâíûì, ñàõàðîñíèæàþùèì äåéñòâèåì, ó Àâàíäèè èìåþòñÿ
òàêèå äîïîëíèòåëüíûå ñâîéñòâà, êàê âîññòàíîâëåíèå ìàññû êëåòîê, ñåêðåòèðóþùèõ èíñóëèí, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà âðåäíîãî âèñöåðàëüíîãî
æèðà, áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ñåðäå÷íî - ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó è êîàãóëÿöèîííûå ñâîéñòâà êðîâè.Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîêàçàíà âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü è áåçîïàñíîñòü Àâàíäèè â îòíîøåíèè ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà òèïà 2. Òàêèì îáðàçîì îòêðûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû íå òîëüêî
âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè ñîñóäèñòûõ îñëîæíåíèé (ïðåæäå âñåãî, ñåðäå÷íî - ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè), íî è ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêè òîãî æå
âòîðîãî òèïà äèàáåòà. Ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðîëü ýòîé ãðóïïû ïðåïàðàòîâ åùå ïðåäñòîèò èçó÷àòü è ïðîâåðÿòü â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Â îòíîøåíèè
Àâàíäèè ýòî òðè êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèÿ: DREAM, ADOPT è RECORD, ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â
2007 ãîäó.
Àâàíäèÿ  âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ
Biroul Reprezentativ în Moldova
Chiºinãu, str. Bãnulescu-Bodoni 57/1, bir.404
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Instrucþiune de utilizare a preparatului
Denumirea comercialã: STIMULOTON® comprimate filmate 50 mg ºi 100 mg.
Denumirea internaþionalã: sertralinã.
Forma medicamentoasã: comprimate filmate pentru administrare enteralã.
Grupa farmacoterapeuticã: remediu antidepresiv.
Codul ATC: N06A B06
PROPRIETÃÞI FARMACOLOGICE
Farmacodinamia
Sertralina este un remediu antidepresiv din grupa inhibitorilor selectivi ai recaptãrii serotoninei (ISRS).
Mecanismul de acþiune
Sertralina inhibã selectiv recaptarea serotoninei de cãtre sinaptosomii cerebrali. Nu manifestã efect esenþial asupra metabolismului noradrenalinei ºi al
dopaminei. În doze terapeutice sertralina inhibã recaptarea serotoninei de cãtre trombocitele umane. Nu posedã acþiune stimulantã, sedativã, anticolinergicã
sau cardiotoxicã, fapt ce a fost demonstrat în experimentele pe animale. Nu a fost determinat efectul sedativ sau modificarea funcþiilor psihomotorii dupã
administrarea sertralinei la voluntarii sãnãtoºi. Preparatul nu posedã afinitate faþã de receptorii muscarinici, serotoninergici, dopaminergici, adrenergici,
histaminergici, GABA-ergici ºi benzodiazepinici. Similar altor antidepresive, sertralina, în administrare îndelungatã, determina inhibiþia receptorilor noradrenergici
(down-regulation). Spre deosebire de antidepresivele triciclice, sertralina nu provoacã creºterea masei corporale. Însã au fost descrise câteva cazuri de
scãdere ponderalã. Tratamentul cu sertralinã nu provoacã dependenþã fizicã sau psihicã.
Studii preclinice ale inofensivitãþii
Cercetãrile ample ale inofensivitãþii sertralinei, în administrarea îndelungatã la animalele de laborator, au arãtat cã aceastã substanþã, de obicei, este
bine suportatã în doze de câteva ori crescute faþã de cele clinic efective.
Farmacocinetica
ÎNCEPUTUL ACÞIUNII
Efectul antidepresiv se dezvoltã peste 2 sãptãmâni de administrare regulatã, iar efectul maximal se dezvoltã peste 6 sãptãmâni.
ABSORBÞIE
Sertralina se absoarbe lent din tractul gastrointestinal. Apogeul concentraþiei plasmatice este atins peste 4,5 - 8,4 ore dupã administrarea enteralã.
Concentraþia plasmaticã stabilã se determinã peste o sãptãmânã de la începutul administrãrii unei doze în zi.
DISTRIBUÞIE
Se leagã cu proteinele plasmatice în proporþie de 98 %. Volumul de distribuþie  peste 20 l/kg.
BIOTRANSFORMARE ªI ELIMINARE
Sertralina este supusã intens metabolizãrii prin N-demetilare la primul pasaj hepatic. Metabolitul principal  N-desmetilsertralina  posedã o acþiune mai
slabã comparativ cu substanþa iniþialã. Ambele se supun ulterior metabolizãrii pânã la metaboliþi inactivi  alcool ºi oxim. Aceºti metaboliþi sunt eliminaþi în
mãsurã egalã cu urina ºi cu masele fecale. Aproximativ 0,2 % din doza administratã se eliminã urinar sub formã neschimbatã.
Timpul de înjumãtãþire a sertralinei constituie 22-36 ore, indiferent de vârsta ºi de sexul pacientului, iar timpul de înjumãtãþire a N-desmetilsertralinei 
62-104 ore.
Timpul de înjumãtãþire ºi aria de sub curba farmacocineticã timp-concentraþie (AUC) cresc în cazul dereglãrii funcþiei hepatice. Dereglarea uºoarã,
moderatã sau gravã a funcþiei renale nu influenþeazã esenþial farmacocinetica sertralinei, fapt demonstrat în cadrul cercetãrilor cu administrarea multiplã a
preparatului.
Preparatul se eliminã în laptele matern. Nu se cunoaºte dacã preparatul traverseazã bariera hemato-placentarã.
Sertralina nu se supune dializei.
INDICAÞII
Comprimatele filmate Stimuloton sunt indicate în urmãtoarele cazuri:
- depresiune (unipolarã sau bipolarã însoþitã de anxietate);
- depresiune acutã;
- profilaxia depresiunii recidivante;
- profilaxia depresiunii unipolare;
- dereglãri obsesiv-compulsive acute ºi cronice (DOC);
- stãri de panicã (cu sau fãrã agorafobie).
CONTRAINDICAÞII
Nu se recomandã administrarea comprimatelor filmate Stimuloton în urmãtoarele cazuri:
- Hipersensibilitate faþã de principiul activ sau alt component al preparatului.
- Pacienþi care fac tratament cu inhibitorii MAO. Nu se recomandã administrarea concomitentã a acestor preparate. În cazul trecerii de la un preparat la
altul, se recomandã un repaos terapeutic de 14 zile.
- Pacienþi care administreazã triptofan ºi fenfluraminã. Este contraindicatã administrarea concomitentã a comprimatelor Stimuloton cu oricare din aceste
preparate.
- Pacienþi cu epilepsie instabilã.
- Copii (nu a fost determinatã inofensivitatea ºi eficacitatea pentru aceastã categorie de vârstã).
- Sarcinã ºi lactaþie: se va indica Stimulotonul în aceste cazuri doar dupã evaluarea minuþioasã a raportului beneficiul aºteptat versus riscul posibil.
POSOLOGIE ªI MOD DE ADMINISTRARE
Adulþi  în tratamentul depresiunii ºi al dereglãrilor obsesiv-compulsive acute ºi cronice (DOC): doza nictemeralã obiºnuitã constituie 50 mg, o datã în
zi, indiferent de mese.
La pacienþii cu stãri de panicã: se recomandã de început tratamentul cu doza nictemeralã de 25 mg (aceºti bolnavi sunt mai sensibili faþã de preparat ºi
la ei pot surveni reacþii adverse). Peste o sãptãmânã doza nictemeralã poate fi majoratã pânã la 50 mg.
În caz de neeficienþã, doza nictemeralã poate fi majoratã câte 50 mg zilnic pânã la doza maximalã de 200 mg, dacã pacientul tolereazã bine preparatul.
Rezultate terapeutice benefice pot fi obþinute în decurs de 7 zile de tratament. Însã, pentru obþinerea eficienþei terapeutice complete, se necesitã
perioada de 2-4 sãptãmâni. Rezultate terapeutice satisfãcãtoare la bolnavii cu DOC pot fi atinse peste 8-12 sãptãmâni de tratament. Doza terapeuticã minimalã
poate fi utilizatã pentru terapia de întreþinere.
Pacienþi în vârstã  nu e necesarã o selectare specialã a dozelor la aceastã categorie de pacienþi.
Pacienþii cu afecþiuni hepatice  e necesarã o supraveghere minuþioasã în cadrul utilizãrii comprimatelor filmate Stimuloton. În afecþiunile grave ale
ficatului poate fi necesarã reducerea dozei sau mãrirea intervalului între prize (vezi compartimentul Atenþionãri speciale).
Pacienþii cu afecþiuni renale nu necesitã modificarea dozei (vezi compartimentul Atenþionãri speciale).
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Sertraline în tratamentul depresiunii nonpsihotice
la persoane cu anxietate
I. Coºciug, M. Revenco, I. Deliv
Catedra Psihiatrie ºi Narcologie, Facultatea Perfecþionare a Medicilor
USMF Nicolae Testemiþanu
Sertraline in the Treatment of Non-psychotic Depression in Patients with Anxiety
Actually, the anxious-depressive states represent one of most frequent psychic problems, with negative impact on the quality of life of the
human subject, the depression gets younger - nowadays the mean age of the debut of the depression is 20 - 21 years, the depression is one of
the most frequent cases of work incapacity, literature data demonstrate a co-morbidity of circa 83 - 96% of anxious problems with the depressive
ones. This study has aimed at evaluating the efficacy of the administering the antidepressor Sertraline in doses of 50-100 mg/day, in one take for
a period of 3 months, in the treatment of depressive states, non-psychotic ones, in persons with anxiety. The therapeutic effect has been
compared with that of the control group. The results of the study have demonstrated that the administration of Sertraline, considerably improves
the psychoemotional and vegetative manifestations, of the patients, simultaneously showing a net superior tolerability compared to control
group.
Key words: Sertraline, non-psychotic depression, anxiety
Ýôôåêòèâíîñòü Ñåðòðàëèíà â ëå÷åíèè íåïñèõîòè÷åñêîé äåïðåññèè ó òðåâîæíûõ áîëüíûõ
Ñåãîäíÿ òðåâîæíî-äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèé,
ïðèâîäÿùèõ ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà æèçíè. Íàáëþäàåòñÿ ôåíîìåí «îìîëîæåíèÿ» äåïðåññèé  ñðåäíèé âîçðàñò äåáþòà äåïðåññèé
ñîñòàâëÿåò 20  21 ãîä, äåïðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÷àñòûõ ïðè÷èí íåòðóäîñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ. Êîìîðáèäíîñòü òðåâîãè
è äåïðåññèè ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 83-96 % Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ïðåäóñìàòðèâàëî íàçíà÷åíèå äåïðåññèâíûì áîëüíûì, Ñåðòðàëèí â äîçàõ 50  100 ìã/ñóò â îäèí ïðè¸ì íà ïðîòÿæåíèè 3, ìåñÿöåâ ó êîòîðûõ äåïðåññèÿ ïðîòåêàëà íà ôîíå òðåâîæíîñòè. Ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìîãî ëå÷åíèÿ áûëà ñðàâíåíà ñ ãðóïïîé êîíòðîëÿ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî ïðèìåíåíèå Ñåðòðàëèíà â äîçå 50 100 ìã/ñóò íà ïðîòÿæåíèè 3-õ ìåñÿöåâ çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåò ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå è âåãåòàòèâíûé
ñòàòóñ ïàöèåíòîâ, óìåíüøàÿ ïðîÿâëåíèÿ äåïðåññèè, òðåâîãè, âåãåòàòèâíûõ ðàññòðîéñòâ, óëó÷øàÿ ñîí è êà÷åñòâî æèçíè (ð< 0,01,
ð< 0,001); îäíîâðåìåííî äîêàçàíà õîðîøàÿ ïåðåíîñèìîñòü Ñåðòðàëèíà ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñåðòðàëèí, íåïñèõîòè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ, òðåâîãà

din striatum ºi, ca rezultat, asigurând un efect de stimulent. Adicã
medicamentul poate fi foarte util graþie efectului sãu echilibrat
(modulator), determinat de acþiunea asupra mai multor clase de
neurotransmiþãtori. Un alt avantaj al acestui medicament este
acþiunea minimã de blocaj al izofermenþior hepatici (citocromii
P450IID6, P450IA2 ºi P450IIIA4), care participã în procesele de
biotransformare a diferitelor remedii somatotrope, fenomen care
reduce considerabil riscul de interacþiuni medicamentoase
nedorite [10, 11, 17, 20].
Eficienþa sertralinei asupra diferitelor tulburãri afective
oscileazã între 51,7 % ºi 75 % [1, 4, 8, 15]. În aceleaºi studii sa menþionat o eficienþã antidepresivã ºi anxioliticã semnificativã
la 50%, medie  la 14,3%, satisfãcãtoare  la 21% ºi
nesatisfãcãtoare  doar la 14,7 % dintre pacienþi. Savantul rus
Ìîñîëîâ Ñ. Í. (1995) relateazã despre eficienþa sertralinei
nu doar în tratamentul depresiunii acute, ci ºi în terapia
tulburãrilor distimice (sertralina a fost eficientã în 53,8%, pe
când antidepresivele triciclice doar în 41,2%), evidenþiind o
eficienþã de 67,8% în cazurile de depresiune melancolicã,
anxioasã ºi astenicã; la pacienþii cu intruziuni ideative
hipocondriace efectul terapeutic a fost mai redus, constituind
doar 43,6%. Áàíùèêîâ Ô. Ð. (2003) a studiat eficienþa
sertralinei în funcþie de severitatea depresiei ºi a constatat cã
remediul este eficient în 55,1% din cazuri de depresiune uºoarã,
50%  în depresiunea moderatã ºi 46,6%  în depresiunile
severe.

Introducere
Optimizarea tratamentului tulburãrilor depresive
nonpsihotice este actualmente una dintre direcþiile prioritare de
cercetare în studiile ºtiinþifice consacrate tulburãrilor afective
[1, 4, 5, 8, 18]. Majoritatea savanþilor conchid cã tratamentul
antidepresiv trebuie sã fie, în primul rând, farmacologic [10,
11, 12, 18]. Concluzia este argumentatã prin rezultatele obþinute
folosind ipotezele neurobiologice cu referinþã la etiopatogenia
tulburãrilor afective, în special a celor depresive, care explicã
simptomele clinice ale acestor tulburãri ca provenind din
modificãrile neurobiochimice în diferite structuri cerebrale [12,
15, 18, 20]. Astfel, a fost lansatã teoria serotoninergicã în
etiopatogenia depresiunii, conform cãreia deficitul de serotoninã
ºi dezechilibrul dinamic funcþional în sistemele dopaminã ºi
noradrenergice conduc la declanºarea stãrilor depresive. Aceastã
ipotezã, confirmatã practic în studii clinico-experimentale [10,
12, 18], a generat sintetizarea unei noi clase de antidepresive 
inhibitorii selectivi ai recaptãrii de serotoninã (ISRS).
Sertraline (Stimuloton, Compania Farmaceuticã EGIS)
este unul dintre reprezentanþii ISRS care, datoritã influenþei
minimale asupra receptorilor colinergici, a-adrenergici ºi
histaminici, manifestã un spectru redus de efecte secundare
nedorite, comparativ cu alte remedii din acest grup [1, 4, 8, 17].
Concomitent poate fi menþionatã ºi acþiunea inhibitorie a acestui
remediu asupra recaptãrii de dopaminã, crescând eliminarea lui
&
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quality); indicele dinamicii calitãþii somnului  pentru
confirmarea cantitativã a dissomniilor [14], indicele Kerdo 
pentru a obiectiviza tulburãrile vegetative reprezentate de
simpatico - sau parasimpaticotonie [16].
În funcþie de tratamentul prescris, pacienþii au fost divizaþi
în douã grupuri: I  lotul de studiu (32 de pacienþi cu depresiune
asociatã cu indici înalþi ai anxietãþii-trãsãturã sau/ºi ai anxietãþii
situaþionale, cãrora li s-a administrat Stimuloton în doze de 50 150 mg/zi, într-o singurã prizã) ºi II  grupul de control (24 de
persoane depresive cu anxietate, care au urmat tratament cu
antidepresive triciclice (amitriptyline, imipramine), asociate cu
diverse anxiolitice ºi hipnotice).
Pacienþii examinaþi au fost evaluaþi conform protocolului
în ziua solicitãrii primare a asistenþei psihiatrice, dupã 2-3 ºi
11-12 sãptãmâni din momentul iniþierii tratamentului. Doi
pacienþi din lotul de studiu (2,9 %), la finele sãptãmânii a doua
de tratament, au renunþat sã administreze medicamentul din
cauza diareii persistente. În continuare, rezultatele investigaþiilor
acestora nu au fost incluse în analiza statisticã.

Scopul studiului a vizat evaluarea eficienþei remediului
antidepresiv Stimuloton (sertraline, Compania Farmaceuticã
EGIS, Ungaria) în tratamentul tulburãrilor depresive
nonpsihotice, la persoanele cu anxietate, cu doze de 50  100
mg/zi, într-o singurã prizã, pe o perioadã de 3 luni.
Material ºi metode
Studiul a fost realizat pe un lot de 32 de pacienþi (femei cu
vârsta medie de 31,97 ± 1,57 ani), care au solicitat asistenþã
psihiatricã de ambulatoriu la Dispensarului Psihoneurologic
Republican, în perioada 30.05.2006  30.09.2006. Au fost
cercetaþi pacienþi cu sindrom anxios-depresiv nonpsihotic din
cadrul tulburãrilor dispoziþiei afective (F30-F39), organice (F06),
nevrotice corelate cu stresul, ºi somatoforme (F40  F48) [2].
Vechimea maladiei a constituit între 1 lunã ºi 7ani. În momentul
solicitãrii tratamentului, la 10 pacienþi a fost constatatã, pentru
prima datã, starea anxios-depresivã, la 3 pacienþi  a doua oarã ºi
19 pacienþi au manifestat trei ºi mai multe episoade morbide. Toþi
pacienþii cercetaþi în studiu au prezentat depresiune asociatã cu
anxietate - trãsãturã sau/ºi stare, tulburãri vegetative, diverse
dissomnii, diminuarea indicelui de calitate a vieþii.
Criteriile de excludere din studiu, conform CIM-10, au fost:
- depresiunea de nivel psihotic,
- nivelurile crescute de anxietate-stare ºi/sau anxietatetrãsãturã, care împiedicau adaptarea socialã, corespunzând
criteriilor pentru tulburare de personalitate (F60) - tip anancast,
anxios-evitant sau dependent,
- prezenþa simptomelor neurologice ºi somatice grave, care ar
fi putut cauza depresiunea (de exemplu, depresiune post-ictus º.a.),
- depresiunea în cadrul schizofreniei sau post-schizofrenã
(F20.4),
- tulburãrile delirante ºi schizotipale asociate cu simptome
afective tip anxios ºi/sau depresiv (F21),
- tulburãrile schizoafective, tip depresiv (F25.1) sau mixt
(F25.2),
- tulburãrile mintale ºi comportamentale datorate utilizãrii
de substanþe psihoactive.
Metodele de cercetare au inclus: examenul psihiatric; un
chestionar special, care includea 46 de itemi, elaborat în
colaborare cu profesorul universitar M. Revenco (2006) în
evidenþierea factorilor de risc în sensul declanºãrii/menþinerii
stãrii depresive la persoanele cu anxietate; testul Ch. Spielberger
 o modalitate validã ºi informativã de investigare în constatarea
prezenþei ºi în estimarea nivelului de anxietate-stare (anxietate
situativã), care apare ca reacþie emoþionalã în situaþii stresante
 diferitã ca grad de intensitate ºi ca duratã, caracterizându-se
printr-un ansamblu de simptome anxioase (trãiri subiective de
neliniºte, alarmare, tensiune internã, nervozitate, sentimente de
neîncredere, nehotãrâre, incertitudine ºi simptome somatice) sau/
ºi trãsãturã caracterialã (anxietatea stabilã), care redã
caracteristica unor persoane de a fi mai anxioase decât altele ºi
denotã o continuã predispunere a subiectului spre a percepe ca
ameninþãtoare un larg diapazon de situaþii, reacþionând la ele
printr-o stare de alarmã, mai frecvent nemotivatã; testul M.
Hamilton cu 21 de itemi  pentru confirmarea/excluderea
depresiunii ºi evaluarea cantitativã a acesteia [6], testul MMPI
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory)  pentru
evaluarea cantitativã a repartiþiei particularitãþilor de caracter
ale personalitãþii, în scopul excluderii pacienþilor cu tulburãri
de personalitate (F60) ºi cu manifestãri psihopatologice de nivel
psihotic; chestionarul SF-36 (The MOS 36-ithem Short-From
Health Survey)  pentru aprecierea calitãþii vieþii (QL  life

Rezultate ºi discuþii
În baza investigaþiilor efectuate s-a constatat (fig. 1) cã
stãrile anxios-depresive, la persoanele cu anxietate-trãsãturã
(D+AT), debuteazã la o vârstã mai tânãrã, comparativ cu
persoanele, la care predomina anxietatea-stare (D+AS) sau
anxietatea-stare asociatã cu anxietatea-trãsãturã (D+AS+AT).
Probabil, dupã cum menþiona S. Freud, anxietatea (frica
iraþionalã, nemotivatã) este ceva mai arhaic, mai firesc pentru
subiectul uman ºi cã ea este, de regulã, precedatã de sentimentul
de culpabilitate ºi, instalându-se primar, aduce treptat dupã sine
starea de dezamãgire, mâhnire, tristeþe, descurajare, disperare,
pe care clinicienii le evalueazã ca depresiune [3].
Iniþial, pânã la alocarea tratamentului, în ambele grupuri
nivelul depresiunii, al anxietãþii ºi al celorlalþi indici nu avea
diferenþe semnificative statistic (p > 0.05), fenomen care
confirmã cã indicii cantitativi studiaþi sunt omogeni ºi
comparabili (fig. 2).
Rezultatele evaluãrilor, conform protocolului de studiu,
au evidenþiat o dinamicã pozitivã a stãrii afective, a calitãþii
vieþii pacienþilor ºi a altor indici psihofiziologici, atât sub

Fig. 1. Vârsta medie de debut
al depresiunii în funcþie de tipul anxietãþii.

influenþa tratamentului cu Stimuloton, cât ºi cu antidepresive
triciclice. De menþionat, cã dinamica acestor indici în timp a
fost diferitã la pacienþii din lotul de studiu (tratament Stimuloton)
comparativ cu lotul-martor (tratament ADT).
Astfel, la pacienþii din lotul-martor, dupã douã sãptãmâni
de tratament, nivelul depresiunii, anxietãþii-trãsãturã ºi anxietãþii'
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Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform
scalei Hamilton; AT; AS
nivelul
anxietãþiitrãsãturã ºi al anxietãþiistare conform scalei
Spielberger; ICS 
indicele de dinamicã a
calitãþii somnului; SF -36
- indicele calitãþii vieþii (f
 sãnãtate fizicã) ºi (m 
sãnãtate mintalã); IK 
indicele Kerdo.

Fig. 2. Valoarea iniþialã a parametrilor clinico-psihologici ºi psihofiziologici studiaþi.

a crescut considerabil (p < 0,001) calitatea somnului (fig. 5).
Aceste modificãri confirmã efectele anxiolitic, antidepresiv ºi
hipnotic ale Stimulotonului. Datele prezentate demonstreazã
necesitatea de a administra în continuare medicamentul,
deoarece majoritatea indicilor dupã 12 sãptãmâni de tratament
nu ating limita celor fiziologici. Astfel, dintre tulburãrile
spectrului afectiv studiate, cãtre sãptãmâna a 12-a de tratament,
tendinþe exprimate de descreºtere spre limita fiziologicã
manifesta doar anxietatea-stare (nivelul normal al acestui indice,
conform scalei Ch. Spielberger, este de 30 de puncte).
Majoritatea pacienþilor din lotul martor, constatând o
ameliorare relativã a stãrii afective dupã aproximativ 3-4
sãptãmâni de tratament, au renunþat sã mai urmeze
medicamentele, deoarece efectele lor secundare nedorite (tremur,
uscãciunea mucoaselor, tahicardie, constipaþii, somnolenþã,
lentoare ideomotorie º.a.) au devenit insuportabile. Din aceste
motive, cãtre sãptãmâna a 11 - 12-a de tratament, indicii clinicopsihologici au revenit la cei iniþiali, iar la unii dintre ei chiar
depãºindu-i (fig. 2 ºi 6). Rezultatele prezentate confirmã
recidivarea stãrii anxios-depresive la bolnavii lotului martor,
din motive de noncomplianþã terapeuticã pentru antidepresivele
triciclice. În literatura de specialitate [13, 14, 18, 19] este
specificat cã tratamentul depresiunii trebuie sã fie de duratã: nu
mai puþin de 3 luni - pentru a reduce simptomele afective acute,
ºi ulterior 6 - 8 luni  tratament de susþinere; termene, care nu
pot fi respectate de cãtre pacienþii anxioºi cu depresiune, datoritã
efectelor adverse ale antidepresivelor triciclice.

stare s-au redus statistic veridic (p < 0,001), s-a ameliorat ºi
calitatea somnului (p < 0,001) comparativ cu lotul de studiu
(fig. 3), dar bolnavii acuzau xerostomie considerabilã, sedare
pronunþatã, constipaþii supãrãtoare, senzaþiile de obosealã,
slãbiciune, tremur, palpitaþii, moleºealã, indiferenþã, somnolenþã
persistente.
Pacienþii din lotul de studiu (fig. 4), pe parcursul primelor
2 sãptãmâni de tratament, relatau o senzaþie de intensificare a
anxietãþii, în pofida micºorãrii cantitative a acestui indice
(anxietatea-trãsãturã a diminuat neesenþial (p > 0,05), în timp
ce anxietatea-stare s-a redus statistic veridic, p < 0,05). Senzaþia
de neliniºte evolua pe fundal de reducere a stãrii de indispoziþie,
confirmatã prin diferenþe statistic veridice ale nivelului
depresiunii (p < 0.001). Stãrile neplãcute de neliniºte internã,
care erau evaluate de cãtre bolnavi drept intensificare a anxietãþii,
se reduceau rapid prin intervenþii psihoterapeutice. Dintre
pacienþii lotului de studiu 9 (28,1 %) au relatat inapetenþã ºi
greþuri, care au dispãrut, fãrã a fi asistate medical, cãtre ziua a
8-9-a de tratament.
Analizând dinamica indicilor clinico-psihologici ºi
psihofiziologici, în ambele grupuri au fost constatate diferenþe
atât în aspect clinic, cât ºi în cel statistic.
Comparând rezultatele investigaþiilor efectuate, s-a
constatat cã la pacienþii din grupul de studiu nivelul depresiunii,
al anxietãþii-stare ºi al anxietãþii-trãsãturã s-a redus considerabil
la a 11  12-a sãptãmânã, în raport cu cel înregistrat prin testãri
clinico-psihologice dupã 2 sãptãmâni de tratament. Concomitent

Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform scalei
Hamilton; AT; AS  nivelul
anxietãþii-trãsãturã ºi al
anxietãþii-stare conform scalei
Spielberger; ICS  indicele de
dinamicã a calitãþii somnului;
**** - p < 0,001.

Fig. 3. Dinamica indicilor clinico-psihologici ºi psihofiziologici studiaþi, dupã 2 sãptãmâni de tratament cu ADT.
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Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform scalei
Hamilton; AT; AS  nivelul
anxietãþii-trãsãturã ºi al
anxietãþii-stare conform
scalei Spielberger; ICS 
indicele de dinamicã a
calitãþii somnului;
* - p > 0,05; ** - p <
0,05; *** - p < 0,01; ****
- p < 0,001.

Fig. 4. Evoluþia indicilor clinico-psihologici studiaþi, dupã 2 sãptãmâni de tratament cu Stimuloton.

Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform scalei
Hamilton; AT; AS  nivelul
anxietãþii-trãsãturã ºi
anxietãþii-stare conform
scalei Spielberger; ICS 
indicele de dinamicã a
calitãþii somnului; **** - p
< 0,001.

Fig. 5. Evoluþia indicilor clinico-psihologici studiaþi, dupã 2 ºi 12 sãptãmâni de tratament cu Stimuloton.

Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform scalei
Hamilton; AT; AS nivelul
anxietãþii-trãsãturã ºi al
anxietãþii-stare conform
scalei Spielberger; ICS 
indicele de dinamicã a
calitãþii somnului; **** - p
< 0,001.

Fig. 6. Evoluþia indicilor clinico-psihologici studiaþi cãtre sãptãmâna a 2-a ºi a 12-a de tratament cu ADT.

Dinamicã similarã celei constatate în evoluþia indicilor
clinico-psihologici sub influenþa tratamentului cu Stimuloton sau
cu ADT au manifestat ºi tulburãrile vegetative, prezentate de
indicele Kerdo (fig. 7). La pacienþii care au beneficiat de un
tratament cu Stimuloton simpaticotonia, constatatã iniþial, a tins
sã se reducã statistic veridic, comparativ cu lotul martor (p <
0,01), precum ºi comparativ cu nivelul ei iniþial (p < 0,001). În
aspect clinic pacienþii au relatat cã, concomitent cu ameliorarea
dispoziþiei, a somnului, cu reducerea senzaþiilor de culpabilitate,

de pericol iminent, asociate cu disconfort, tensionare, neliniºte
internã, au dispãrut ºi palpitaþiile, cefaleea, alternãrile tensiunii
arteriale, adeseori similare unor crize hipertensive ºi mai rar 
cu senzaþii de vertij, ameþealã, leºin. Fenomenele descrise,
probabil, confirmã acþiunea vegetomodulatorie a Stimulotonului
datoritã mecanismelor de recaptare intrasinapticã atât a 5-HT,
cât ºi parþial a norepinefrinei care, ameliorând starea afectivã
generalã, ele conduc simultan ºi la instalarea unui echilibru
funcþional-dinamic în cadrul sistemului nervos vegetativ.
!
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Notã: 1  nivelul iniþial
al indicelui Kerdo; 2 
indicele Kerdo dupã 12
sãptãmâni de tratament; * p > 0.05; *** - p < 0.01;

Fig. 7. Evoluþia indicelui Kerdo în funcþie de tratamentul administrat.

Fig. 8. Evoluþia calitãþii vieþii (m - sãnãtate mintalã)
în funcþie de tratamentul administrat.

Fig. 9. Evoluþia calitãþii vieþii (f  sãnãtate fizicã)
în funcþie de tratamentul administrat.

Notã: 1  nivelul iniþial al calitãþii vieþii (sãnãtate mintalã); 2 
nivelul calitãþii vieþii (sãnãtate mintalã) la a 12-a sãptãmânã de
tratament; * - p > 0.05; **** - p < 0.001;

Notã: 1  nivelul iniþial al calitãþii vieþii (sãnãtate fizicã); 2 
nivelul calitãþii vieþii (sãnãtate fizicã) la a 12-a sãptãmânã de
tratament; ** - p < 0.05; **** - p < 0.001;

Indicele calitãþii vieþii, conform chestionarului de
autoevaluare SF-36, a crescut atât în lotul de studiu, cât ºi în
lotul martor (fig. 8, 9). Calitatea sãnãtãþii fizice - SF-36(f), s-a
ameliorat statistic semnificativ în ambele grupuri (p < 0,001 
la pacienþii trataþi cu Stimuloton ºi p < 0,05  în grupul-martor),
pe când calitatea sãnãtãþii mintale - SF-36(m) - a evoluat pozitiv
doar la bolnavii din lotul de studiu (p < 0,001), fiind neesenþialã
la bolnavii care au urmat ADT (p > 0,05).
Evaluând dupã 12 sãptãmâni de tratament dinamica tuturor
indicilor clinico-psihologici, psihofiziologici studiaþi, comparativ
cu nivelul lor iniþial, au fost constatate diferenþe statistic veridice
în lotul de studiu (p < 0,001; p < 0,01) pentru toþi parametrii.
Concomitent, la bolnavii trataþi cu ADT, din cauza intoleranþei
efectelor secundare ale medicaþiei ºi chiar a abandonãrii
tratamentului, parametrii clinico-psihologici, cei psihofiziologici
ºi clinici au revenit la valoarea lor iniþialã. La bolnavii din lotul
martor s-a constatat practic o recidivã; diferenþe veridice statistic
manifestând doar indicele de dinamicã a calitãþii somnului (p <
0,001), ºi calitatea vieþii fizice SF-36 (p < 0,05) ( tab. 1).
La pacienþii din lotul de studiu majoritatea parametrilor tind
spre limita lor fiziologicã, deºi cãtre sãptãmâna a 12-a de tratament
ei încã nu ating aceastã valoare. Acest fenomen argumenteazã
necesitatea de a continua tratamentul, ceea ce coreleazã cu datele
din literaturã referitoare la durata tratamentului activ ºi de susþinere
a efectului obþinut [10, 15, 18].
Pe fig. 10 pot fi urmãrite diferenþele de eficienþã ale
tratamentului cu Stimuloton ºi ale celui cu ADT la pacienþii cu
stãri anxios-depresive de nivel nonpsihotic.

Datele prezentate relevã o eficienþã net superioarã a
tratamentului cu Stimuloton vis-á-vis de cel prin administrarea
de ADT. Meritã a fi menþionatã ºi toleraþa mai bunã a
tratamentului pe termen lung cu Stimuloton, versus administrare
de antidepresive triciclice, chiar ºi în doze terapeutice medii.
Concluzii
1. Depresiunile la persoanele cu anxietate-trãsãturã
debuteazã la o vârstã relativ mai tânãrã.
2. Utilizarea Stimulotonului, în doze de 50-100 mg/zi,
reduce semnificativ atât simptomele depresiunii, cât ºi cele ale
anxietãþii optimizând starea afectivã a pacienþilor.
3. Administrarea Stimulotonului pacienþilor depresivi cu
anxietate amelioreazã considerabil calitatea vieþii, calitatea
somnului, concomitent manifestând efect vegetomodulator.
4. Stimulotonul, spre deosebire de antidepresivele
triciclice, este un medicament sigur, cu reacþii adverse minime,
bine tolerat pe termen lung.
5. Rezultatele studiului demonstreazã cã administrarea,
într-o singurã prizã, asigurã acþiunea Stimulotonului pe parcursul
a 24 de ore, ceea ce e convenabil.
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Tabelul 1
Dinamica indicilor clinico-psihologici ºi psihofiziologici studiaþi
(iniþialã ºi dupã 12 sãptãmâni de tratament cu Stimuloton ºi cu ADT)

Notã: * - p > 0,05; ** - p < 0,05; **** - p < 0,001

Notã: HDRS  nivelul
depresiunii conform scalei
Hamilton; AT; AS  nivelul
anxietãþii-trãsãturã ºi al
anxietãþii-stare conform
scalei Spielberger; ICS 
indicele de dinamicã a
calitãþii somnului; SF - 36 indicele calitãþii vieþii (f 
sãnãtate fizicã) ºi (m 
sãnãtate mintalã); IK 
indicele Kerdo; **** - p <
0.001;

Fig. 10. Valoarea finalã (dupã 12 sãptãmâni de tratament) a indicilor clinico-psihologici ºi psihofiziologici studiaþi,
în lotul de studiu ºi lotul de control.
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Ïëîìáèðîâàíèå ïîëîñòåé II êëàññà ïî Áëýêó êîìïîçèòàìè
ñ íèçêîé ïîëèìåðèçàöèîííîé óñàäêîé
À. Ïîñòîëàêè
Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Cavity Obturation of 2nd Black Class Complex Crown Lesions using Composites with Minimal Contraction upon
Polymerization
14 patients from 23-39 years old with 2nd black class complex crown lesions were examined and treated using an obturation material for the
lateral teeth as the composite. The obturation by a matrix system and the isolation of the operative areas using a method developed by the author
were performed to provide the contact point of the adjacent teeth. Follow-up via clinical observation 3-6 months following the procedure
confirmed treatment efficacy.
Key words: obturation, lateral teeth, composites, matrix system
Obturarea cavitãþilor clasa II Black cu compozite cu contracþie de polimerizare redusã
Au fost examinaþi ºi trataþi 14 pacienþi cu vârsta de la 23 la 39 ani, leziuni coronare cl. II Black. Ca material de obturare a dinþilor laterali au
fost folosite materiale compozite. Obturarea s-a efectuat cu ajutorul sistemului  matrice ºi a dispozitivului de izolare a câmpului operatoriu
elaborate de cãtre autor. Aceasta asigurã crearea punctelor de contact între dinþii adiacenþi. Observaþiile clinice la distanþã (3- 6 luni) au confirmat
eficienþa tratamentului.
Cuvinte-cheie: obturaþie, dinþi laterali, compozite, sistemamatrice

Ââåäåíèå
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ñòîìàòîëîãè÷åñêèì
çàáîëåâàíèåì ñðåäè íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êàðèåñ çóáîâ è
åãî îñëîæíåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ïðè êàðèåñå ïðîèñõîäèò
êèñëîòíîå ðàñòâîðåíèå ýìàëè, à êðèòåðèåì åå óñòîé÷èâîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå â íåé Ñà/Ð. ×åì áîëüøå
êîýôôèöèåíò Ñà/Ð, òåì äîëüøå ýìàëü ñïîñîáíà ñîõðàíÿòü êðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó è ïðîòèâîñòîÿòü âîçäåéñòâèþ êèñëîò; íî íåëüçÿ èñêëþ÷àòü è íàñëåäñòâåííûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà óðîâåíü åå ðàñòâîðèìîñòè.
Ïîêàçàòåëü ðàñòâîðèìîñòè ýìàëè õàðàêòåðèçóåòñÿ äâóìÿ îñíîâíûìè êà÷åñòâàìè  óðîâíåì ðàñòâîðèìîñòè è
åå çàêîíîìåðíîñòÿìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, êàæäîãî çóáà è åãî îïðåäåëåííîãî ó÷àñòêà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå âûñîêèé
óðîâåíü ðàñòâîðèìîñòè ýìàëè íàáëþäàåòñÿ â ïðèøåå÷íîé îáëàñòè è íà êîíòàêòíûõ, îñîáåííî äèñòàëüíûõ,
ïîâåðõíîñòÿõ çóáîâ, à ó ìîëÿðîâ ýòî îñîáåííî âûðàæåíî èç-çà íàëè÷èÿ íà äàííûõ ïîâåðõíîñòÿõ òàê íàçûâàåìûõ «ñëàáûõ òî÷åê», ãäå ðàñòâîðèìîñòü â 1,5 ðàçà âûøå,
÷åì íà ó÷àñòêàõ ýìàëè, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì, à íàèìåíåå íèçêèé óðîâåíü - â çîíå, ïðèìûêàþùåé ê æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè, ÷òî îáóñëîâëåíî íåîäíîðîäíîñòüþ
ìèíåðàëèçàöèè, ñòðóêòóðíûìè îñîáåííîñòÿìè, ðàçëè÷íûì êîëè÷åñòâîì áåëêà è åãî âçàèìîîòíîøåíèåì ñ ìèíåðàëüíûì êîìïîíåíòîì [1].
Íàðÿäó ñ ýòèì, ëå÷åíèå êàðèåñà ýòîé ëîêàëèçàöèè,
ïðè ñîõðàíèâøèõñÿ ñìåæíûõ çóáàõ, ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ ïðîáëåìó è ñîõðàíÿåò ñâîþ àêòóàëüíîñòü ïî
ïîèñêó åå ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ, íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå íîâûõ êëàññîâ âîññòàíîâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ðåñòàâðàöèÿ àïðîêñèìàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé, êîíòàêòíîãî ïóíêòà, êðàåâîãî ãðåáíÿ ñ÷èòàåòñÿ êðèòè÷åñêèì ó÷à-

ñòêîì äëÿ ëþáîãî âèäà ïëîìáèðîâàíèÿ (ðåñòàâðàöèè)
[2, 3, 4].
Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
ïðè ïðÿìîì âîññòàíîâëåíèè êàðèîçíûõ ïîëîñòåé II
êëàññà ïî Áëýêó, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå çóáà, òàê êàê ïî äàííûì [5], ñòåïåíü
ïîòåðè òâåðäûõ òêàíåé êîðîíêè ó âèòàëüíûõ çóáîâ ïî
äàííîìó êëàññó ñîñòàâëÿåò äî 20% (1/5 îáúåìà êîðîíêè), à ó äåâèòàëüíûõ  äî 33% (1/3 îáúåìà êîðîíêè).
Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò è ñïîñîá îäîíòîïðåïàðèðîâàíèÿ ïîðàæåííûõ çóáîâ. Ïîëó÷èëà ñâîå íàó÷íî
îáîñíîâàííîå ïîäòâåðæäåíèå ãèïîòåçà îá îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé çóáà â
îáðàçîâàíèè òðåùèí äåíòèíà è ýìàëè, âîçíèêàþùèõ
ïðè åãî ïðåïàðèðîâàíèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè íåêðýêòîìèè ïîðàæåííûõ òêàíåé ñ ôîðìèðîâàíèåì ïîëîñòè
ïî ïðàâèëàì Áëýêà, â çóáå îáðàçóþòñÿ ñîáñòâåííûå âíóòðåííèå íàïðÿæåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ
ðàäèóñà ïîëîñòè, êàê îòâåòíîé ðåàêöèè íà îäîíòîïðåïàðèðîâàíèå. Âðåìÿ ðåëàêñàöèè âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â çóáå, â çàâèñèìîñòè îò èõ ãðóïïîâîé ïðèíàäëåæíîñòè, è óñòàíîâëåíèÿ êîíå÷íîãî ðàçìåðà êàðèîçíîé
ïîëîñòè íà 25-40% ïðåâûøàåò òî âðåìÿ, êîòîðîå íåîáõîäèìî äëÿ ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèé è óñòàíîâëåíèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðàçìåðà ïîëîñòè çóáà ïîñëå ïðèìåíåíèÿ øàðîâèäíûõ áîðîâ è ôîðìèðîâàíèÿ ñî
ñêðóãëåííûì ïî ðàäèóñó ïåðåõîäîì ñòåíîê â äíî ïîëîñòè [6]. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ êàðèîçíîãî ïîðàæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî, ïðåîäîëåâ ýìàëåâûé áàðüåð, îíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â äåíòèíå â ôîðìå áëèçêîé ê øàðîâèäíîé, ïîýòîìó è ïðåïàðèðîâàíèå äåôåêòà íóæíî ïðîâîäèòü øàðîâèäíûìè
èíñòðóìåíòàìè. Ôîðìèðîâàíèå øàðîâèäíûõ ïîëîñòåé
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ìåíüøå âñåãî íàðóøàåò óñòîé÷èâîñòü çóáà â öåëîì ê
ñòðåññîâûì æåâàòåëüíûì íàãðóçêàì [7].

íà ãðàíèöå ïëîìáà (ðåñòàâðàöèÿ) - çóá. Ñ ó÷åòîì ïðèâåäåííûõ äàííûõ, ïóòåì ìàòåìàòè÷åñêîãî ðàñ÷åòà, ìû îïðåäåëèëè, ÷òî äëÿ ïðåìîëÿðîâ, ïðåïàðèðîâàííûõ àëìàçíûìè øàðîâèäíûìè áîðàìè, âðåìÿ ðåëàêñàöèè íàïðÿæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 15 - 22,5 ìèíóòû, à äëÿ ìîëÿðîâ  24 - 37,5
ìèíóòû. Ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòè, ïîäãîòîâêó çóáà
ê ïëîìáèðîâàíèþ â 10 ñëó÷àÿõ ïðîâîäèëè áåç ó÷åòà ðàññ÷èòàííîãî âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåëàêñàöèè êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèé â çóáå, à â 8 ñëó÷àÿõ  ñ ó÷åòîì
ýòîãî êðèòåðèÿ.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ïëîìáû â ïîëîñòÿõ II êëàññà ïî
Áëýêó ïîäâåðãàþòñÿ çíà÷èòåëüíîìó ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ, ïðè óäîáíîì äîñòóïå ê ïîëîñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâåòîïîëèìåðèçàöèè êîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà è ïðè
íàëè÷èè ýìàëè ïî êðàÿì ïîëîñòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü êîíäåíñèðóåìûå (ïàêóåìûå) êîìïîçèòû. Îäíèì èç
ïðåèìóùåñòâ äàííîãî êëàññà êîìïîçèòîâ ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíàÿ ïîëèìåðèçàöèîííàÿ óñàäêà ïëîìáèðîâî÷íîãî
ìàòåðèàëà, êîòîðàÿ äîïóñêàåò ïðîâåäåíèå ïðÿìîé ñâåòîïîëèìåðèçàöèè ãàëîãåíîâîé ëàìïîé îòíîñèòåëüíî òîëñòîãî ñëîÿ êîìïîçèòà (äî 5 ìì). Ïðèìåíåíèå ìèêðîãèáðèäíûõ ôîòîïîëèìåðèçóåìûõ êîìïîçèòîâ â òàêîé êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïîëíîé ïîëèìåðèçàöèè ìàòåðèàëà, îñîáåííî â ïðèäåñíåâîé îáëàñòè, òàê
êàê ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòàëëè÷åñêîé êîíòóðíîé ïîëîñêè èëè ñåêöèîííîé ôèêñèðóþùåéñÿ ìàòðè÷íîé ñèñòåìû
èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü íàïðàâëåííîé ïîëèìåðèçàöèè.
Ïðè ðàñïîëîæåíèè àïðîêñèìàëüíîé ñòåíêè íà óðîâíå
äåñíû è ïðè îòñóòñòâèè ýìàëåâîãî ñëîÿ ïî åå êðàþ, íà
ïðèäåñíåâóþ ñòåíêó ðåêîìåíäóåòñÿ âíà÷àëå âíåñòè òîíêèì ñëîåì êîìïîìåð èëè íèçêîâÿçêèé «òåêó÷èé» êîìïîçèò, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî çàïîëíèòü ïîëîñòü êîíäåíñèðóåìûì êîìïîçèòîì. Ïðè îòñóòñòâèè ïàêóåìîãî êîìïîçèòà ïîêàçàíî ïðèìåíåíèå ñàìîîòâåðæäàåìûõ (õèìè÷åñêîãî òèïà îòâåðæäåíèÿ) êîìïîçèòîâ, êîòîðûå ïðè ïîëèìåðèçàöèè íå èìåþò íàïðàâëåííîé óñàäêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïëîìáèðîâàíèå àïðîêñèìàëüíûõ
ïîëîñòåé áîêîâûõ çóáîâ ïðîâîäèëè ñ ó÷åòîì êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñâîéñòâ èñïîëüçóåìûõ ïëîìáèðîâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ÷àñòè÷íî ñ ó÷åòîì óñëîâíîãî âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â çóáå è óñòàíîâëåíèÿ êîíå÷íîãî ðàçìåðà êàðèîçíîé ïîëîñòè. Ìàòåðèàëîì âûáîðà ïðè ïëîìáèðîâàíèè àïðîêñèìàëüíîé ïîëîñòè ñ ïðèìåíåíèåì ñèñòåìû
êîôôåðäàì (òàê êàê íåîáõîäèìà òåõíèêà «òîòàëüíîãî
òðàâëåíèÿ»), ÿâëÿëñÿ Filtek P 60 - êîíäåíñèðóåìûé (ïàêóåìûé) êîìïîçèò äëÿ ðåñòàâðàöèè áîêîâûõ çóáîâ ñ íàëè÷èåì ïîëîñòåé I è II êëàññà, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíòàêòíûõ ïóíêòîâ, «ñýíäâè÷-òåõíèêà». Â îòëè÷èå îò ìèêðîãèáðèäíûõ êîìïîçèòîâ ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé Filtek Ð
60 ñîäåðæèò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ÷àñòèö ìåíüøåãî ðàçìåðà, çà ñ÷åò ÷åãî îáåñïå÷èâàåòñÿ åãî âûñîêàÿ èçíîñîóñòîé÷èâîñòü è íèçêàÿ ïîëèìåðèçàöèîííàÿ óñàäêà. Ïðåèìóùåñòâà Filtek Ð 60: ôîòîïîëèìåðèçóåìîñòü, ðåíòãåíîêîíòðàñòíîñòü, ÷ðåçâû÷àéíàÿ ïðî÷íîñòü, âûñîêàÿ èçíîñîóñòîé÷èâîñòü, íèçêàÿ ïîëèìåðèçàöèîííàÿ óñàäêà, íå
òðåáóåò íàïðàâëåííîé ïîëèìåðèçàöèè, íå ïðèëèïàåò ê

Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Óñîâåðøåíñòâîâàòü ìåòîäèêó ïëîìáèðîâàíèÿ êàðèîçíûõ ïîëîñòåé II êëàññà ïî Áëýêó áîêîâûõ çóáîâ ïðè
ïîìîùè êîìïîçèòîâ ñ íèçêîé ïîëèìåðèçàöèîííîé óñàäêîé Filtek P 60 (3M ESPE) è QuiXfil (Dentsplay) ñ ó÷åòîì âðåìåíè ðåëàêñàöèè ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé çóáà.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Íàìè àíàëèçèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêîãî è
ïàðàêëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ 14 (8 ìóæ÷èí, 6 æåíùèí)
ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå 23 - 39 ëåò ñ íàëè÷èåì êàðèîçíîãî
ïîðàæåíèÿ àïðîêñèìàëüíîé è îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòåé áîêîâûõ çóáîâ è/èëè èìåþùèõ ïëîìáû â äàííîé çîíå
ñ ïðèçíàêàìè âòîðè÷íîãî êàðèåñà, îòëîìà ïëîìáèðîâî÷íîãî ìàòåðèàëà îò ñòåíîê ïîëîñòè, íàâèñàþùèõ êðàåâ â
ìåæçóáíîì ïðîìåæóòêå, à òàêæå íàëè÷èå ïëîìáèðîâàííûõ àïðîêñèìàëüíûõ ñòåíîê ñîñåäíèõ çóáîâ ïðè îòñóòñòâèè ìåæçóáíîãî ïðîìåæóòêà.
Êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âêëþ÷àëî: èíñòðóìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ïîðàæåííûõ çóáîâ, ïðîâåðêó ïðîõîäèìîñòè ìåæçóáíûõ ïðîìåæóòêîâ ôëîññàìè; à èç ïàðàêëèíè÷åñêèõ - ðåíòãåíîëîãè÷åñêèé ìåòîä, ðåãèñòðàöèþ
è àíàëèç îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè «Bausch».
Â îñíîâó ìåòîäèêè ïðåïàðèðîâàíèÿ áûëè ïîëîæåíû ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîñòè ñ ïðèçíàêàìè ñôåðû. Ïðåïàðèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëè àëìàçíûìè øàðîâèäíûìè áîðàìè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà â ñî÷åòàíèè ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì â òåõíèêå «ñâîáîäíîãî äèçàéíà ïðåïàðèðîâàíèÿ» [7], ñ ñîçäàíèåì ïîëîñòè ñ îêðóãëåííûìè êðàÿìè, áåç ðåçêèõ ïåðåõîäîâ îäíîé ñòåíêè â äðóãóþ. Âûáîð
ïëîìáèðîâî÷íîãî ìàòåðèàëà, ìåòîäà èçîëÿöèè îïåðàöèîííîãî ïîëÿ è ìåòîäèêè ïëîìáèðîâàíèÿ ïðîâîäèëè ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ êàðèîçíîé ïîëîñòè, ñ ó÷åòîì åå ðàçìåðà, ãëóáèíû, äîñòóïíîñòè è óñëîâíîãî âðåìåíè ðåëàêñàöèè ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â ïðåïàðèðîâàííîì çóáå, â òå÷åíèå êîòîðîãî çàâåðøàåòñÿ ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàïðÿæåíèé â íåì. Ìû èñõîäèëè èç òîãî, ÷òî
íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ [6], óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïðè êëàññè÷åñêîì ìåòîäå ïðåïàðèðîâàíèÿ êàðèîçíîé ïîëîñòè ïî ïðàâèëàì Áëýêà, âðåìÿ ðåëàêñàöèè ñîáñòâåííûõ
âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â ïðåïàðèðîâàííûõ ïðåìîëÿðàõ
è óñòàíîâëåíèå êîíå÷íîãî ðàçìåðà êàðèîçíîé ïîëîñòè
ñîñòàâëÿåò 25 - 30 ìèíóò, à ïðèðàùåíèå ðàäèóñà ïîëîñòè
çà ýòî âðåìÿ äîñòèãàåò 25 ìêì. Äëÿ ìîëÿðîâ ýòè ïîêàçàòåëè ñîîòâåòñòâåííî ñîñòàâëÿþò 40-50 ìèíóò è 20 ìêì. Îòìå÷åíî [6, 7], ÷òî ôîðìèðîâàíèå ïîëîñòè øàðîâèäíîé
ôîðìû ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèÿ
â çóáå, à ïðèðàùåíèå ðàäèóñà ïîëîñòè çóáà äëÿ ìîëÿðîâ
ñíèæàåòñÿ íà 40%. Ýòî ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ îáðàçîâàíèÿ òðåùèí ýìàëè è äåíòèíà, à ó÷èòûâàíèå
âðåìåíè ðåëàêñàöèè ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé
çóáà ñíèæàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðåöèäèâíîãî êàðèåñà
!#
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àäãåçèâîâ. Xeno III îáëàäàåò ýôôåêòîì îòñóòñòâèÿ ýòàïà ñìûâàíèÿ, òàê êàê âñå êîìïîíåíòû àäãåçèâíîé ñèñòåìû, êðîìå ðàñòâîðèòåëÿ, íàïîëíèòåëåé, èíèöèàòîðà è
ñòàáèëèçàòîðà, ñîäåðæàò ïîëèìåðèçóåìûå äâîéíûå ñâÿçè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïîëíîöåííîå ñìà÷èâàíèå è ïðîïèòûâàíèå âñåõ ñòðóêòóð ïîâåðõíîñòè çóáà. Îíà òàêæå íå
ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíîé ê ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âëàæíîñòè
äåíòèíà è ïðè ýòîì ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ ðàáîòû. Ïðè íàëè÷èè äíà êàðèîçíîé ïîëîñòè íà óðîâíå äåñíû è òðóäíîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ èçîëÿöèè îïåðàöèîííîãî ïîëÿ îò
äåéñòâèÿ ñëþíû, ïðè êðîâîòî÷èâîñòè äåñíåâîãî êðàÿ,
ìåæçóáíîãî ñîñî÷êà ïðîâîäèëè îáÿçàòåëüíóþ óñòàíîâêó
êîôôåðäàìà íà äàííûé çóá. Ïðè íàëè÷èè êàðèîçíîé ïîëîñòè áîëüøîé ïðîòÿæåííîñòè è çíà÷èòåëüíî ðàçðóøåííûõ ñòåíîê çóáà ïðèìåíÿëñÿ âàðèàíò äâóõýòàïíîãî
âîññòàíîâëåíèÿ: ñíà÷àëà ðåñòàâðèðîâàëèñü îðàëüíî-âåñòèáóëÿðíûå ñòåíêè çóáà, à çàòåì óñòàíàâëèâàëàñü ïðåäëîæåííàÿ íàìè ñåêöèîííàÿ ìàòðè÷íàÿ ñèñòåìà (Óäîñòîâåðåíèå íà ðàö. ïðåäëîæåíèå ¹ 4434 îò 30.05.06, âûäàííîå ÃÓÌÔ èì. Í. Òåñòåìèöàíó) (ðèñ. 2). Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåòàëëè÷åñêîå ïîëóêîëüöî ñ âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííûìè çóáöàìè, ìåæäó êîòîðûìè èìååòñÿ ùåëåâèäíûé ïðîìåæóòîê äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîé
ìàòðè÷íîé ïîëîñêè. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàòðè÷íîé ñèñòåìû â ìåæçóáíîì ïðîìåæóòêå, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åå áîëåå
ïëîòíîãî ïðèëåãàíèÿ ê êðàÿì àïðîêñèìàëüíîé ñòåíêè,
ïðèìåíÿëè äåðåâÿííûå èëè ïëàñòìàññîâûå êëèíüÿ. Â òåõ
êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êîôôåðäàì íå èñïîëüçîâàëè,
ìû ïðèìåíÿëè òîëüêî ìàòðè÷íóþ ñèñòåìó ñ ìåòàëëè÷åñêîé êîíòóðíîé ïîëîñêîé áåç äîïîëíèòåëüíîé åå
ôèêñàöèè êëèíîì, èç-çà îïàñíîñòè âîçìîæíîãî êðîâîòå÷åíèÿ ïðè òðàâìèðîâàíèè ìåæçóáíîãî ñîñî÷êà. Ïîñëå
óñòàíîâêè ñåêöèîííîé ìàòðè÷íîé ñèñòåìû, êîíòðîëÿ åå
ïðèëåãàíèÿ â ïðèäåñíåâîé îáëàñòè è ïîäãîòîâêè ïîëîñòè ñîãëàñíî òåõíîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ïðè ðàáîòå ñ
êîìïîçèòàìè, ââîäèëè Ionosit BaseLiner (DMG) - íèçêîìîäóëüíûé «òåêó÷èé», ñâåòîîòâåðæäàåìûé ïðîêëàäî÷-

Ðèñ.1. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ðàñøèðåíèÿ îáçîðà è èçîëÿöèè
îïåðàöèîííîãî ïîëÿ â ñî÷åòàíèè ñ ñåêöèîííîé ìàòðèöåé
ïðè ïëîìáèðîâàíèè 46 çóáà.

èíñòðóìåíòàì, ñî÷åòàåòñÿ ñ äðóãèìè êîìïîçèòàìè. Ìàòåðèàëîì âûáîðà ïðè ïëîìáèðîâàíèè àïðîêñèìàëüíûõ
ïîëîñòåé áîêîâûõ çóáîâ, áåç ïðèìåíåíèÿ èçîëèðóþùåé
ñèñòåìû êîôôåðäàì (ðàááåðäàì), íî ñ èñïîëüçîâàíèåì
ôèêñàòîðà (Polydentia) äëÿ êîòîíîâûõ âàëèêîâ ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ àáñîðáöèè, è ñëþíîîòñîñà, èëè ïðè ïîìîùè
ïðåäëîæåííîãî íàìè ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ
îáçîðà è èçîëÿöèè îïåðàöèîííîãî ïîëÿ íà íèæíåé ÷åëþñòè â ñî÷åòàíèè ñ êîòîíîâûìè âàëèêàìè âûñîêîé ñòåïåíè àáñîðáöèè è àñïèðàòîðà (Óäîñòîâåðåíèå íà ðàö. ïðåäëîæåíèå ¹ 4435 îò 30.05.2006, âûäàííîå ÃÓÌÔ èì. Í.
Òåñòåìèöàíó) (ðèñ. 1) ÿâëÿëñÿ êîìïîçèò äëÿ áîêîâûõ çóáîâ ñ íèçêîé ïîëèìåðèçàöèîííîé óñàäêîé QuiXfil, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ñ àäãåçèâíîé ñèñòåìîé
Prime & Bond NT (Dentsplay) â òåõíèêå «òîòàëüíîãî
òðàâëåíèÿ», òàê è ñ «ñàìîïðîòðàâëèâàþùåéñÿ» àäãåçèâíîé ñèñòåìîé Xeno III (Dentsplay). Äàííàÿ àäãåçèâíàÿ
ñèñòåìà îòëè÷àåòñÿ ñâîèìè ñâîéñòâàìè îò òðàäèöèîííûõ

Ðèñ. 2. Ïðèìåíåíèå ñåêöèîííîé ìàòðèöû ïðè ïëîìáèðîâàíèè 45 çóáà
ñ èçîëÿöèåé îïåðàöèîííîãî ïîëÿ ñèñòåìîé êîôôåðäàì (à) è ïîñëå ðåñòàâðàöèè (á).
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Ðèñ. 3. Ïðèìåíåíèå ñåêöèîííîé ìàòðèöû ïðè ïëîìáèðîâàíèè 16 çóáà (à), âèä ïîñëå ëå÷åíèÿ.

íûé êîìïîìåð, â êîòîðîì îòâåðæäåíèå ïðîèñõîäèò êàê
çà ñ÷åò ðåàêöèè ðàäèêàëîâ, òàê è èîííîé ðåàêöèè (ðèñ 3).
Êîìïîìåðû õàðàêòåðèçóþòñÿ çàìåäëåííîé íà÷àëüíîé
ðåàêöèåé îòâåðæäåíèÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ
êîëè÷åñòâà ðàçðûâîâ íà ãðàíèöå «ïðîêëàäêà  äåíòèí».
Ïîñëå êîìïîìåðà ââîäèëè íèçêîìîäóëüíûé êîìïîçèò
Revolution (Kerr) èëè X-flow (Dentsplay), à çàòåì ïëîìáèðîâî÷íûé ìàòåðèàë. Êàæäûé èñïîëüçóåìûé ìàòåðèàë
ïîëèìåðèçîâàëè îòäåëüíî ãàëîãåíîâîé ëàìïîé ïî òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â èíñòðóêöèè ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ.
Åñëè â ïðèäåñíåâîé ÷àñòè àïðîêñèìàëüíîé ñòåíêè îòñóòñòâîâàëà ýìàëü, òî äàííóþ îáëàñòü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîêðûâàëè òîíêèì ñëîåì «òåêó÷åãî» êîìïîçèòà. Â
çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû è îáúåìà ïîëîñòè âíîñèëè íåñêîëüêèìè ïîðöèÿìè Filtek P 60 èëè QuiXfil, à ôîòîïîëèìåðèçàöèþ ïðîâîäèëè ñ æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè.
Ïîñëå óäàëåíèÿ ìàòðèöû ôîòîïîëèìåðèçàöèþ ïðîèçâîäèëè â îáëàñòè ìåæçóáíîãî ïðîìåæóòêà ñ âåñòèáóëÿðíîé
è îðàëüíîé ïîâåðõíîñòåé. Äåíòàëüíîé íèòüþ ïðîâåðÿëè
ïëîòíîñòü âîññòàíîâëåííîãî êîíòàêòíîãî ïóíêòà è öåëîñòü ñàìîé íèòè ïðè ïðîõîæäåíèè åå ÷åðåç ìåæçóáíîé
ïðîìåæóòîê. Â ñëó÷àå ðàçâîëîêíåíèÿ äåíòàëüíîé íèòè
èñïîëüçîâàëè ëàâñàíîâûå øòðèïñû äëÿ êîððåêöèè àïðîêñèìàëüíûõ ñòåíîê è ïðèäàíèÿ èì ãëàäêîñòè. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå óäàëÿëè èçîëèðóþùóþ ñèñòåìó êîôôåðäàì ñ ðåñòàâðèðîâàííîãî çóáà. Ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè «Bausch» (40 - 60 ìêì) ïðîâîäèëè êîððåêöèþ îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ â öåíòðàëüíîé è áîêîâîé
îêêëþçèè (ïðàâîé è ëåâîé).
Ïëîìáèðîâàíèå ïî ìåòîäèêå Áåðòîëëó÷è ïðîâîäèëè
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïðîèçâîäèëîñü çíà÷èòåëüíîå óäàëåíèå
íåêðîòèçèðîâàííûõ òêàíåé â ðàíåå äåâèòàëèçèðîâàííîì
çóáå ñ ïðèçíàêàìè âòîðè÷íîãî êàðèåñà. Â êà÷åñòâå ïåðâîãî
ñëîÿ èñïîëüçîâàëè ñàìîïîëèìåðèçóþùèéñÿ (õèìè÷åñêîãî
òèïà îòâåðæäåíèÿ) êîìïîçèò (ÑÏÊ) Degufill SC MicroHybrid (Degussa), êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ áîëüøîé ïðî÷íîñòüþ íà èçëîì (127 Ìïà), íà äàâëåíèå (333 Ìïà) è îáëàäàåò
õîðîøåé êîíñèñòåíöèåé äëÿ îáðàáîòêè, à â êà÷åñòâå âòîðîãî ñëîÿ (äëÿ æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè) èñïîëüçîâàëñÿ ñâåòîîòâåðæäàåìûé êîìïîçèò Filtek P 60 [2].

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Ïðîâåäåíî ëå÷åíèå 18 áîêîâûõ çóáîâ ñ êàðèîçíûì
ïîðàæåíèåì àïðîêñèìàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé ó 14 ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå îò 23 äî 39 ëåò. Èç íèõ ïðåìîëÿðîâ  7,
ìîëÿðîâ  11. Ïðè ýòîì ó ýòèõ æå ïàöèåíòîâ áûëî ïðîâåäåíî êëèíèêî-èíñòðóìåíòàëüíîå èçó÷åíèå, ïî îðòîïàíòîìîãðàììàì, ñîñòîÿíèÿ 89 ïðåìîëÿðîâ è 104 ìîëÿðîâ ñ èõ
ïàðîäîíòîì, êîòîðûì íàìè íå ïðîâîäèëîñü ëå÷åíèå è íå
áûëè ïîêðûòû êîðîíêàìè. Â ïðîöåññå îáñëåäîâàíèÿ, íàðÿäó ñ äðóãèìè êðèòåðèÿìè î ôèçèîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè çóáîâ è òêàíåé ïîëîñòè ðòà, îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàëè íà öåëîñòíîñòü è âûðàæåííîñòü îêêëþçèîííîãî
ðåëüåôà, íà ñîñòîÿíèå ìåæçóáíûõ êîíòàêòíûõ ïóíêòîâ,
ñòåïåíè èõ ïëîòíîñòè, íà ïîëîæåíèå çóáîâ â çóáíîì ðÿäó
è èõ îêêëþçèîííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ àíòàãîíèñòàìè.
Èç 112 ïðåìîëÿðîâ 11 áûëè óäàëåíû âñëåäñòâèå îñëîæíåííîãî êàðèåñà, èç êîòîðûõ 8 íà âåðõíåé ÷åëþñòè. Èç
166 ìîëÿðîâ 23 áûëè óäàëåíû âñëåäñòâèå ðåòåíèðîâàíèÿ
òðåòüèõ ìîëÿðîâ èëè îñëîæíåííîãî êàðèåñà.
Íàèáîëåå ÷àñòîé îáëàñòüþ ïîðàæåíèÿ íà ïðåìîëÿðàõ áûëà äèñòàëüíàÿ àïðîêñèìàëüíàÿ ñòåíêà, âêëþ÷àÿ è
ñî÷åòàíèå ñ ïîâðåæäåíèåì ìåçèàëüíîé ñòåíêè ïîçàäè ñòîÿùåãî çóáà, çàòåì îáëàñòè öåíòðàëüíîé ôèññóðû, â ìåíüøåé ñòåïåíè â ïðèøåå÷íîé îáëàñòè âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè âåðõíèõ ïðåìîëÿðîâ â ñðàâíåíèå ñ íèæíèìè è íè
â îäíîì ñëó÷àå íå íàáëþäàëè èçîëèðîâàííîãî ïîðàæåíèÿ êàðèåñîì îðàëüíîé ïîâåðõíîñòè çóáà. Íà ìîëÿðàõ
âåðõíåé ÷åëþñòè áûëî óñòàíîâëåíî íàèáîëåå ÷àñòîå è
áîëåå îáøèðíîå ïî ïëîùàäè ïîðàæåíèå ïåðâè÷íûì è âòîðè÷íûì êàðèåñîì àïðîêñèìàëüíîé è îêêëþçèîíîé ïîâåðõíîñòè â äèñòàëüíîé ÷àñòè çóáà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåçèàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ. Ïðè ýòîì âî âñåõ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ ïîðàæåíèå êàðèåñîì ôèññóð îòìå÷àëîñü íà æåâàòåëüíîé è îðàëüíîé ïîâåðõíîñòè è íè â îäíîì ñëó÷àå íà âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè çóáà. Íà ìîëÿðàõ íèæíåé ÷åëþñòè ïîðàæåíèå äèñòàëüíîé ïîâåðõíîñòè áûëî
áîëåå âûðàæåííûì ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåäèàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ, è ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñî÷åòàëîñü ñ ïîðàæåíèåì ðàçëè÷íîé ñòåïåíè íà âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè èëè ñ äåìèíåðàëèçàöèåé â ïðèøåå÷íîé îáëàñòè êîðîí!%

Nr.1 (295), 2007
êè çóáà, íà ÷òî óêàçûâàþò è [1]. Ìû îòìåòèëè áîëåå ãëóáîêîå ïîðàæåíèå ôèññóð â äèñòàëüíîé ÷àñòè æåâàòåëüíîé
ïîâåðõíîñòè ìîëÿðîâ, ÷åì â èõ ìåçèàëüíîé ÷àñòè. Ïðè
îáñëåäîâàíèè òâåðäûõ òêàíåé çóáà ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ êàðèîçíûõ ïîëîñòåé àëìàçíûìè øàðîâèäíûìè áîðàìè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà â ñî÷åòàíèè ñ âîäíûì îõëàæäåíèåì, à òàêæå ïðè äîïîëíèòåëüíîì èçó÷åíèè öèôðîâûõ
ôîòîãðàôèé çóáîâ äî ïðåïàðèðîâàíèÿ è ïîñëå èõ ïëîìáèðîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè îòñóòñòâèå òðåùèí ýìàëè, î ÷åì
ñîîáùàëè è [6].
Êà÷åñòâî ïëîìáèðîâàíèÿ àïðîêñèìàëüíûõ ñòåíîê
êîíòðîëèðîâàëè íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ëå÷åíèÿ ïóòåì
îáðàáîòêè è ïîëèðîâàíèÿ âîññòàíîâëåííîé ñòåíêè ëàâñàíîâûìè øòðèïñàìè ñ ìåëêîçåðíèñòîé íàñûïêîé. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ äåéñòâèé, ïðè ïðàâèëüíî âîññòàíîâëåííîì
êîíòàêòíîì ïóíêòå, ìàòðèöà ëåãêî ôèêñèðîâàëàñü â ìåæçóáíîì ïðîìåæóòêå è âûíèìàëàñü ñ íåêîòîðûì óñèëèåì.
Ïîñëå ïðîâåðêè êà÷åñòâà âîññòàíîâëåíèÿ ïðîâîäèëè îáÿçàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ïëîìáèðîâàííîãî çóáà áëèçêîôîêóñíîé êîíòàêòíîé ðåíòãåíîãðàôèåé íà ïëåíêàõ ðàçìåðîì 3õ4 ñì, äëÿ âûÿâëåíèÿ íàâèñàþùèõ êðàåâ íà àïðîêñèìàëüíîé ñòåíêå.
Ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ
ïëîìá ïîêàçàëè, ÷òî èç 18 âûëå÷åííûõ çóáîâ â 1 ñëó÷àå 
ó ïàöèåíòà ñ ãëóáîêèì êàðèåñîì 17 çóáà, îòìå÷àëàñü íåçíà÷èòåëüíàÿ ãèïåðåñòåçèÿ â òå÷åíèå íåäåëè. Â äðóãîì
ñëó÷àå ïàöèåíò, ÷åðåç òðè äíÿ, îáðàòèëñÿ ñ æàëîáàìè íà
èíòåíñèâíóþ íî÷íóþ áîëü ïîñëå ïëîìáèðîâàíèÿ 27 çóáà
ñ ãëóáîêèì êàðèåñîì äèñòàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Ïîä ïðîâîäíèêîâîé àíåñòåçèåé áûëà ïðîâåäåíà âèòàëüíàÿ ýêñòåðïàöèÿ çóáà. Îòìå÷åíî, ÷òî ÷åðåç 3-6 ìåñÿöåâ ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ èç 10 çóáîâ, ïëîìáèðîâàííûõ áåç ó÷åòà
ðàññ÷èòàííîãî âðåìåíè íåîáõîäèìîãî äëÿ ñíèæåíèÿ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â çóáå, â 1 ñëó÷àå ïàöèåíò îáðàòèëñÿ
ïî ïîâîäó âûïàäåíèÿ ïëîìáû, à â 2 ñëó÷àÿõ âûÿâëåíî
íàðóøåíèå êðàåâîãî ïðèëåãàíèÿ ïëîìáû ê çóáíûì òêàíÿì. Òàêèì îáðàçîì, ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî âîçíèêøèå
îñëîæíåíèÿ íå ñâÿçàíû ñ êëàññè÷åñêèì îáúÿñíåíèåì: íåäîñòàòî÷íîå îáñëåäîâàíèå, îøèáêè â òåõíèêå ïëîìáèðîâàíèÿ è äð., à ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî ëå÷åíèå äàííûõ çóáîâ ïðîâîäèëîñü áåç ó÷åòà óñëîâíîãî âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ óìåíüøåíèÿ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â
çóáå.

ðóøåííûõ çóáîâ ñîâðåìåííûìè êîìïîçèòíûìè ìàòåðèàëàìè â àäãåçèâíîé òåõíèêå äëÿ èõ îïòèìàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñîáîé ñ öåëüþ ìàêñèìàëüíîãî èíòåãðèðîâàíèÿ ðåñòàâðàöèîííîãî ìàòåðèàëà â ñòðóêòóðó çóáíûõ
òêàíåé è óìåíüøåíèÿ âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé [10].
Òàê, òîëùèíà ýìàëåâîãî ïîêðîâà â îáëàñòè ôèññóðíûõ ñêëàäîê, êàê ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðåòåíöèè
ïèùåâûõ îñòàòêîâ, íà ìîëÿðàõ íå ïðåâûøàåò 0,5 - 0,6 ìì,
÷òî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí, îáúÿñíÿþùèõ áîëåå âûñîêîå ïîðàæåíèå êàðèîçíûì ïðîöåññîì
áîêîâûõ çóáîâ. Íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ êîðîíêè çóáà, â çàâèñèìîñòè îò ãðóïïîâîé ïðèíàäëåæíîñòè, èõ, òîëùèíà ýìàëè ñîñòàâëÿåò îò 0,01 ìì  ó øåéêè çóáà  äî 3,5 ìì  â
îáëàñòè áóãðîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî ìîðôîëîãè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ñòðîåíèÿ ýìàëè êàê íàèáîëåå òâåðäîé òêàíè
îðãàíèçìà. Áèîìåõàíè÷åñêóþ ôóíêöèþ ýìàëè îïðåäåëÿþò åå ýìàëåâûå ïðèçìû ñ ìåæïðèçìàòè÷åñêèì âåùåñòâîì,
ðàçìåðû è ôîðìà êîòîðûõ êîëåáëþòñÿ, íî ÷àùå âñåãî îíè
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êëèíîâèäíóþ ôîðìó ñ îêðóãëåííûì
îñíîâàíèåì. Çàîñòðåííûìè êîíöàìè âûøåëåæàùèå ïðèçìû âêëèíèâàþòñÿ ìåæäó øèðîêèìè êîíöàìè íèæåëåæàùèõ ïðèçì. Òàêàÿ èõ ñòðóêòóðà ôîðìèðîâàëàñü â ïðîöåññå ýâîëþöèè è äèôôåðåíöèðîâàíèÿ ôóíêöèé çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìû; ñòàëè ïðåîáëàäàòü äâèæåíèÿ íà ñæàòèå,
ïðîÿâëåíèå ýôôåêòîâ «êëèíà» è «àðêè», ÷òî ïðèâåëî ê
îáðàçîâàíèþ íàèìåíåå ìàòåðèàëîåìêèõ êîíñòðóêöèé. Íà
îñíîâàíèè ýòîãî ìîæíî îáúÿñíèòü àðêàäîïîäîáíîå ñòðîåíèå ýìàëåâûõ ïðèçì ñ «êëèíîâèäíûì» ñîåäèíåíèåì ìåæäó ñîáîé, à äëÿ æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè çóáîâ - õàðàêòåðíóþ áóãðèñòóþ ôîðìó. Ñïëåòàÿñü ìåæäó ñîáîé, îòâåòâëåíèÿ ýìàëåâîé ïðèçìû ðàñïîëàãàþòñÿ â îñíîâíîì â ðàäèàëüíîì íàïðàâëåíèè, òî åñòü ïåðïåíäèêóëÿðíî ê ýìàëåâî-äåíòèííîìó ñîåäèíåíèþ, ïðè ýòîì âîëíîîáðàçíî
èçãèáàÿñü è îòäàâàÿ ñïèðàëåâèäíûå è ïåðåïëåòåííûå ìåæäó ñîáîé õîäû â ãîðèçîíòàëüíîì íàïðàâëåíèè. Â îáëàñòè æåâàòåëüíûõ áóãîðêîâ èëè ðåæóùåãî êðàÿ çóáîâ ñïëåòåíèÿ ýìàëåâûõ ïðèçì ëåæàò ïàðàëëåëüíî äëèííîé îñè
çóáà, à íà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ êîðîíêè îíè ïîñòåïåííî ïåðåìåùàþòñÿ â ïëîñêîñòü, ïåðïåíäèêóëÿðíóþ ê äëèííîé îñè çóáà, èëè äàæå íåñêîëüêî óêëîíÿþòñÿ îò íåå â
ñòîðîíó âåðõóøêè êîðíÿ. Çíàíèå îñîáåííîñòåé îðèåíòàöèè ýìàëåâûõ ïðèçì âî ìíîãîì èìååò çíà÷åíèå ïðè ïðåïàðèðîâàíèè ïîëîñòè â êîðîíêå çóáà è åå ïëîìáèðîâàíèè. Ñóùåñòâóþò äåâÿòü çîí ìèêðîòâåðäîñòè ýìàëè, èíòåíñèâíîñòü êîòîðûõ óìåíüøàåòñÿ îò åå íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè äî ýìàëåâî-äåíòèííîãî ñîåäèíåíèÿ [8, 9]. Ïî-âèäèìîìó, òàêàÿ ñòðóêòóðíàÿ îñîáåííîñòü ýìàëè, ñ òî÷êè
çðåíèÿ áèîìåõàíèêè, îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî êàæäàÿ ãëóáæå ðàñïîëîæåííàÿ çîíà îáëàäàåò ìåíüøåé ìèêðîòâåðäîñòüþ, íî áîëåå óïðóãèìè ñâîéñòâàìè, ÷åì ïîâåðõíîñòíåå
ðàñïîëîæåííàÿ. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî óïðóãîñòü ýìàëè çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ìåæïðèçìàòè÷åñêîãî âåùåñòâà, êîòîðîå, âåðîÿòíî, âûïîëíÿåò íå òîëüêî ñâÿçóþùóþ ôóíêöèþ,
íî è àìîðòèçàöèîííóþ. Íåêîòîðûå ó÷àñòêè ìåæïðèçìàòè÷åñêîãî âåùåñòâà ïðè íîðìàëüíîì ñòðîåíèè ýìàëè ÿâëÿþòñÿ íåäîñòàòî÷íî îáûçâåñòâëåííûìè, à èç-çà ñâîåé
ôîðìû è ïîëîæåíèÿ â òîëùå ýìàëè ïîëó÷èëè íàçâàíèå

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Ïðè èçó÷åíèè ãèñòîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ òâåðäûõ
òêàíåé çóáîâ âî ìíîãîì ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé ïðè÷èíà
áîëåå âûñîêîé ÷àñòîòû ïîðàæåíèÿ êàðèåñîì îïðåäåëåííûõ ïîâåðõíîñòåé, íî ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåäîñòàòî÷íî
â ëèòåðàòóðå óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå òîìó, êàêèå îñíîâíûå
ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ó÷àñòâóþò â áèîìåõàíèêå çóáîâ,
èõ ðîëü, âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñîáîé è ðåàãèðîâàíèå â
íîðìå è ïàòîëîãèè. Áèîìåõàíèêà, ÿâëÿÿñü ðàçäåëîì áèîôèçèêè, èçó÷àåò ðåàêöèþ êëåòîê, òêàíåé, îðãàíîâ è îðãàíèçìà ÷åëîâåêà â öåëîì íà âíåøíèå ìåõàíè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó÷èòûâàíèå ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðè âîññòàíîâëåíèè ðàç!&

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
ýìàëåâûå ïëàñòèíêè è ýìàëåâûå ïó÷êè. Ýìàëåâûå
ïëàñòèíêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òîíêèå ëèñòîîáðàçíûå
ñòðóêòóðû, êîòîðûå ïðîõîäÿò ÷åðåç âñþ òîëùó ýìàëè è
âèäíû òîëüêî íà ïîïåðå÷íûõ øëèôàõ çóáîâ. Èõ ñðàâíèâàþò ñ òîíêèìè ïåðåãîðîäêàìè, äåëÿùèìè ýìàëü íà ðÿä
ñåãìåíòîâ. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýìàëåâûå ïëàñòèíêè
îáëàäàþò îïðåäåëåííûìè óïðóãèìè ñâîéñòâàìè, òî âîçìîæíî èõ ñòðîåíèå è ïîëîæåíèå ñïîñîáñòâóþò ðàñïðåäåëåíèþ îêêëþçèîííîãî äàâëåíèÿ ìåæäó ñåãìåíòàìè â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè. Ñîâìåñòíî ñ ýìàëåâûìè ïðèçìàìè
îíè óìåíüøàþò îáðàçîâàíèå âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â
çóáå âî âðåìÿ æåâàíèÿ. Â îòëè÷èå îò ýìàëåâûõ ïëàñòèíîê, ýìàëåâûå ïó÷êè ðàñïîëàãàþòñÿ ó äåíòèííî-ýìàëåâîãî ñîåäèíåíèÿ è ïðîíèêàþò òîëüêî âî âíóòðåííèå îòäåëû ýìàëè, ÷òî, âåðîÿòíî, óâåëè÷èâàåò ýëàñòè÷íîñòü òâåðäûõ òêàíåé íà äàííîì óðîâíå ñ îäíîâðåìåííûì óìåíüøåíèåì â ýòîé çîíå ìèêðîòâåðäîñòè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðî÷íîå ñîåäèíåíèå ýìàëè è äåíòèíà îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì
íà ãðàíèöå ìåæäó íèìè òàê íàçûâàåìûõ «ðàäèàëüíûõ
ôèáðèëëåé» è «íèòåé», âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ çóáà èç membrana basilaris çóáíîãî çà÷àòêà. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðî÷íîñòü ýìàëåâî-äåíòèííîãî ñîåäèíåíèÿ
ïðè ôóíêöèîíèðîâàíèè çóáîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ íå òîëüêî
ïðî÷íîé ñòðóêòóðíîé ñâÿçüþ ìåæäó äâóìÿ ðàçëè÷íûìè
ïî ñâîåìó ñòðîåíèþ çóáíûìè òêàíÿìè, âîçíèêàþùåé â
õîäå ôèëî- è îíòîãåíåçà, íî è ñòåïåíüþ ýëàñòè÷íîñòè òêàíåé íà äàííîé ãðàíèöå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå çóáà, êàê åäèíîãî öåëîñòíîãî îðãàíà.
Íà îñíîâàíèè ýòîãî ìû ñäåëàëè çàêëþ÷åíèå, ÷òî ïðèðàùåíèå ðàäèóñà ïîëîñòè ïðè îäîíòîïðåïàðèðîâàíèè, à
ñîîòâåòñòâåííî è óâåëè÷åíèå çóáà â îáúåìå, ÿâëÿåòñÿ îòâåòíîé ôèçèîëîãè÷åñêîé ðåàêöèåé çóáíûõ òêàíåé íà ìåõàíè÷åñêîå è òåïëîâîå âîçäåéñòâèå, ïðè êîòîðîì ðàñøèðåíèå îáóñëîâëåíî óìåíüøåíèåì ìèêðîòâåðäîñòè ýìàëè
è íàëè÷èåì ýëàñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ó÷àñòêîâ ìåæïðèçìàòè÷åñêîãî âåùåñòâà (ýìàëåâûå ïó÷êè) â îáëàñòè ýìàëåâîäåíòèííîãî ñîåäèíåíèÿ. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàþò èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå ñ öåëüþ ñðàâíåíèÿ óëüòðàñòðóêòóðû ýìàëè è äåíòèíà çóáîâ ÷åëîâåêà è ñîáàê,
êîòîðûå ïîêàçàëè íàëè÷èå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ìåæïðèçìàòè÷åñêîãî âåùåñòâà â ýìàëè ñîáàê è áîëüøóþ èçâèòîñòü äåíòèííûõ êàíàëüöåâ, ÷åì ó ÷åëîâåêà. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ ìåíüøàÿ õðóïêîñòü è áîëåå âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü
çóáîâ ñîáàêè ïî ñðàâíåíèþ ñ çóáàìè ÷åëîâåêà (Ë. È. Ôàëèí, 1963; À. Â. Ãàëþêîâà, Î. È. Õàð÷åíêî, 1983). Ìíîãèå
àâòîðû âûñêàçûâàþò ðàçëè÷íûå ìíåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè
è ðîëè òàê íàçûâàåìûõ ëèíèé Ðåòöèóñà, íàëè÷èå êîòîðûõ â ñòðóêòóðå ýìàëè ðàññìàòðèâàþò êàê íå îáÿçàòåëüíî ñâÿçàííîå ñ íàðóøåíèÿìè â õîäå îáûçâåñòâëåíèÿ ðàçâèâàþùåéñÿ ýìàëè, à ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íîðìàëüíîå,
ôèçèîëîãè÷íîå ÿâëåíèå (Ë. È. Ôàëèí, 1963; È. Ê. Ëóöêàÿ,
2002). Îíè âîçíèêàþò áëàãîäàðÿ îáðàçîâàíèþ ïî õîäó
ïðèçì êîðîòêèõ èçãèáîâ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ íèçêîé ñòåïåíüþ ìèíåðàëèçàöèè, èäóùèõ ïîïåðå÷íî õîäó ýìàëåâûõ
ïðèçì è ðàñïîëîæåííûõ â îäíîé ïëîñêîñòè ñ ïðîäîëüíîé
îñüþ çóáà. Íà÷èíàÿñü ó äåíòèííî-ýìàëåâîãî ñîåäèíåíèÿ,
ëèíèè Ðåòöèóñà êîñî ïåðåñåêàþò âñþ òîëùó ýìàëè è çà-

êàí÷èâàþòñÿ íà åå ïîâåðõíîñòè, îáðàçóÿ ýìàëåâûå âàëèêè  ïåðèêèìàòèè, îïîÿñûâàþùèå âñþ îêðóæíîñòü çóáà.
Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ïåðèêèìàòèè âûïîëíÿþò ðîëü ñâîåîáðàçíûõ êîíòðôîðñîâ, êàê è ïîäîáíûå îáðàçîâàíèÿ
(êîíòðôîðñû è òðàåêòîðèè) â ñòðîåíèè êîñòíîé òêàíè
÷åëþñòåé.
Óñòàíîâëåííî, ÷òî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ìèêðîòâåðäîñòè èíòàêòíîé ýìàëè ÷åëîâåêà ñîñòàâëÿåò 288, 7 ±
21,2 êã/ìì2, à äåíòèíà ñîñòàâëÿåò 24,3 ± 4,9 êã/ìì2, ÷òî
ãîâîðèò î áîëåå óïðóãèõ ñâîéñòâàõ äåíòèíà, ÷åì ýìàëè,
òàê êàê åãî îòëè÷èòåëüíûì ñâîéñòâîì ÿâëÿåòñÿ áîëåå âûñîêàÿ, ïî÷òè â äâà ðàçà, «óäàðíàÿ âÿçêîñòü», ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîãëîùåíèþ è ðàñïðåäåëåíèþ îêêëþçèîííîé íàãðóçêè áëàãîäàðÿ öèðêóëÿöèè äåíòèííîé æèäêîñòè. Âåðîÿòíî, æåâàòåëüíîå äàâëåíèå ðàñïðåäåëÿåòñÿ è ìåæäó âñåìè äåâÿòüþ çîíàìè ìèêðîòâåðäîñòè ýìàëè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè, ÷òî òàêæå ïðåäîòâðàùàåò âîçíèêíîâåíèå
òðåùèí è ïåðåëîìîâ ïðè ôèçèîëîãè÷åñêîé íàãðóçêå, íà
÷òî óêàçûâàåò [10]. Ïðè ïîðàæåíèè êàðèåñîì ìèêðîòâåðäîñòü íàðóæíîãî ñëîÿ ýìàëè èçìåíÿåòñÿ ìåíüøå â ñâÿçè ñ
óìåíüøåíèåì ìèêðîòâåðäîñòè ïî íàïðàâëåíèþ ê ýìàëåâî-äåíòèííîìó ñîåäèíåíèþ, ÷òî è îáóñëîâëèâàåò «êîíóñîîáðàçíûé» õàðàêòåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîðàæåíèÿ â ãëóáîêèõ ñëîÿõ ýìàëè, à ðàçìÿã÷åíèå äåíòèíà áîëåå èíòåíñèâíî ïðîèñõîäèò âäîëü ýìàëåâî-äåíòèííîãî ñîåäèíåíèÿ.
Ïðåîäîëåâ ýòó ãðàíèöó, êàðèåñ äåíòèíà ðàçâèâàåòñÿ áîëåå áûñòðî, ÷åì êàðèåñ ýìàëè. Ïðè ýòîì ôîðìó êàðèîçíîé ïîëîñòè ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü â âèäå êàïëè. Èçâåñòíî, ÷òî íàðÿäó ñ òàêèìè ôàêòîðàìè, êàê ìèêðîîðãàíèçìû, ôåðìåíòû êàðèîçíàÿ ïîëîñòü ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì ñëþíû, êîòîðàÿ ñîäåðæèò 99,42% âîäû
[1,2]; à â ïðèðîäå âîäà, äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäÿùàÿñÿ â
îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå, ïîä âëèÿíèåì ïðèñóùèõ åé
ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñïîñîáíà èçìåíÿòü âíóòðåííþþ êîíôèãóðàöèþ ïðîñòðàíñòâà â ðåçóëüòàòå âíåøíåãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, ñ ôîðìèðîâàíèåì åå î÷åðòàíèé áëèçêèõ ê îêðóãëûì.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè èçâåñòíûõ äàííûõ îá
óëüòðàñòðóêòóðå ýìàëè è äåíòèíà, ìû ïîïûòàëèñü ðàññìîòðåòü âîçìîæíóþ áèîìåõàíèêó ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ çóáà ïðè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèè, ïðè÷èíó ïðèðàùåíèÿ ðàäèóñà ïîëîñòè ïðè îäîíòîïðåïàðèðîâàíèè, îáúÿñíèòü «êîíóñîîáðàçíûé» õàðàêòåð ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàðèåñà â ýìàëè ñ îáðàçîâàíèåì ïîëîñòåé, áëèçêèõ ïî ôîðìå ê
øàðîîáðàçíûì â ñòðóêòóðå äåíòèíà. Ýòè âûâîäû ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûìè è äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå ñòîìàòîëîãà.
Ïðè ïëîìáèðîâàíèè ïîëîñòåé II êëàññà ïî Áëýêó
ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñàìûì ñëîæíûì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êîíòàêòíîãî ïóíêòà è õîðîøåé ìàðãèíàëüíîé àäàïòàöèè ìàòåðèàëà ê ïðèäåñíåâîé ñòåíêå ïîëîñòè çóáà [2, 3, 4]. Âî ìíîãîì óñïåõ ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà ïëîìáèðîâî÷íîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé çàâèñèò â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ïîêàçàíèé ê åãî ïðèìåíåíèþ, óñòàíîâëåííûõ ôèðìîé-ïðîèçâîäèòåëåì. Íàèáîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ÑÏÊ è êîìïîçèòû ñâåòîâîãî òèïà îòâåðæäåíèÿ (ÊÑÎ). Ýòè äâà âèäà âîññòàíîâèòåëüíûõ ìàòåðèà!'

Nr.1 (295), 2007
ëîâ ïîëèìåðèçóþòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ðåàêöèÿ ïîëèìåðèçàöèè
ñîïðîâîæäàåòñÿ âûäåëåíèåì ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ, êîòîðûå ñîåäèíÿþòñÿ äðóã ñ äðóãîì, îáðàçóÿ òðåõìåðíóþ ïîëèìåðíóþ ñåòü. Êîëè÷åñòâî ñîåäèíèâøèõñÿ ñâîáîäíûõ
ðàäèêàëîâ îáåñïå÷èâàåò òàêèå ñâîéñòâà, êàê ïðî÷íîñòü è
òâåðäîñòü ìàòåðèàëà. Ó ÑÏÊ òèïà îòâåðæäåíèÿ ðåàêöèÿ
ïîëèìåðèçàöèè ïðîòåêàåò ìåäëåííåå, ÷åì ó ÊÑÎ. Ñêîðîñòü ïîëèìåðèçàöèè âëèÿåò íà ñîçäàþùèåñÿ â íåì íàïðÿæåíèÿ. Ïîýòîìó íàïðÿæåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ÑÏÊ
òèïà, ìåíüøå, ÷åì â ÊÑÎ. Îáðàçóåìûå íàïðÿæåíèÿ âîçäåéñòâóþò, ãëàâíûì îáðàçîì, íà ýìàëü, ñî çíà÷èòåëüíî
áîëåå âûñîêèì ìîäóëåì ýëàñòè÷íîñòè, ÷åì ó äåíòèíà, ÷òî
ãîâîðèò î åå ïîâûøåííîé õðóïêîñòè. Íàïðÿæåíèÿ â îáëàñòè ýìàëè îñîáåííî âàæíû, òàê êàê îíè ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèþ ìèêðîòðåùèí, ñâîäÿùèõñÿ ê ïîÿâëåíèþ «áåëîé ëèíèè» ïî ïåðèìåòðó ïëîìá (ðåñòàâðàöèé), ñâèäåòåëüñòâóþùåé îá îòëîìå ýìàëåâûõ ïðèçì, à íàðóøåíèå ãåðìåòè÷íîñòè ñïîñîáñòâóåò êðàåâîìó ìèêðîïîäòåêàíèþ è
ïðèâîäèò âïîñëåäñòâèè ê ðàçâèòèþ âòîðè÷íîãî êàðèåñà
(E. Joffe, 2001). Ïî-âèäèìîìó, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü âîçíèêíîâåíèå íàïðÿæåíèÿ â îáëàñòè ýìàëè íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèìåðèçàöèîííîé óñàäêè êîìïîçèòà, íî è ñ
ó÷åòîì ðàçâèâàþùèõñÿ ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â çóáíûõ òêàíÿõ ïîñëå èõ ïðåïàðèðîâàíèÿ. Âîçìîæíî, â äàííîé îáëàñòè â ìîìåíò ïëîìáèðîâàíèÿ ïîëîñòè
ïîñëå åå íåïîñðåäñòâåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ áåç ó÷åòà âðåìåíè ðåëàêñàöèè âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé â çóáå, îáðàçóåòñÿ «çîíà âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ», êîòîðàÿ è ïðèâîäèò ê
îòëîìó ýìàëåâûõ ïðèçì ñ îáðàçîâàíèåì «áåëîé ëèíèè»
ïî êðàþ ïëîìáû (ðåñòàâðàöèè). Âñå êîìïîçèòû ñîñòîÿò
èç ìîíîìåðíîé ìàòðèöû (ñìîëû) è íàïîëíèòåëåé. Êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå ýòèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé îïðåäåëÿåò ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà è êà÷åñòâî áóäóùåé ðåñòàâðàöèè. Áëàãîäàðÿ ñâîèì óíèêàëüíûì ôèçèêî-õèìè÷åñêèì
ñâîéñòâàì, êîìïîçèòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñ íèçêîé ïîëèìåðèçàöèîííîé óñàäêîé ïðåâîñõîäÿò èçâåñòíûå ãèáðèäíûå è ìèêðîãèáðèäíûå êîìïîçèòû ïî ïðî÷íîñòè è ñòîéêîñòè ê îêêëþçèîííîé íàãðóçêå. Áëàãîäàðÿ ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè, ìàòåðèàëû õîðîøî êîíäåíñèðóþòñÿ ïðè ïëîìáèðîâàíèè ãëóáîêèõ è îáøèðíûõ ïîëîñòåé, íå òåêóò, íå
ïðèëèïàþò ê èíñòðóìåíòó, ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ
ïëîòíîãî êîíòàêòíîãî ïóíêòà. Íèçêàÿ ïîëèìåðèçàöèîííàÿ óñàäêà òàêèõ êîìïîçèòîâ îáåñïå÷èâàåò èõ áîëåå óïðîùåííîå èñïîëüçîâàíèå â ñî÷åòàíèè ñ ìåòàëëè÷åñêèìè
ìàòðèöàìè, äåðåâÿííûìè êëèíüÿìè, øòîïôåðàìè ñ áîëüøîé ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ. Ñîêðàùàþòñÿ âðåìåííûå
çàòðàòû íà ïîñòàíîâêó ïëîìá è, ñëåäîâàòåëüíî, ñíèæàåòñÿ óòîìëÿåìîñòü è ïñèõîýìîöèîíàëüíàÿ íàãðóçêà âðà÷àñòîìàòîëîãà. Íàèáîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè ãåðìåòè÷íîñòè ïîëîñòè îò êðàåâîé ìèêðîïðîíèöàåìîñòè ïîêàçûâàåò ñî÷åòàíèå ïàêóåìûõ è íèçêîâÿçêèõ êîìïîçèòîâ èëè
êîìïîìåðîâ [11]. Êîìïîìåðû è íèçêîâÿçêèå êîìïîçèòû
îáëàäàþò æèäêîé êîíñèñòåíöèåé, îíè âûïóñêàþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ øïðèöàõ, ÷òî ïîçâîëÿåò òàêèå ïëîìáèðîâî÷íûå ìàòåðèàëû ëåãêî âíîñèòü äàæå â òðóäíîäîñòóïíûå è
ãëóáîêèå êàðèîçíûå ïîëîñòè. Äðóãèì ïðåèìóùåñòâîì
òàêèõ ìàòåðèàëîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ó íèõ ïðàêòè÷åñêè îò-

ñóòñòâóþò ïîëèìåðèçàöèîííûå íàïðÿæåíèÿ âî âðåìÿ ôîòîïîëèìåðèçàöèè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò èì áîëåå ïðî÷íóþ
àäãåçèþ ê òâåðäûì òêàíÿì çóáîâ è ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
íàäåæíîñòè çàïîëíÿþò âñå íåðîâíîñòè êàðèîçíîé ïîëîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü äîëãîâðåìåííóþ ãåðìåòè÷íîñòü è èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ðàçëè÷íûõ îñëîæíåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî ïëîìáèðîâàíèþ ïîëîñòåé II êëàññà
ïî Áëýêó ïîêàçàëè ýôôåêòèâíîñòü âîññòàíîâèòåëüíîé
òåðàïèè ïðè ïîìîùè ïðåäëàãàåìîé íàìè ìàòðè÷íîé ñèñòåìû è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ èçîëÿöèè îïåðàöèîííîãî ïîëÿ
â çàâèñèìîñòè îò êëèíè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëîìáèðîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñ ðàçëè÷íûìè ôèçèêîõèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Òåõíèêà «ñëîåíîé» ðåñòàâðàöèè äàåò âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùåñòâà ðàçíûõ ãðóïï êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (æèäêîòåêó÷èõ, êîíäåíñèðóåìûõ, ìèêðîãèáðèäíûõ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ñëîæíûõ êëèíè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. «Ñýíäâè÷-òåõíèêà» (îòêðûòàÿ è çàêðûòàÿ) ïðåäóñìàòðèâàåò ñî÷åòàíèå ñòåêëîèîíîìåðíûõ öåìåíòîâ èëè
êîìïîìåðîâ ñ êîìïîçèòàìè, ÷òî óâåëè÷èâàåò ïðî÷íîñòü
ïëîìáû ïðè îêêëþçèîííîé íàãðóçêå, óëó÷øàåò àäãåçèþ
ñ äåíòèíîì, óìåíüøàåò ïîëèìåðèçàöèîííóþ óñàäêó ïëîìáû, ñïîñîáñòâóåò ïðîôèëàêòèêå âòîðè÷íîãî êàðèåñà çà
ñ÷åò âûäåëåíèÿ ôòîðèäîâ, ñîêðàùàåò çàòðàòû âðåìåíè íà
ïîñòàíîâêó ïëîìáû â áîëüøèõ êàðèîçíûõ ïîëîñòÿõ. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïëîìáèðîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ìåòîäèê ðåñòàâðèðîâàíèÿ, ñòåïåíü èçîëÿöèè ïîëîñòè çóáà îò äîñòóïà âëàãè, íî è ïðîèñõîäÿùèå ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â çóáíûõ òêàíÿõ ïðè êàðèåñå, à òàêæå èõ ôèçèîëîãè÷åñêóþ ðåàêöèþ
ïîñëå èíñòðóìåíòàëüíîãî ïðåïàðèðîâàíèÿ.
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Unele particularitãþi ale hipereozinofiliei sangvine la pacienþii
din Republica Moldova
Gh. Plãcintã, S. Þibuleac, V. Onu, T. Gorelco, C. Conovali, Iu. Pavlov
Catedra Boli Infecþioase, Tropicale ºi Parazitologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Particuliarities of Aeosinofilia at the Pationts of the Republic of Moldova
Hypereosinophilia (more than 6%) in the blood count of patients with different diseases (neurological, respiratory, allergic, hepatic,
cardiovascular), that were hospitalized and examined during 2005 and the first 6 months of 2006 in republican medical clinics, was reported in
16.1% of 3660 cases with neuro-psychiatry disturbances, in 13,5% of 2640 cases of allergy, in 13% of 1700 cases of respiratory diseases, in
9,1% of 3412 acute and chronic hepatopathy cases and in 4% of 1225 cardiovascular ones. It is very likely that at least a part of patients with
hypereosinophilia was of Toxocara canis origin. Serologic type ELISA testing, that wasnt done, could presumably reveal visceral toxocarosis
in some of those 1525 patients.
Key words: hypereosinophilia, visceral toxocarosis
Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ãèïåðýîçèíîôèëèè ó ïàöèåíòîâ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
Ãèïåðýîçèíîôèëèÿ (6% è áîëüøå) â îáùåì àíàëèçå êðîâè ó áîëüíûõ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ (íåâðîëîãè÷åñêèå, áðîíõî - ë¸ãî÷íûå
àëëåðãîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïå÷åíî÷íûå, ñåðäå÷íî - ñîñóäèñòûå), ãîñïèòàëèçèðîâàííûõ è îáñëåäîâàííûõ â òå÷åíèå 2005 è
ïåðâûõ 6 ìåñÿöåâ 2006 ãîäà â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàñøòàáà, áûëà âûÿâëåíà ó 16,1 % èç 3660 îáñëåäîâàíûõ ëèö ñ ðàçëè÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Ó 13,5 % (èç 2640) îíà áûëà àëëåðãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ó
13,0% (èç 1700 ñëó÷àåâ) ðåñïèðàòîðíîé ïðèðîäû, ó 9,1 % (èç 3412) âîçíèêëà íà ôîíå îñòðîé èëè õðîíè÷åñêîé ïàòîëîãèè ïå÷åíè
è ó 4,0% (èç 1225)  èìåëà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ýòèîëîãèþ. Ãèïåðýîçèíîôèëèÿ ó ÷àñòè îáñëåäîâàííûõ áîëüíûõ ìîãëà áûòü
âûçâàíà Toxocara canis. Îñòðûé èëè õðîíè÷åñêèé âèñöåðàëüíûé òîêñîêàðîç ó 1525 îáñëåäîâàííûõ ëèö ñ ãèïåðýîçèíîôèëèåé
ìîã áû áûòü äèàãíîñòèðîâàí, èñïîëüçóÿ ñåðîëîãè÷åñêèå òåñòû (òèïà ELISA ), îäíàêî îíè íå áûëè ïðîâåäåíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèïåðýîçèíîôèëèÿ, âèñöåðàëüíûé òîêñîêàðîç

Introducere
În practica medicalã este cunoscut faptul cã prezenþa
hiperiozinofiliei în formula sângelui se înregistreazã în cursul
multiplelor suferinþe: diverse parazitoze (sindromul Loffler
ascaridian, trichineloza, strongiloidoza, chistul hidatic fisurat,
fascioloza, anchilostomiaza, filariozele, oncocercoza, loaza,
dracunculoza, schistosomiaze etc.), leucoza cu eozinofilie,

periarterita nodoasã, colangenoze, astm bronhic, endocardita
Loffler etc. [7, 2, 20, 10].
Fiecare suferinþã are, de regulã, un tablou clinic
caracteristic, iar unele chiar specific; pot fi diagnosticate (sau
excluse) în baza examinãrilor diferitelor produse biologice
(sânge, limfã, materii fecale, urinã, lichid duodenal,
cefalorahidian etc., biopsie muscularã), în baza examinãrilor
"
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radiologice ºi cu izotopi, laparoscopie exploratoare etc.
Hipereozinofilia în aceste patologii deseori apare în perioada
de stare a bolii ºi este limitatã: zile, sãptãmâni [17].
În cursul toxocarozei viscerale (larva migrans visceralis),
care are rãspândire ubicuitarã [1, 27], boalã cu rãspândire în
masã [25], hipereozionofilia este constant [25], persistentã:
sãptãmâni, luni, ºi chiar mulþi ani [2]. Gradul de hipereozinofilie
este direct proporþional cu doza infestantã [14].
În toxocaroza visceralã pot fi prezente semne clinice de
lezare a sistemului respirator (de la semne catarale pânã la cele
clinice de bronhopneumonie), tulburãri neurologice (epilepsie,
encefalomielitã etc.), miocardice, hepatice, renale, cutanate,
oculare, fenomene hiperergice la distanþã etc. [8, 1, 3, 9, 12].
Manifestãrile clinice polimorfe sunt determinate de
localizarea larvelor, de numãrul ºi de gradul de activitate a lor,
de starea premorbidã a gazdei ºi de alþi factori. Boala poate
evolua de la forme asimptomatice pânã la variante severe cu
sfârºit letal [8, 26]. Diagnosticul pozitiv al toxocarozei viscerale
este dificil, el fiind sugerat de trei principali indici:
hepatomegalie, hipereozinofilie, hipergamaglobulinemie [22]
sau tetrada: hipereozinofilia, hiperleucocitoza, hepato- ºi / sau
splenomegalia ºi hipergamaglobulinemia [17]. Prezenþa
hepatomegaliei, a semnelor clinice de suferinþã pulmonarã sau
a unor semne clinice de afectare a altor organe ºi sisteme
(tulburãri neurologice, miocardice, renale etc.) ºi a manifestãrilor
generale (febrã, astenie, anorexie, alterarea stãrii generale etc.),
pledeazã pentru o eventualã toxocarozã visceralã [23].
Prevalenþa ºi incidenþa toxocarozei nu se cunosc cu exactitate,
deoarece examinãrile de laborator, care permit precizarea
diagnosticului, se limiteazã doar la teste serologice [20]. Examenele
coproparazitologice nu pot evidenþia prezenþa parazitului în
organismul uman, deoarece helmintul, neajungând la stadiul de
vierme adult matur, nu pune în libertate oule caracteristice. Pânã în
prezent singurul text serologic cu o sensibilitate ºi cu o specificitate
corespunzãtoare este ELISA, cu ajutorul cãruia se evidenþiazã
anticorpii (IgG, IgE) cãtre toxocarã ºi este util atât în confirmarea
diagnosticului de boalã curentã clinic manifestã sau asimptomaticã,
cât ºi în toxocaroza suportatã [23]. Deºi apar rãspunsuri imunologice
intense din partea gazdei, se constatã o capacitate remarcabilã a
larvelor de toxocara de a supravieþui ºi de a migra în continuare, în
þesuturile gazdei [6], larvele în creier sunt puse la adãpost de efectele
nocive ale rãspunsului imunologic al gazdei [20], larvele posedã
un sistem deosebit pentru a se apãra de efectul killer al eozinofilelor
ºi al altor factori de protecþie [4]. Complicaþiile se pot confunda cu
simptomele ºi cu sindroamele produse din partea organelor,
aparatelor ºi a sistemelor în care se localizeazã larva Toxocara canis:
hepatita parazitarã, sindromul anemic, miocardita, retinoblastomul,
endoftalmita, sindromul convulsiv, dezvoltare deficitarã a
organismului, fenomene hiperergice la distanþã etc [13].
H. Preisshoffn et al. (1997) au examinat probe de ser
colectat de la 2864 de pacienþi cu hipereozinofilie ºi au constatat
prezenþa anticorpilor cãtre Toxocara canis în 8,6 % din cazuri,
[5]  în 20,4 % din 994 probe de ser, [15]  în 68,0 %, [16]  în
77,8 % din 182 de probe.
Aºadar, toxocaroza visceralã este o problemã nu numai
medicalã, ci ºi o problemã social-economicã de importanþã
majorã [10, 21, 25].

Scopul lucrãrii rezidã în a prezenta unele particularitãþi
ale hipereozinofiliei la pacienþii cu diverse forme nozologice
de boalã, spitalizaþi, examinaþi ºi trataþi în instituþiile medicale
republicane.
Materiale ºi metode
Am analizat 12637 de fiºe de observaþie clinicã ale
pacienþilor spitalizaþi pe parcursul anului 2005 ºi în primele 6
luni ale anului 2006 în secþiile: Alergologie, Spitalul Clinic
Republican (SCR)  1380 de fiºe; Alergologie Pediatricã din
Centrul ªtiinþifico-practic al Mamei ºi Copilului (CSPMC)  1260;
Hepatopatii Acute ºi Cronice (copii ºi adulþi), Spitalul Clinic
Republican Boli infecþioase T. Ciorbã (SCRBI)  3412, Epilepsie
ºi alte suferinþe ale sistemului nervos central (copii ºi adulþi),
Spitalul Clinic Republican Psihiatrie (SCRP)  3660, Cardiologie,
CSPMC  1255 de fiºe. Pentru analize au fost selectaþi 357
(13,5%) din 2640 de pacienþi cu diverse suferinþe cu caracter
alergic (grupul I), 589 (16,1 %) din 3660 de pacienþi cu
diagnosticul de epilepsie sau cu alte suferinþe ale sistemului nervos
central (grupul II), 309 (9,1 %) din 3412 bolnavi cu manifestãri
de hepatopatii acute sau cronice (grupul III), 221 (13 %) din 1700
de pacienþi cu diverse patologii ale sistemului respirator (grupul
IV) ºi 49 (4 %) din 1225 de pacienþi cu diverse maladii
cardiovasculare (grupul V); în total 1525 de pacienþi. La toþi cei
1525 de pacienþi, în analiza generalã a sângelui efectuatã în prima
sau în a doua zi de spitalizare ºi pânã la debutul tratamentului
medicamentos, s-a determinat hipereozinofilie (6 % ºi mai mult).
La niciunul dintre aceºti pacienþi cu hipereozinofilie prin
coproscopie n-a fost determinatã prezenþa a careva specie de
helminþi intestinali, iar prin radiografie ºi cu izotop, teste imagistice
 nu s-a atestat prezenþa parazitozei pulmonare sau celei hepatice.
Majoritatea (99,5 %) pacienþilor cu hipereozinofilie, pe toatã
durata spitalizãrii, n-au fost examinaþi prin testul ELISA la
prezenþa în sânge a anticorpilor cãtre Toxocara canis.
Rezultate ºi discuþii
Din 1525 de pacienþi examinaþi, persoane de sex masculin
au fost 850 (55,8 %) ºi feminin 675 (44,2 %). În ziua spitalizãrii
locuiau în satele din Republica Moldova 937 (61,5 %) de
pacienþi, în Chiºinãu  365 (23,9 %), în centre raionale  201
(13,2 %) ºi în oraºe de subordonare republicanã (Bãlþi, Tiraspol,
Tighina, Orhei)  22 (1,4 %) de pacienþi.
În luna ianuarie au fost internaþi 142 (9,3 %) de pacienþi
cu hipereozinofilie, în februarie  185 (12,1 %), în martie  241
(15,8 %), în aprilie  149 (9,8 %), în mai  177 (11,6 %), în
iunie  137 (9 %), în iulie  91 (6 %), în august  86 (5,6 %), în
septembrie  93 (6,1 %), în octombrie  60 (4 %), în noiembrie
 64 (4,2 %), în decembrie  100 (6,5 %) de pacienþi. De vârsta
1-6 ani au fost 143 (9,4 %) de pacienþi, 7-12 ani  292 (19,1 %),
13-18 ani  354 (23,2 %), 19-24 de ani  98 (6,4 %), 25-30 de
ani  79 (5,1 %), 31-36 de ani  80 (5,3 %), 37-42 ani  76
(5%), 43-48 de ani  112 (7,4 %), 49-54 de ani  135 (8,9 %),
55-60 ani  99 (6,5 %), 61 ºi mai mulþi ani  57 (3,7 %) de
persoane; vârsta medie  26,1 ani (grupul I  15,5 ani, grupul II
 20,9 ani, grupul III  35 de ani, grupul IV  45,6 ani ºi grupul
V  11,1 ani). Fiºele de observaþie clinicã ale pacienþilor adulþi
din secþiile cardiovasculare n-au fost analizate.
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Procentul de eozinofile, în analiza generalã a sângelui de la
6% pânã la 8%, a fost înregistrat la 930 (61 %) de pacienþi, 9 %11 %  la 336 (22 %), 12 % - 14 %  la 132 (8,7 %), 15 % -17 %
- la 57 (3,7 %), 18 % -20 %  la 32 (2,1 %), 21 % -23 %  la 15
(1 %), 24 % - 26 %  la 10 (0,7 %), 27 % - 29 %  la 5 (0,3 %),
30% ºi mai mult  la 8 (0,5 %) pacienþi. Procentul mediu de
eozinofile la pacienþii examinaþi era de 9,3 (grupul I  9 %, grupul
II  9,9 %, grupul III  8,1 %, grupul IV  9,9 % ºi grupul V 
7,8%). Mai frecvent hipereozinofilia a fost înregistratã la bolnavii
de epilepsie ºi în alte manifestãri de afectare ale sistemului nervos
central  16,1 %, puþin mai rar la cei cu diverse suferinþe alergice
 13,1 % ºi la cei cu maladii ale sistemului respirator  13,0 %,
încã mai rar  la bolnavii cu diverse hepatopatii acute sau cronice
 9,1 % ºi cel mai rar  la pacienþii cu boli cardiovasculare 
4,0%. Cota copiilor ºi a adolescenþilor (1-18 ani) în structura
grupurilor de vârstã ale pacienþilor cu hipereozinofilie a fost cea
mai numeroasã (51,8 %), pe locul doi  de vârsta maturitãþii (37
- 60 ani )  27,7 %, pe locul trei  de vârsta tinereþii (19-36 ani) 
16,8 % ºi pe locul patru  de vârsta înaintatã (61 ani ºi mai mult)
 37 % din cazuri.
Dupã cum am notat în materiale ºi metode, parazitoza
intestinalã, hepaticã sau pulmonarã, din cei 1525 de examinaþi,
n-a fost diagnosticatã la nimeni; manifestãri clinice caracteristice
pentru leucoza cu eozinofilie, periartritã nodoasã ºi colagenoze,
în decursul aflãrii pacienþilor examinaþi în instituþiile medicale
republicane, n-au fost constatate. În introducere am menþionat
cã hipereozinofilia este constantã [25], persistentã [2] în cursul
toxocarozei viscerale, care are o rãspândire ubicuitarã [1, 27].
În aceastã parazitozã pot fi prezente semne clinice de lezare
a sistemului respirator [9], tulburãri neurologice [3], miocardice,
hepatice etc. [8, 12]. În plus la cele menþionate, manifestãrile
clinice polimorfe în toxocaroza visceralã sunt determinate de
localizarea lavrelor, de numãrul ºi de gradul de activitate a lor,
cât ºi de mulþi alþi factori [17, 26].
Autorii studiului sunt de acord cu Van Barbel Wittwer et
al. (1984), care indica cã diagnosticul pozitiv al toxocarozei
viscerale este dificil ºi cã confirmarea acestei parazitoze curente,
manifestã sau asimptomaticã, cât ºi a parazitozei suportate este
posibilã folosind testul serologic ELISA cu antigen secretor excretor larva II Toxocara canis pentru decelarea în sânge a
anticorpilor IgG cãtre parazit. Testul ELISA cu o sensibilitate
ºi cu o specificitate înaltã, în majoritatea cazurilor (99,5 %) la
cei 1525 de pacienþi, conform datelor din fiºele de observaþie
clinicã analizate de noi, n-a fost efectuat.
În publicaþiile [21, 24] s-a arãtat cã ascaridioza la câini,
cauzatã de Toxocara canis, în Chiºinãu este foarte rãspânditã
ºi s-a determinat un numãr enorm de mare de câini vagabonzi ºi
un grad înalt de poluare a solului cu ouã de T. canis.
Aºadar, rezultatele studiului efectuat ne permite sã
concluzionãm:
1. Multe din cazurile de hipereozinofilie sangvinã, la
pacienþii examinaþi prin analiza fiºelor de observaþie clinicã,
sunt determinate de Toxocara canis, având ca manifestare clinicã
una dintre variantele de evoluþie a toxocarozei viscerale.
2. Sunt necesare examinãri serologice prin testul ELISA,
pentru conformarea sau pentru excluderea toxocarozei viscerale,
la pacienþii cu hipereozinofilie.
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Clinica ºi evoluþia sindromului obsesiv în hipertonia arterialã esenþialã
E. Calenici
Catedra Medicinã Internã Nr.1, USMFNicolae Testemiþanu
Obsessive Compulsive Syndrome Evolution due to Hypertensive Disease
The author examined 31 patients (19 women and 12 men) suffering from obsessive compulsive syndrome resulting from hypertensive
disease. This syndrome was observed in different stages of treatment. The following factors contributed to this condition: heredity, psychasthenic
personality type, and exogenous factors (i.e. infection, intoxication, and cranial injury). The obsessive compulsive syndrome symptomatology
is extremely polymorphous, being combined with phobic, anxious, and depressive states, which contribute to different manifestations of the
syndrome: anxious-obsessive, obsessive-depressive, obsessive-asthenic, and obsessive-phobic. In the 2nd and 3rd stages of hypertensive
disease, when the vegetative symptomatology becomes more apparent, the patient may begin to have cenestopathies, or spasms in various parts
of the body. As this process progresses the symptomatology becomes reduced and passes gradually into hypochondria.
Key words: hypertensive disease, obsessive syndrome, deviation of personality
Êëèíèêà è ýâîëþöèÿ îáñåñcèâíîãî ñèíäðîìà ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè
Â ðàáîòå èçó÷åíû 31 áîëüíîé (19 æåíùèí è 12 ìóæ÷èí) ñ îáñåñcèâíûì ñèíäðîìîì ïðè ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè. Äàííûé
ñèíäðîì íàáëþäàëñÿ â íà÷àëå ãèïåðòîíèè èëè âîçíèêàë íà îäíîì èç ýòàïîâ å¸ òå÷åíèÿ. Âîçíèêíîâåíèþ äàííîãî ñèíäðîìà
ñïîñîáñòâîâàëè ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû  áèîëîãè÷åñêèå (íàñëåäñòâåííîñòü è äåâèàöèè ëè÷íîñòè, ÷àùå ïî ïñèõàñòåíè÷åñêîìó òèïó) è ýêçîãåííûå ôàêòîðû (èíôåêöèè, èíòîêñèêàöèè, ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû). Ñèìïòîìàòèêà îáñåcñèâíîãî ñèíäðîìà êðàéíå ïîëèìîðôíà, è ñî÷åòàåòñÿ ñ ôîáè÷åñêèìè, òðåâîæíûìè, äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ äàííîãî ñèíäðîìà (òðåâîæíî-îáñåññèâíûé, îáñåññèâíî-äåïðåññèâíûé, îáñåññèâíî-àñòåíè÷åñêèé, îáñåññèâíî-ôîáè÷åñêèé). Âî 2 è 3 ñòàäèÿõ ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíè, êîãäà îáîñòðÿåòñÿ âåãåòàòèâíàÿ ñèìïòîìàòèêà, ó
áîëüíûõ ïîÿâëÿþòñÿ ñåíåñòîïàòèè, ñïàçìû ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè. Ñ íàñòóïëåíèåì îðãàíè÷åñêîãî ïðîöåññà îáñåññèâíàÿ ñèìïòîìàòèêà ðåäóöèðóåòñÿ è ïîñòåïåííî ïåðåâåñ áåðóò èïîõîíäðè÷åñêèå èäåè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, îáñåñcèâíûé ñèíäðîì, äåâèàöèè ëè÷íîñòè

Introducere
Hipertensiunea arterialã (HTA) este una dintre problemele
actuale în domeniul medicinii. Investigaþiile epidemiologice
efectuate în Republica Moldova indicã cã fiecare al ºaselea
locuitor adult (15 %) ºi fiecare al treilea locuitor în vârstã de 30 35 de ani (28 %) prezintã supravalori tensionale. Cele mai
frecvente complicaþii ale HTA sunt cardiopatia ischemicã ºi
afecþiunile cerebrovasculare, care constituie 85 %-9 0% din
mortalitatea cardiovascularã în republicã [3]. Pe lângã
simptomatica specificã în HTA, în ultimele decenii tot mai frecvent
la aceºti bolnavi apare o serie de stãri nevrotiforme ºi afective.
Mai frecvent se întâlnesc stãrile anxioase, depresive ºi obsesive
[2]. Dintre ele mai insuficient studiate în HTA sunt cele obsesive.
Sindromul obsesiv în HTA este asociat de o serie de stãri anxioase,
depresive, astenice, vegetative care influenþeazã instalarea a mai
multor variante: sindrom obsesiv-fobic, obsesiv-anxios, obsesivdepresiv, obsesiv-astenic [14, 15, 16].
Existã diferite definiþii ale stãrilor obsesive. Cuvântul
obsesie este de origine latinã obsesio, asediere. C. Gorgos [4]
o defineºte ca fiind o idee care se impune gândirii, o asediazã ºi
o invadeazã, puternic ºi neplãcut, subiectul neputându - i - se
opune. C. Gorgos se referã la opiniile lui Pzjot ºi Savz, care
afirmã cã subiectul se simte vinovat, ruºinat sau se teme de
efectele obsesiei sale.
A. Sârbu [11] defineºte obsesia ca o tulburare complexã
ideo-afectivã, caracterizatã prin prezenþa în psihicul individului
a unor grupuri de fenomene care deranjeazã buna desfãºurare a
tuturor proceselor: conºtient de inutilitatea lor, persoana este

incapabilã sã le neutralizeze, ºi cu cât se strãduieºte mai mult sã
le îndepãrteze, cu atât fenomenele câºtigã o intensitate mai mare.
În acelaºi mod sunt determinate stãrile obsesive de cãtre
V. Predescu [10], T. Pirozynski [9]: ca niºte idei parazitare
recunoscute de cãtre bolnavi, care sunt însã incapabili de a scãpa
de ele. Ulterior ele pot cãpãta un caracter impulsiv, îndemnândul pe bolnav la comiterea unor acte ridicole, impulsive.
Material ºi metode
Au fost studiaþi 31 (7,75 %) de pacienþi: 19 (61,3 %) femei
ºi 12 (38,7 %) bãrbaþi cu hipertensiune arterialã esenþialã, în
tabloul clinic al cãrora au fost prezente stãri obsesive. Obsesiile
au fost depistate atât în premorbid, cât ºi în una dintre etapele
hipertensiunii arteriale. S-au analizat factorii predispozanþi, care
au favorizat apariþia acestor stãri. S-a evidenþiat o serie de
variante care s-au format în urma asocierii sindromului obsesiv
cu stãri anxioase, depresive, astenice.
Rezultate ºi discuþii
Aºadar stãrile obsesive s-au depistat la 31 de pacienþi (19
femei ºi 12 bãrbaþi) cu HTA. În literatura psihiatricã
contemporanã acest sindrom se clasificã sub numele de sindrom
obsesiv compulsiv. Mai frecvent tulburãrile obsesiv-compulsive
sunt descrise în cadrul stãrilor nevrotiforme, mai ales când sunt
asociate cu stãri anxioase [1, 2, 13], cu stãri depresive [12].
Unii autori [1, 6, 8] oferã acestei probleme o explicaþie sociofamilialã, studiind stãrile obsesiv-compulsive în condiþii
familiale, acordând atenþie ºi adolescenþilor cu stãri obsesivcompulsive [7].
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Din cele expuse reiese cã majoritatea lucrãrilor consacrate
stãrilor obsesiv-compulsive au un caracter mai mult
sindromatologic. Lucrãri efectuate în domeniul nozologic, mai
ales în maladiile organice ºi vasculare, sunt cu mult mai puþine
la numãr.
Luând în consideraþie toate acestea, ne-am pus scopul de
a studia mai minuþios sindromul obsesiv atât din punct de vedere
clinic cât ºi evolutiv la bolnavii cu HTA.
Analiza materialului ne-a permis sã evidenþiem o serie de
elemente specifice pentru acest contingent de bolnavi. S-au
depistat diferiþi factori endogeni ºi exogeni, care au provocat
apariþia ºi declanºarea maladiei. La unii dintre pacienþi este
prezentã o ereditate maleficã: HTA  7 (22,6 %) pacienþi, alte
maladii (alcoolism, infecþii, nevroze, psihoze)  10 (32,3 %)
pacienþi. Un rol destul de important l-au deþinut ºi diverse devieri
ale caracterului în premorbid. Pe prim-plan s-au plasat pacienþii
cu devieri de personalitate anancastã ºi astenicã 14 (73,7 %)
femei ºi 17 (53,3 %) bãrbaþi. Particularitãþile de tip anancast s-au
manifestat printr-o sugestibilitate mãritã (15 (78,9 %) femei ºi
10 (76,9 %) bãrbaþi), ei erau foarte impresionabili (12 (63,2 %)
femei ºi 7 (58,3 %) bãrbaþi), nehotãrâþi, neîncrezuþi în sine,
permanent îºi analizau acþiunile (14 (73,7 %) femei ºi 8 (66,7%)
bãrbaþi). Astenicii, la fel ca ºi psihastenicii, erau slabi de caracter,
prezentau lipsã de voinþã. Mai rar s-a atestat tipul exploziv (4
(21,1 %) femei ºi 2 (16,7 %) bãrbaþi) cu o iritabilitate crescutã,
labilitate emoþionalã cu tendinþe spre stãri afective ºi disforice
(5 (26,3 %) femei ºi 8 (66,7 %) bãrbaþi). La unele femei au fost
prezente evenimente isteriforme cu manierism ºi cu reacþii
isterice  14 (45,2 %) pacienþi. Clinica stãrilor obsesive se
manifestã prin diferite variante.
În unele cazuri de ereditate agravatã  7 (22,6 %) bolnavi
- în premorbid pacienþii au suportat devieri de personalitate (15
(48,4 %) pacienþi), în special cu caracter anancast. Bolnavii sunt
sugestibili, fricoºi, nehotãrâþi, permanent predominaþi de o stare
de alarmare. Maladia decurge malign. HTA apare la o vârstã
mai tânãrã, când ideile obsesive sunt mai persistente, cu un
diapazon simptomatologic mai vast (10 (52,6 %) femei ºi 5 (41,7
%) bãrbaþi). În tabloul clinic apar fenomene isteriforme,
vegetative, vasculare, care comunicã acestor crize un aspect
diencefalic.
Particularitãþile de evoluþie ale stãrilor obsesive se
manifestã printr-un polimorfism simptomatic. Sindromul
principal al maladiei include ideile obsedante asociate cu
instabilitatea ºi succesiunea caleidoscopicã a simptomelor 
irascibilitate, oscilarea dispoziþiei, care ulterior trece într-o stare
de anxietate cu o încordare emoþionalã, disconfort. Pe tot
parcursul bolii bolnavii sunt obsedaþi de ideea, cã au moºtenit o
maladie incurabilã. Paralel se manifestã ºi simptome vegetative.
Caracteristic pentru bolnavi este faptul, cã acest conglomerat
de simptome nevrotiforme: depresive, anxioase, obsesive,
fobice, vegetative sunt destul de pronunþate ºi persistente, fiind
asociate cu o labilitate emoþionalã.
Unele particularitãþi în evoluþia ideilor obsesive sunt
prezente în HTA cu o duratã destul de mare (pânã la 20 - 40 ani)
 15 (78,9 %) femei ºi 6 (50 %) bãrbaþi. În debutul bolii, la unii
dintre aceºti pacienþi se atestã sindromul obsesiv-anxios cu
insomnie, stãri de fricã, neliniºte, suspiciune  10 (52,6 %) femei
ºi 6 (50 %) bãrbaþi). Ulterior, aceste simptoame devin mai
pronunþate, mai persistente. Apare sindromul obsesiv-fobic cu
o labilitate emoþionalã destul de gravã, însoþitã de idei

ipohondrice, de o multitudine de cenestopatii, de o diminuare a
funcþiilor amnezice  6 (31,6 %) femei ºi 4 (33,5 %) bãrbaþi.
Sindromul anxios-fobic treptat capãtã un colorit organic cu
predominarea ideilor ipohondrice ºi depresive, care provoacã
uneori o ipohondria  5 (16,1 %) pacienþi.
La unii dintre pacienþi  3 (11,5 %) femei ºi 2 (16,7 %)
bãrbaþi, în tabloul clinic s-a relevat sindromul obsesiv-anxios. În
formarea acestui sindrom un rol important îl deþin tulburãrile de
personalitate de tip anancast, care se manifestã prin suspiciune,
sugestibilitate mãritã, asociatã cu o anxietate uºoarã  6 (40,0 %)
femei ºi 2 (50 %) bãrbaþi. Acest sindrom, în manifestãri moderate,
a fost prezent ºi în premorbid (3 femei ºi 1 bãrbat). La ceilalþi
pacienþi sindromul obsesiv-anxios s-a sesizat pe fundalul maladiei
de bazã; mai frecvent apare pe un fundal astenic sau astenodepresiv. La pacienþi apare o anxietate cu stãri de fricã pentru
sãnãtatea lor. Totodatã, apar tulburãri vegetative sub formã de
cenestopatii. Bolnavii devin destul de sensibili, au stãri de fricã
pentru sãnãtatea sa. Toate aceste simptome ulterior iau un caracter
de idei ipohondrice. La unii pacienþi, în cele din urmã, aceste idei
duc la formarea unor fobii (cardiofobia). Obsesiile asociate cu
anxietate, cu stãri de fricã ºi de alarmare îi extenueazã fizic pe
bolnavi. Sunt dominaþi de fatigabilitate, adinamie, dispersare a
atenþiei; devin inapþi de muncã.
Ideile obsesive pot apãrea datoritã unor stãri afective cum
este depresiunea sau sindromul depresiv-anxios  8 (42,1 %)
femei ºi 4 (33,3 %) bãrbaþi. Sindromul obsesiv-depresiv ca ºi
cel depresiv - anxios se întâlneºte, de obicei, la persoanele cu
tip anancast  5 (31,2 %) pacienþi sau cu tip dependent de
personalitate (astenic)  4 (25,0 %) bolnavi. Sindromul obsesiv
este datorat stãrilor de depresiune: indispoziþie, inhibaþie,
nesociabilitate. Depresiunea este asociatã cu o anxietate,
dominatã de stãri de fricã, ca nu cumva sã se întâmple ceva cu
ei. În momentul în care simptomatica diminueazã, bolnavii sunt
mai sociabili, acuzã o indispoziþie permanentã, senzaþia de fricã,
starea de alarmare; sunt pesimiºti, afirmã cã nu mai au nicio
speranþã în viitor. Atenþia le este dispersatã, somnul  dereglat.
Sindrom obsesiv-depresiv la unii bolnavi, mai ales în timpul
crizelor, are o evoluþie destul de gravã, fiind însoþit de idei de
autoumilire sau chiar de idei suicidare.
Obsesiile, fiind asociate cu diverse stãri afective (anxietate,
depresiune, fricã, alarmare) ºi vegetovasculare, în special
cenestopatiile, sunt un fundal favorabil pentru apariþia fobiilor,
formând un sindrom obsesiv-fobic destul de frecvent la aceºti
bolnavi. În rezultatul observaþiilor clinice s - au evidenþiat mai
multe etape în stabilirea fobiilor. Stãrile depresiv-anxioase,
asociate cu dereglãri vegetative, duc la apariþia cenestopatiilor
cu acuze de caracter somatogen care, ulterior, devin mai
pronunþate, transformându-se în idei ipohondrice. Acestea din
urmã devin tot mai persistente, determinând diferite fobii. Ideile
fobice îmbracã un caracter obsedant, formând, la rândul lor, un
sindrom obsesiv-fobic. La bolnavii cu HTA s-au depistat mai
frecvent cardiofobia, tanatofobia. O evoluþie malignã a stãrilor
obsesiv - fobice se observã la pacienþi, în premorbid, se atestã
devieri de caracter destul de pronunþate, manifestate sub formã
de sugestibilitate, dispoziþie obsesiv-anxioasã, neîncredere în
sine, autoanalizã a acþiunilor sale.
Obsesiile ºi sindromul obsesiv-fobic pot fi atestate în
premorbid sau apar pentru prima datã pe fundalul unei
encefalopatii hipertensive. În prima etapã a maladiei, obsesiile ºi
fobiile au o simptomaticã identicã unei nevroze obsesiv-fobice.
"#
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În tabloul clinic simptomatica deþine un caracter mobil, funcþional,
se menþine discernãmântul. Bolnavul înþelege ºi recunoaºte cã
acestea sunt niºte idei parazitare, ireale, dar cãrora nu se poate
opune. Odatã cu agravarea maladiei de bazã, stãrile obsesive ºi
fobice devin mai persistente, fiind dependente, în mare mãsurã,
de evoluþia HTA. Odatã cu ameliorarea simptomaticii maladiei
de bazã, se observã ºi diminuarea acestor stãri.
În cadrul diferenþierii este necesar de menþionat ºi
deosebirea dintre starea obsesivã ºi cea fobicã. În tabloul clinic
al fobiilor predominã mai mult ideile despre sãnãtate ºi ele
frecvent sunt clasate în sfera ideatorie, în timp ce obsesiile, pe
lângã ideile obsesive despre sãnãtate, se caracterizeazã ºi prin
diferite activitãþi stereotipuri, aºa ca: controlul repetat, dacã este
sau nu închisã uºa, robinetul etc. Ideile obsesive sunt frecvente,
în special, la pacienþii cu devieri de personalitate de tip anancast.
Ideile anxios-obsesive se referã mai mult la sãnãtatea pacienþilor
ºi la diverse activitãþi stereotipe. Spre deosebire de fobii,
anxietatea la aceºti bolnavi nu este atât de pronunþatã. De
asemenea, nu sunt aºa de pronunþate nici stãrile depresive.
Fobiile devin mai mult trãite decât gândite, pe când anxietatea
este mai mult actualã decât potenþialã.
Stãrile obsesive ºi fobice, în special în stadiile incipiente,
au o simptomaticã identicã cu o nevrozã obsesiv - fobicã.
Nevrozele însã au un caracter funcþional, sunt de o duratã mai
lungã. Stãrile obsesiv-fobice în HTA depind în mare mãsurã de
evoluþia maladiei de bazã, au un caracter oscilant. Odatã cu
ameliorarea evoluþiei HTA, se amelioreazã sau dispar cu totul
ºi stãrile obsesiv-fobice. Însã, în unele cazuri, când maladia de
bazã are o evoluþie malignã cu o organicitate destul de manifestã,
stãrile obsesive ºi fobice capãtã ºi ele un caracter destul de
persistent.
Atât obsesiile cât ºi fobiile sunt niºte idei-parazite pe care
bolnavul le recunoaºte ca ireale, dar cãrora nu li se poate opune
sau nu le poate rezista, fiind obligat, împotriva propriei
convingeri, sã le accepte ca atare.
Pe parcursul evoluþiei hipertensiunii arteriale asociatã unui
sindrom obsesiv periodic, se observã o influenþã reciprocã: cu
cât HTA are o evoluþie mai severã, cu atât mai intensive devin
stãrile obsesive, ºi invers, gravitatea stãrilor obsesive duc la
agravarea hipertensiunii arteriale cauzând uneori crize
hipertensive. Este prezentã o agitaþie motorie ºi în multe cazuri
stãrile obsesive duc la apariþia unor fobii ca cardiofobia,
fanatofobia, fricã de moarte, de ictus.
Uneori ideile obsesive apar involuntar ºi sunt asociate de
alarmare, de stare de fricã, de încordare emoþionalã. Concomitent
creºte ºi anxietatea care provoacã o agitaþie psihomotorie cu
dereglãri vegetative, transpiraþie, tahicardie, tremur în tot corpul.
Dupã o ameliorare a evoluþiei maladiei, cu micºorarea
tensiunii arteriale ºi cu diminuarea stãrilor obsesive, bolnavii
sunt mai sociabili, însã tot aºa de obsedaþi, în conversaþii ei
într-un mod stereotip repetã aceleaºi idei: maladia e incurabilã,
moºtenitã de la pãrinþi etc. Când se încearcã a liniºti aceºti
pacienþi, explicându-le cã dupã tratament se vor simþi mai bine,
bolnavii cu irascibilitate rãspund cã suferã de aceastã maladie
în decurs de mai mulþi ani ºi se simt cu mult mai rãu. Un pacient
cu o indispoziþie pronunþatã a rãspuns: Nu mã mai vindec
niciodatã, am pierdut încrederea în mine. În acelaºi timp, la
bolnavi este prezent simþul autocritic, deoarece ei înþeleg cã
ideile obsesive sunt niºte idei parazitare, ireale, însã nu se pot
opune acþiunii lor.

În ultima etapã de evoluþie a stãrilor obsesive are loc o
metamorfozã clinicã: acestea capãtã un caracter destul de
obsedant ºi persistent, preponderent în etapa a II - a (6 (31,6 %)
femei ºi 4 (33,3 %) bãrbaþi) ºi a III - a (15 (78,9 %) femei ºi 6
(50 %) bãrbaþi) au HTA. Un rol important în apariþia ºi acutizarea
lor îl au dereglãrile vegetative, care se manifestã sub formã de
spasme, cenestopatii cu senzaþii neplãcute în diferite pãrþi ale
corpului. Ulterior, se atestã organicitatea simptomaticii cu
diminuarea stãrilor obsesive, care, cu timpul, se transformã în
idei ipohondrice (10 (52,6%) femei ºi 6 (50%) bãrbaþi). Pacienþii
îºi concentreazã toatã atenþia asupra sãnãtãþii. Treptat, ideile
ipohondrice au un caracter dominant. Concomitent, se atestã ºi
devieri de personalitate: gândire rigidã, egocentricã (12 (63,2%)
femei ºi 6 (50%) bãrbaþi).
Concluzii
1. Obsesiile sunt idei-parazite pe care bolnavul le
recunoaºte ca ireale, dar cãrora nu li se poate opune sau nu le
poate rezista, fiind obligat, împotriva propriei convingeri, sã le
accepte ca atare.
2. În apariþia ºi în declanºarea stãrilor obsesive un rol
important îl au diferiþi factori predispozanþi endogeni ºi exogeni.
Dintre cei endogeni sunt ereditatea ºi tulburãrile de personalitate,
mai frecvent de tip anancast ºi dependent. Dintre factorii nocivi
externi o importanþã aparte o au infecþiile, intoxicaþiile, traumele
craniocerebrale, stãrile stresante.
3. Stãrile obsesive pot avea loc în premorbid sau apar pe
un fundal organic al encefalopatiei hipertensive. Mai frecvent
acestea apar în prima etapã a hipertensiunii arteriale ºi se dezvoltã
pânã la atestarea unui sindrom intelectual-amnezic sever.
4. Sindromul obsesiv în evoluþia sa este asociat, de o serie
de stãri nevrotiforme, afective, vegetative care influenþeazã
formarea mai multor variante clinice: sindromul obsesiv-fobic,
obsesiv-anxios, obsesiv-depresiv.
5. Pe parcursul maladiei se observã o influenþã reciprocã
între HTA ºi stãrile obsesive: cu cât HTA are o evoluþie mai
severã, cu atât mai intensive sunt stãrile obsesive, ºi invers,
gravitatea stãrilor obsesive provoacã agravarea HTA, cauzând
uneori crize hipertensive.
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Homeostaza vegetativã sub influienþa oxigenului activ
în terapia intensivã a ischemiei cerebrale acute
D. Galadiuc
Catedra Anesteziologie ºi Reanimatologie a FPM, USMF Nicolae Testemiþanu
Neurovegetative Status under the Influence of Ozonotherapy in Intensive Therapy of Acute Cerebral Ischemia
Here the author investigates the neurovegetative status of 103 patients with acute cerebral ischemia on a background of ischemic stroke
following the application of complex intensive therapy of ozone-sated physiological solution and ozone-sated autohemotransfusion. Having
more thoroughly monitored the improvement of the parameters of the neurovegetative state, the author has established the value of inclusive
antioxidative therapies with the application of medical ozone in complex intensive therapy for acute cerebral ischemia.
Key words: acute ischemia of brain, neurovegetative status, ozonotherapy
Íåéðîâåãåòàòèâíûé ñòàòóñ ïîä âëèÿíèåì îçîíîòåðàïèè â èíòåíñèâíîé òåðàïèè îñòðîé èøåìèè ìîçãà
Èçó÷åíî ñîñòîÿíèå íåéðîâåãåòàòèâíîãî ñòàòóñà ó 103 áîëüíûõ ñ îñòðîé èøåìèåé ìîçãà íà ôîíå îñòðîãî èøåìè÷åñêîãî
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ìåäèöèíñêîãî îçîíà â êîìïëåêñíîé èíòåíñèâíîé òåðàïèè îñòðîé èøåìèè ìîçãà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòðàÿ èøåìèÿ ìîçãà, íåéðîâåãåòàòèâíûé ñòàòóñ, îçîíîòåðàïèÿ

stadiul oligohemic, în care debitul vascular cerebral este redus, dar
fracþia de extragere a oxigenului este crescutã; ºi stadiul ischemic
propriu-zis, în care se prãbuºeºte metabolismul aerob la nivel de celulã.
Stadiul ischemic este continuat de alte manifestãri
postischemice ca hipoperfuzia postischemicã, care este rezultatul
unui vasospasm prelungit ºi fenomenul no-reflow, care constã
în lipsa reluãrii perfuziei la nivelul microcirculaþiei cerebrale.
Faza urmãtoare a ischemiei este reperfuzia, paradoxul
cãreia constã în activarea reacþiilor de peroxidare ºi reacþiilor
de tip inflamator acut, cu generarea sporitã de radicali liberi pe
fondul capacitãþilor antioxidante deja depãºite, astfel la leziunile
primare declanºate de ischemie se asociazã ºi cele de reperfuzie,
instalându-se aºa-numitul stres oxidativ.
Reieºind din rolul principal al activãrii POL în patogenia
dezvoltãrii sindromului hipoxic ºi al lezãrii membranelor celulare
prin radicali liberi, un mecanism protector de bazã ar trebui sã
fie stabilizarea membranelor celulare.

Actualitatea studiului
Este ºtiut cã în condiþii fiziologice hemodinamica ºi
metabolismul cerebral sunt interdependente. Creºterea activitãþii
metabolice a creierului este urmatã de creºterea presiunii de
perfuzie, ºi invers. Interdependenþa dintre variaþiile
metabolismului ºi perfuziei cerebrale constituie aºa-numita
reglare metabolicã a debitului vascular cerebral [4]. Alias tonusul
arterelor cerebrale este influenþat direct de produºii finali
rezultaþi din metabolismul cerebral.
Un factor de alterare acutã atât a debitului vascular cât ºi
a metabolismului cerebral este ischemia cerebralã acutã, unde
multitudinea sindroamelor, polimorfismul manifestãrilor psihoneurologice ºi somatice considerabil influenþeazã capacitãþile
adaptiv-compensatorii ale organismului [2, 1].
Conform opiniilor contemporane, în ischemia cerebralã acutã
sunt trei stadii de afectare hemodinamicã ºi metabolicã: stadiul
autoreglãrii, în care debitul vascular cerebral rãmâne neschimbat;
"%
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Astfel, pe parcursul ultimului deceniu, în rezultatul
studiilor intensive tot mai mulþi autori vorbesc despre
posibilitatea utilizãri ozonului medical în complexul terapeutic
intensiv al ischemiei cerebrale acute [6].
Efectele pozitive ale ozonului medical cum ar fi
ameliorarea reologicã, acþiune antihipoxicã, stimularea
metabolismului, influenþa pozitivã asupra stãrii funcþionale a
diferitelor structuri ale complexului limbico-reticular ºi a
homeostaziei vegetative au impus utilizarea oxigenului activ, în
forma sa alotropã, în complexul integral de terapie intensivã a
infarctului cerebral.

moda, AM o  amplitudinea modei, X  amplitudinea
variaþionalã, IT  indexul tensionãrii sistemelor de reglare, IEV
 indicele echilibrului vegetativ, IAPR  indicele adecuabilitãþii
proceselor de reglare, IVR  indicele vegetativ al ritmului
Prelucrarea statisticã am efectuat-o la computerul personal
IBM  486 DX  4  100, cu aplicarea sistemului SAS  PC
USA (procedurile MEANS, CORR, SORT).
Rezultate ºi discuþii
Conform datelor obþinute de noi, la etapa iniþialã de
cercetare, diferenþe esenþiale între loturi nu se evidenþiazã.
Aceasta îºi gãseºte explicaþie prin faptul cã factorul stresogen,
prin care dereglãrile de reglare ºi de funcþionare a ritmului
cardiac influenþeazã toate nivelurile de organizare, inclusiv ºi
nivelul structural de activitate a nodului sinuzal.
Comparând parametrii statistici ai ritmului cardiac la etapa
a II-a de cercetare, în primul lot, s-a observat o diminuare a M
(de la 0,741 ± 0,07 pânã la 0,684 ± 0,08), Mo (de la 0,738 ±
0,06 pânã la 0,677 ± 0,09) ºi X (de la 0,122 ± 0,03 pânã la
0,109 ± 0,01). În acelaºi timp, AMo a crescut semnificativ
(p<0,05), de la 64,22 ± 4,03 pânã la 77,81 ± 6,23, IEV  de la
526,63 ± 131,12 pânã la 706,91 ± 115,13 ºi IAPR  de la 88,01
± 12,50 pânã la 116,13 ± 29,41.
Practic nu se modificã IT (853,28 ± 120,30 ºi 891,60 ± 125,61).
Aceste modificãri ne indicã prezenþa unei tahicardii
moderate, cât ºi iniþierea centralizãrii în sistemul de reglare a
ritmului cardiac.
Componenta stresogenã, în faza acutã a infarctului
cerebral, este constantã prin prezenþa elementelor de alarmãreacþie ºi prezintã etapa iniþialã de rãspuns a organismului la
factorul de stres.
Centralizarea sistemului de reglare a ritmului cardiac este
caracteristicã elementelor alarmã-reacþie ºi insuficienþã a
mecanismelor de adaptare.
În loturile II ºi III, la aceastã etapã de cercetare, se constatã
un echilibru între sectoarele de influenþã (simpatic ºi cel
parasimpatic) asupra mecanismelor de reglare în funcþionarea
nodului sinuzal.
Valorile amplitudinii variaþionale la etapa a III-a, în loturile
II ºi III, practic nu se deosebeau (0,157 ± 0,02 ºi 0,155 ± 0,01
respectiv), însã s-au dovedit a fi cu 22% - 24% mai sporite faþã
de lotul I.
De asemenea, la acest grup de pacienþi IT deþinea cele
mai înalte valori (901,80 ± 130,15 ºi 752,68 ± 115,25  pentru
lotul II; 764,94 ± 122,66  pentru lotul III).
Toþi aceºti parametri caracterizeazã starea funcþionalã a
homeostaziei vegetative. Comparând însã indicii statistici ai
ritmului cardiac, vãdit se evidenþiazã efectul stabilizator al
activitãþii simpato-adrenergice a inelului vegetativ al sistemului
nervos, în condiþiile utilizãrii ozonoterapiei în complexul terapiei
intensive la pacienþii cu infarct cerebral.
La etapa a IV-a de cercetare, caracteristic pentru lotul I
este prezenþa unei simpaticotonii moderate din cauza
predominãrii sectorului humoral de reglare a stãrii funcþionale
a sistemului adaptiv-compensator al organismului.
Aceasta se manifestã prin valorile M - 0,711 ± 0,04; Mo 0,688 ± 0,05; AMo  75,12 ± 4,15; X -0,103 ± 0,07; IT  915,60
± 140,10; IEV -111,05 ± 9,20.

Material ºi metodã
În studiu au fost incluºi 103 pacienþi, cu ischemie cerebralã
acutã pe fundal de AVC, infarct cerebral acut, internaþi în secþia
Reanimare a Clinicii Anesteziologie ºi Reanimatologie a SCM
Sfânta Treime ºi în secþia Anestezie  Reanimare a SCR Edineþ,
în perioada aa. 2003-2005.
Diagnosticul se stabilea în funcþie de: acuzele
caracteristice, examenul clinic general, examenul neurologic,
investigaþiile clinico-biochimice ºi instrumentale ca tomografia
computerizatã, eco-Doppler al sistemului carotidian ºi
vertebrobazilar, electrocardiagrafia ºi ecocardiografia pentru
diagnosticul afecþiunilor cardiace asociate, radiografia cranianã
ºi a toracelui, oftalmoscopia etc.
Vârsta pacienþilor a variat între 46 ºi 89 de ani, media
alcãtuind 67,5 ± 2,03 ani. Topografic, 78% au fost cu infarct
cerebral în teritoriul carotidian ºi 22%  cu infarct cerebral în
teritoriul vertebrobazilar.
Pentru realizarea scopului ºi sarcinilor preconizate,
pacienþii au fost divizaþi în trei loturi practic omogene dupã
patologia de bazã, boli asociate, vârstã ºi sex.
Lotul I  31 de pacienþi, s-a efectuat terapia intensivã
tradiþionalã, cu utilizarea antiagregantelor, anticoagulantelor,
antihipoxantelor, preparatelor vasoactive, neuroprotectoare,
nootrope etc., precum ºi terapia simptomaticã de corecþie ºi de
susþinere a organelor ºi a sistemelor funcþionale vitale.
Lotul II  26 de pacienþi, în complexul terapiei intensive
cãrora suplimentar li s-a administrat intravenos oxigenul activ,
sub forma de ser fiziologic ozonat (SFO), (NaCl 0,9 % + O3),
200 ml cu doza de saturaþie 1000-2000 µg/l, în fiecare zi, în
total 5-6 infuzii, cu ajutorul ozonatorului Medozon BM.
Lotul III  36 pacienþi, unde în complexul terapiei
intensive suplimentar s-a utilizat autohemotransfuzia
intravenoasã ozonatã, cu ajutorul ozonatorului Medozon BM
(200 ml sânge heparinizat ºi ozonat în dozã de 1000-2000 µg/l),
în total 5- 6 transfuzii, în decursul perioadei acute.
Pentru aprecierea homeostaziei vegetative ºi profilului
hemodinamic, s-a utilizat metoda analizei matematice a ritmului
cardiac. (AMRC), care a constat în analiza a 100 R - R intervale
ale traseului ECG înregistrate cu ajutorul electrocardiografului
în derivaþia a II-a standard. Înregistrãrile au fost efectuate la
urmãtoarele etape de cercetare:- etapa I : ziua internãrii, pânã
la iniþierea tratamentului
- etapa II : dupã 24 de ore de la debutul tratamentului
- etapa III : dupã 48-72 ore de la debutul tratamentului
- etapa IV : dupã 5-7 zile de la începerea tratamentului.
Indicii principali studiaþi pentru aprecierea stãrii
funcþionale a homeostaziei vegetative au fost urmãtorii: Mo 
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În loturile II ºi III s-a observat o diminuare a M cu 8% 9% comparativ cu valorile iniþiale, o dinamicã nesemnificativã
a AMo - cu 2% - 3%, s-a mãrit X cu 0,03 - 0,05 unitãþi, iar IT
s-a micºorat cu 18% - 20%, ºi practic nu se deosebea de valorile
etapei precedente.
Creºterea IT observatã la pacienþii din lotul I reflectã
diminuarea entropiei corelatã cu activarea mecanismelor
stresorii.
Restabilirea incompletã a proceselor în sistemul de reglare
a nodului sinuzal se exprimã prin modificarea parametrilor
statistici ai ritmului cardiac, în deosebi prin scãderea valorilor
amplitudinii variaþionale ºi, evident, prin creºterea indicelui de
tensionare; indicele de tensionare a sistemelor reglatoare este
considerat cel mai stabil ºi informativ parametru, care reflectã
gradul de centralizare a dirijãrii ritmului cardiac. Se poate de

menþionat cã în primul lot, la toate etapele de cercetare, IT,
comparativ cu celelalte loturi, este mai avansat.
Diminuarea IT în loturile II ºi III, începând cu etapa a IIa, indicã stabilizarea homeostaziei vegetative la aceastã categorie
de pacienþi.
Prin analiza comparatã a parametrilor evaluaþi la diferiþi
pacienþi se evidenþia o deviere constantã, care fãcea dificilã
interpretarea datelor obþinute.
Devierile absolute ale IT la pacienþi se explicã prin
individualitatea stãrii funcþionale a homeostaziei vegetative la
etapa iniþialã de cercetare ºi, probabil, sunt dictate de
particularitãþile constituþionale particulare ale fiecãruia dintre ei.
În scopul reducerii deosebirilor iniþiale ºi asigurãrii
posibilitãþii de evaluare comparatã a homeostaziei vegetative,
indiferent de nivelul sãu iniþial, am utilizat metoda aprecierii

L

Fig. 1. Evoluþia homeostazei vegetative sub influenþa oxigenului activ.

pacienþii cu infarct cerebral. În baza acestor rezultate putem
presupune un posibil efect nespecific antistresogen al
ozonoterapiei, un factor nemedicamentos care permite influenþa
ºi corectarea hemostazei vegetative dereglate.

modificãrilor relative ale IT, în etapele tratamentului, dupã formula:
Pn  P1 100,
P1
unde: Pn  parametrii IT la etapa n; Pl  IT la I etapã de
cercetare.
În rezultatul unei asemenea atitudini, am reuºit sã
comparãm evoluþia homeostaziei vegetative în dinamica terapiei
intensive.
Din cele ilustrate în figura 1 conchidem cã modificãrile
IT la etapele de cercetare sunt dependente de atitudinea
terapeuticã utilizatã.
Astfel, în lotul I se observã prezenþa unui regim tensionat
de reglare a ritmului cardiac, care nu se diminueazã sub influenþa
terapiei intensive tradiþionale. În loturile II ºi III, în starea
funcþionalã a homeostaziei vegetative se stabileºte un echilibru
între conturul autonom ºi cel humoral de influenþã asupra
activitãþii nodului sinuzal, care de altfel coordoneazã
manifestãrile clinice.
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Concluzie
Rezultatele prezentate dovedesc eficacitatea suficientã a
utilizãrii oxigenului activ în forma sa alotropã în calitate de
componentã în complexul terapiei intensive, în fazã acutã la
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Experienþa noastrã în tratamentul chirurgical al fracturilor maleolare
A. Homa
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Our Experience in the Surgical Treatment of the Malleolar Fractures
In this study the author examined 124 patients with the malleolar fractures treated surgically from 1999-2004 using the type AO adjustments
and technology (78 patients) and as well as some new adjustments (46 patients). Surgical treatment of malleolar fractures combining AO
techniques and new adjustments resulted in excellent anatomical and functional results in 84.85% cases.
Key words: malleolar fracture, distal tibiofibular joint
Íàø îïûò õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ëîäûæåê
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå îõâàòèëî 124 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè ëîäûæåê, ïîäâåðãíóòûõ õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ â ïåðèîä
1999-2004 ãîäîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèê è ôèêñàòîðîâ òèïà ÀÎ (78 áîëüíûõ), à òàêæå íåêîòîðûõ ïðèñïîñîáëåíèé è ìåòîäèê,
ðàçðàáîòàííûõ è âíåäð¸ííûõ â ïðàêòèêó àâòîðîì ñòàòüè, (46 áîëüíûõ). Èñïîëüçîâàíèå ïðè ïåðåëîìàõ ëîäûæåê òåõíîëîãèè è
ôèêñàòîðîâ òèïà ÀÎ, äîïîëíåííûõ ïðåäëîæåííûìè íàìè ìîäèôèêàöèÿìè, îáåñïå÷èëî ïîëó÷åíèå õîðîøèõ è îòëè÷íûõ
ðåçóëüòàòîâ â 84, 85% ñëó÷àåâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîìû ëîäûæåê, ïîâðåæäåíèå äèñòàëüíîãî ìåæáåðöîâîãî ñèíäåñìîçà

Actualitatea temei
Fracturile maleolare constituie 20% - 22% din leziunile
scheletale [11]. Reducerea anatomicã a fragmentelor este un
postulat de bazã în tratamentul acestor leziuni intraarticulare
[4]. Orice deplasare restantã dezechilibreazã biomecanica
gleznei prin micºorarea suprafeþei articulare portante de contact,
care mãreºte evident presiunea de contact pe cartilajul articular,
fapt ce accelereazã dezvoltarea artrozei deformante [10].
Dezavantajele tratamentului conservator sunt bine
cunoscute ºi rezolvate prin realizarea miºcãrilor precoce.
Tehnologia AO realizeazã aceastã condiþie ºi prin osteosinteza
stabilã, funcþionalã, care asigurã funcþia precoce articularã ºi
recuperarea rapidã a pacientului cu rezultate bune, amelioreazã
calitatea vieþii pacientului în perioada postoperatorie [3, 5].
Rezistenþa mecanicã scãzutã a þesutului osos (vârsta senilã,
imobilizare îndelungatã precedentã, reoperaþii, tratare ortopedicã
incorectã, fracturi neglijate ºi alte cazuri cu osteoporozã
afuncþionalã) limiteazã efectuarea funcþiei articulare precoce.
Prioritatea osteosintezei stabile funcþionale nu se realizeazã
complet, fiind necesarã perfecþionarea fixatorilor ºi a metodelor
de fixare pentru obþinerea rezistenþei mecanice corespunzãtoare
a osteosintezei [8, 9, 2, 7].

Material ºi metodã
Au fost cercetate datele a 218 bolnavi, care s-au tratat
chirurgical pe parcursul a 12 ani, cu o creºtere evidentã a
numãrului pacienþilor operaþi în ultimii 5-6 ani. În funcþie de
fixatorii utilizaþi pentru osteosintezã, metodele de aplicare ale
acestora, toþi bolnavii operaþi au fost convenþional divizaþi în 3
grupuri: grupul I  94 de bolnavi operaþi prin metode clasice
(fixarea fragmentelor cu broºe, artrosinteza transplantarã cu
broºe, fãrã recuperare funcþionalã precoce); grupul II  78 de
bolnavi operaþi dupã principiile ºi cu fixatori de tipul AO; grupul
III  46 de bolnavi trataþi prin osteosintezã stabilã funcþional,
cu utilizarea unori fixatori modificaþi de noi.
Grupul I (lot-martor) include 94 de bolnavi trataþi
chirurgical în perioada aa.1991-1998 prin metode tradiþionale,
numite de noi pre-AO, (fãrã utilizarea osteosintezei stabilei
funcþionale ºi cu recuperare funcþionalã precoce), dintre care
44 bãrbaþi (46,81%), femei  50 (53,19%), repartizaþi dupã
vârstã: 15 - 20 de ani  1, 21 - 30 de ani  7 (7,45%), 31 - 40 de
ani  18 (19,15%), 41 - 50 de ani  17 (18,09%), 51 - 60 de ani
 27 (28,72%), peste 60 de ani  24 (25,53%) de bolnavi.
Fractura izolatã a maleolei laterale a fost constatatã la 17
(18,09%) bolnavi: tipul A  1, tipul B  11 ºi tipul C  5; fractura
izolatã de maleolã medialã  la 15 (14,89%) bolnavi; fracturi
bimaleolare  la 63 (67,02%) de bolnavi: tipul A  2, tipul B 
47, tipul C  14. În 22 (23,4%) de cazuri a avut loc ºi fractura
marginii posterioare de pilon tibial. În 7 (7,45%) cazuri s-au
constatat fracturi cominutive ºi lezarea sindesmozei
tibioperoniere distale  în 27 (28,72%) de cazuri.
Grupul II include 78 de bolnavi cu fracturi maleolare,
operaþi dupã principiile AO, dintre care 42 (53,85%) de sex
masculin, ceilalþi 36 (46,15%)  de sex feminin. Dupã vârstã
bolnavii au fost repartizat astfel: 15-20 de ani  2 (2,56%)
pacienþi, 21-30 de ani  20 (25,64%), 31-40 de ani  17

Scopul ºi obiectivele studiului
 Elaborarea unei conduite optime de tratament chirurgical
funcþional al fracturilor maleolare adaptatã, în funcþie de tipul,
gradul de instabilitate al fragmentelor, precum ºi de starea
premorbidã a pacientului pentru obþinerea unor rezultate
funcþionale programate bune.
 Tratamentul chirurgical al fracturilor maleolare conform
tehnologiei AO, cu evidenþierea prioritãþilor ºi neajunsurilor ei
în baza analizei rezultatelor la distanþã.
 Perfecþionarea fixatorilor de osteosintezã în fracturile
maleolare pentru a spori gradul de stabilitate al fixãrii în cazurile
dificile.
#
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Placa bidinþatã pentru osteosinteza stabilã funcþional a
fracturilor maleolei laterale (Model de utilitate MD95 /BOPI
nr.4/2004) asigurã fixarea suplimentarã a fragmentului distal
cu 2 dinþi introduºi în partea distalã a fragmentului maleolar
care, împreunã cu ºurubul introdus tot prin acest fragment,
formeazã un sistem metalic rigid de formã triunghiularã.
Dispozitivul majoreazã rezistenþa mecanicã a osteosintezei la
forþare de încovoiere paralelã, faþã de planul plãcii, ºi
transversalã, faþã de axul osului în asociere cu torsiunea.
Dupã cercetarea experimentalã, acest dispozitiv s-a aplicat
la 41 de bolnavi dintre care: la 12 bolnavi cu fracturi izolate ale
maleolei laterale ºi la 29 de bolnavi cu fracturi bimaleolare. În
fracturile de tipul A placa bidinþatã  în 3 cazuri, ea a fost situatã
lateral ºi posterolateral  în 2 cazuri. În fracturile de tipul B 
oblice - placa bidinþatã a fost aplicata posterior la fel ca placa
antiglisantã în 20 de cazuri, dintre care 3  în fracturi izolate de
maleolã lateralã, 17  în fracturi bimaleolare. În alte 6 cazuri
placa bidinþatã a fost fixatã lateral. Osteosinteza fracturilor de
maleola lateralã tipul C cu placa înºurubatã bidinþatã a fost
efectuatã la 7 bolnavi.
Pentru sporirea reztistenþei mecanice a fixãrii
fragmentelor maleolei mediale am completat procedeul Muller
cu o plãcuþa metalicã în formã de 8, cu 2 orificii pentru 2
broºe. Modificarea are un efect dublu: 1) se exclude tãierea
osului spongios al maleolei mediale de cãtre firul metalic
tensionat al hobanajului; 2) se neutralizeazã forþa de apropiere
reciprocã a capetelor externe ale broºelor de cãtre firul tensionat
al hobanei. Astfel se previne fragmentarea segmentului maleolar
prin apropierea broºelor.
În tratamentul chirurgical tardiv al fracturii maleolei
mediale, în pseudoartroza ei, cu scãderea evidenþiatã a rezistenþei
mecanice osoase ºi în zona metafizei tibiale, prin care, de
asemenea, se taie firul metalic din hemiansa superioarã a
hobanei, noi ancorãm capetele ansei superioare de un ºurub
introdus anteroposterior prin metafiza osteoporoticã a tibiei.
Osteosinteza maleolei mediale cu hobanaj modificat s-a
efectuat la 19 (55,9%) bolnavi (dintre care la 2 pacienþi cu fracturi
izolate de maleolã medialã, ºi la 17 pacienþi cu fracturi bimaleolare).
Pentru restabilirea chirurgicalã a sindesmozei
tibioperoniere distale a fost propus dispozitivul (Brevete de
invenþii: MD2445 /BOPI nr.5/2004 ºi MD3025 /BOPI nr.4/
2006), care asigurã mobilitatea tibioperonierã aproape normalã,
previne sinostozarea tibioperonierã ºi este oportun la subiecþi
cu fibula subþire, unde fixarea cu ºurub este imposibilã. Acest
fixator s-a utilizat în 2 cazuri de leziune completã a ligamentelor
sindesmozei distale tibioperoniere.

(21,79%), 41-50 de ani  19 (24,36%), 51-60 de ani  16
(20,51%), 61 ºi mai mulþi ani  4 (5,13%). Fractura izolatã de
maleolã lateralã s-a diagnosticat la 27 (36,42%) bolnavi: tipul
A  2, tipul B  24 ºi tipul C  1; fractura izolatã de maleolã
medialã  la 10 (12,82%) pacienþi; fracturi bimaleolare s-au
depistat la 41 (52,56%) de bolnavi: tipul A  5, tipul B  27 ºi
tipul C  9. În 8 (10,26%) cazuri s-a depistat concomitent fractura
marginii posterioare de pilon tibial, iar în 21 de cazuri (26,92%)
 lezarea sindesmozei tibioperoniere distale. La 8 (10,26%)
bolnavi s-au constatat fracturi cominutive. Numai un bolnav a
fost supus tratamentului chirurgical în primele 24 de ore dupã
traumatism; în perioada celei de a 2-3-a zi au fost operaþi 3
(3,85%) bolnavi; la a 4-10-a zi  24 (30,77%); la 11-30 de zile
 34 (43,59%); peste o lunã  16 (20,51%) pacienþi.
Grupul III cuprinde 46 de bolnavi trataþi prin osteosintezã
stabilã funcþionalã cu utilizarea unor fixatori modificaþi de noi
(de asemenea, conform principiilor AO) în cazurile dificile,
considerate adesea nerezolvabile, dintre care 25 (54,35%) de
bãrbaþi, femei  21(45,65%), repartizaþi dupã vârstã: 15-20 de
ani  2 (4,35%), 21-30 de ani  6 (13,04%), 31-40 de ani  12
(26,09%); 41-50 de ani  18 (39,13%), 51-60 de ani  7 (15,22%),
peste 60 de ani  1 bolnav. Fractura izolatã a maleolei laterale sa constatat la 12 (26,09%) bolnavi: tipul A  1, tipul B  9 ºi tipul
C  2 cazuri; fractura izolatã de maleolã medialã  la 2 bolnavi;
fracturi bimaleolare  la 32 (69,57%) bolnavi: tipul A  5, tipul
B 21, tipul C  6 pacienþi. În 10 (21,74%) cazuri, concomitent
cu fractura maleolarã, a avut loc ºi fractura marginii de pilon tibial,
ºi într-un caz lezarea concomitentã a sindesmozei tibioperoniere
distale. În 9 (19,56%) cazuri s-au constatat fracturi cominutive
ale maleolei laterale. Intervenþia chirurgicalã s-a efectuat în primele
24 de ore dupã traumatism la 1 bolnav; la 1-3 zile  la 2 (4,35%)
bolnavi; la 4-10 zile  la 12 (26,09%) bolnavi; de la 11 la 30 zile
 la 16 (34,78%) bolnavi; 15 (32,61%) bolnavi au fost supuºi
intervenþiei chirurgicale peste o lunã dupã traumatism.
Rezultatele tratamentului la distanþã s-au evaluat prin scara
ratingului functional de gleznã Olerud-Molander  scara OMAS
(Release November 12.4,2003 / Institute for Algorithmic
Medicine / Texas Corporation). Suplimentar a fost efectuat
examenul clinic ºi cliºeele radiologice.
Bolnavii din grupul I au fost operaþi prin metode clasice
(fixarea fragmentelor cu broºe, artrosinteza transplantarã cu
broºe, fãrã recuperare funcþionalã precoce). Osteosinteza în
grupul II s-a efectuat dupã principiile ºi cu fixatorii de tipul
AO. Experienþa noastrã de aplicare a metodelor ºi a fixatorilor
de tipul AO ºi cercetarea bibliograficã de specialitate [1, 8] neau convins cã în unele forme de fracturi maleolare fixarea cu
placã înºurubatã de tipul AO ºi cu hobanajul de tip Muller nu
întotdeaunã asigurã stabilitatea necesarã.Remarca se referã la:
1) în fracturile maleolare tratate ortopedic incorect, cu
imobilizare ghipsatã îndelungatã, însoþitã de o osteoporozã
afuncþionalã; 2) în fracturile neglijate timp îndelungat, la pacienþi
cu osteoporozã avansatã de diferitã genezã; 3) în fracturile
maleolare cominutive; 4) în fracturile cu consolidare lentã,
vicioasã, în pseudoartroze, ce trebuie reoperate etc.
Pentru rezolvarea acestor probleme noi am propus unele
modificãri ale fixatorilor ºi ale variantelor de osteosintezã a maleolelor.

Rezultate ºi discuþii
Termenul mediu de imobilizare ghipsatã postoperatorie în
grupul II este de 6 ori mai mic comparativ cu grupul I (8,5 ± 1,9
zile ºi 54,81 ± 6,7 zile respectiv, p<0,001). Perioada de imobilizare
postoperatorie în grupul III a fost în medie de 5,2 ± 5,2 zile (dupã
osteosinteza maleolei laterale  5,2 ± 3,1 zile, a celei mediale  6,4
± 3,2 zile), ºi este cu 2 zile mai scurtã decât în grupul II (p>0,05), ºi
de 8 ori mai scurtã (p<0,01) decât în grupul I.
#
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Durata medie de incapacitate de muncã în grupul II sa redus de circa 1,6 ori: de la 94,07 ± 4,30 zile, în lotul martor,
pânã la 57,0 ± 4,6 zile  în grupul II (p<0,01). Perioada de
incapacitate de muncã în grupul III este în medie de 52,3 ± 5,7
zile (în fracturile maleolei laterale  42,0 ± 4,3 zile, în fracturile
maleolei mediale  41,0 ± 4,7 zile, în fracturile bimaleolare 
74,0 ± 6,1 zile) ºi s-a dovedit aproape egalã cu cea din grupul II
(57,0 ± 4,6zile), fiind redusã de 1,8 ori în comparaþie cu grupul
I (p<0,01).
Complicaþii: Probabilitatea de apariþie a complicaþiilor
postoperatorii precoce în grupul martor este de 4,8 ori (Rª =
4,8; x2 = 2,4; 95%; IÎ:4,826,78) mai mare, comparativ cu lotul
bolnavilor trataþi prin metode ºi fixatori de tipul II, ºi de 5,75
ori (Rª = 5,75; x 2=4,1; 95%; IÎ:4,778,73) mai mare în
comparaþie cu bolnavii operaþi cu utilizarea III. Probabilitatea
de apariþie a complicaþiilor postoperatorii tardive la bolnavii
din grupul III este de 7,2 ori (Rª = 7,2; x2 = 8,4; 95%; IÎ: 7,9 
8,9) mai scãzutã, comparativ cu lotul I ºi de 1,7 ori (Rª = 1,7;
x2 = 5,2; 95%; IÎ:1,43,6) mai joasã, comparativ cu lotul II.
Rezultatele la distanþã au fost studiate în termene de 110 ani la 53 (56,4%) de bolnavi din grupul I, la 51 (65,4%)
bolnavi din grupul II ºi la 33 (71,7%) de bolnavi din grupul III
prin determinarea punctajului mediu dupã scara funcþionalã
Olerud-Molander (ratingul funcþional de gleznã). În lotul martor
s-au constatat: 59,50 ± 3,9 puncte la bolnavi cu fracturã a
maleolei laterale, 71,5 ± 1,3 puncte la bolnavi cu fracturã a
maleolei mediale ºi 60,61 ± 0,3 puncte la bolnavi cu fracturi
bimaleolare. În grupul II s-a constatat punctajul mediu de 84,67
± 3,0 la bolnavi cu fracturã a maleolei laterale, la bolnavi cu
fracturã a maleolei mediale  91,43 ± 3,3 ºi la bolnavi cu fracturi
bimaleolare  78,44 ± 2,8. În grupul III s-a înregistrat punctajul
mediu OMAS de 89,29 ± 3,4 la bolnavi cu fracturã a maleolei
laterale, la bolnavi cu fracturã a maleolei mediale  100,00 ±
0,0, ºi la bolnavi cu fracturi bimaleolare  82,8 ± 2,7 puncte.
Compararea acestor parametri a arãtat cã ratingul funcþional
OMAS la bolnavii cu fracturi izolate de maleolã lateralã, în
comparaþie cu grupul martor, s-a majorat în grupul II de 1,4 ori
(p<0,001), ºi respectiv de 1,5 ori (p<0,001) în grupul III.
Ratingul funcþional la bolnavii cu fracturi izolate de maleolã
medialã, în comparaþie cu grupul martor, s-a majorat în grupul
II de 1,3 ori (p<0,001), ºi de 1,4 ori (p>0,05)  în grupul III. La

bolnavi cu fracturi bimaleolare, în comparaþie cu grupul I, acest
rating s-a majorat, în grupul II, cu 1,3 ori (p<0,001), ºi respectiv
cu 1,4 ori (p<0,001) în grupul III. Analiza ratingului funcþional
a pus în evidenþã mãrirea punctajului OMAS la pacienþii trataþi
cu utilizarea fixatorilor modificaþi în comparaþie cu grupul
bolnavilor trataþi dupã principiile AO: de 1,1 ori  la bolnavi cu
fracturi de maleola lateralã; de 1,1 ori  la pacienþi cu fracturi
mediale, ºi de 1,1ori  la bolnavi cu fracturi bimaleolare, dar nu
s-a depistat o diferenþã semnificativã statistic semnificativã
(p>0,05).
Pentru o prezentare statisticã amplã [6, 3], am comparat
rezultatele excelente ºi bune (dupã scara OMAS) dupã un
criteriu, la fel ºi cele acceptabile ºi neacceptabile (tab.1). Astfel,
în comparaþie cu grupul martor pre-AO, rata sumarã a
rezultatelor excelente ºi bune, în grupul bolnavilor operaþi cu
utilizarea fixatorilor de tipul AO, este mai mare de 1,6 ori
(p<0,05), ºi respectiv de 1,7 ori (p<0,05) la bolnavii operaþi cu
utilizarea fixatorilor modificaþi.
Artroza deformantã de gleznã: bolnavi la care nu s-au
depistat semne de artrozã deformantã în grupul martor au fost
în numãr de 36 (67,92 ± 7,7%), fiind de 1,5 ori mai redus decât
în grupul II (47 (92,16 ± 3,9%) de bolnavi, x 2=9,3 df=1,
p<0,001), ºi respectiv de 2,75 ori mai mic la bolnavii din grupul
III (31 (93,94±4,3%) de bolnavi, x2=7,9; df=1, p<0,001).
Artroza de gradul I s-a depistat la 9 bolnavi din grupul I dintre
care: 2 pacienþi cu fracturi de maleolã lateralã, 2 cu fracturi de
maleolã medialã ºi 5 cu fracturi bimaleolare; în grupul II  la 2
bolnavi dintre care: 1 cu fracturã de maleolã medialã ºi 1 cu
fracturã bimaleolarã, de 4,5 ori mai rar decât în grupul martor
(x2=0,002 df=1, p>0,05); la 1 bolnav cu fracturã bimaleolarã
din grupul III, (de 9 ori mai rar decât în lotul martor (x2=0,002;
df=1, p>0,05). Artroza de gradul II s-a depistat la 5 bolnavi din
grupul I dintre care: 1 cu fracturã de maleolã lateralã, 2 cu fracturi
de maleolã medialã ºi 2 cu fracturi bimaleolare ºi numai la 1
bolnav cu fracturã bimaleolarã din grupul II  de 5 ori mai rar
decît în grupul martor: x2=0,005 df=1, p>0,05), ºi la 1 bolnav
din grupul III, de asemenea, fiind de 5 ori mai rarã decât în
grupul martor: x2=0,3; df=1, p>0,05). Diferenþa acestor indici
la bolnavii din grupele II ºi III nu s-a dovedit statistic veridicã
(df=1, p>0,05). Artroza de gradul III s-a depistat la 3 bolnavi
din grupul III (dintre care 1 cu fracturã de maleolã medialã ºi 2
Tabelul 1
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cu fracturi bimaleolare), iar la bolnavi din grupul II  la 1 bolnav
(cu fracturã bimaleolarã), ceea ce e de 3 ori mai rar decât în
grupul I: x2=0,1; df=1, p>0,05; în grupul III artroza nu a fost
înregistratã.
Osteosinteza stabilã funcþional (grupurile II, III), în
comparaþie cu grupul martor, practic exclude imobilizarea ghipsatã
îndelungatã, micºoreazã evident riscul de complicaþii ºi durata
de recuperare a pacientului. La pacienþii cu o rezistenþa mecanicã
scãzutã a osului (osteoporozã dupã imobilizare îndelungatã,
reoperaþi, fracturi inveterate, neglijate, cominutive etc.) este
necesarã sporirea stabilitãþii de fixare a fragmentelor prin
osteosintezã stabilã funcþional cu utilizarea fixatorilor modificaþi.

firului metalic de capetele unui ºurub introdus în direcþie
anteroposterioarã prin metafiza tibialã în sectorul ei medial.
6. Restabilirea integritãþii complete a sindesmozei
tibioperoniere distale este posibilã prin dispozitivul propus de
noi, care asigurã o compresiune intercruralã dozatã cu pãstrarea
miºcãrilor pe ax ºi rotaþia fibulei.
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Concluzii
1. Fracturile maleolare cu deplasarea fragmentelor, care
nu au putut fi reduse printr-o tentativã ortopedicã, trebuie tratate
chirurgical în lipsa contraindicaþiilor de alt ordin.
2. Metodele contemporane AO în tratamentul chirurgical
al fracturilor maleolare permit a obþine rezultate anatomice ºi
funcþionale excelente ºi bune în 80,4% din cazuri. Însã în unele
situaþii aceste metode nu pot asigura stabilitatea necesarã a
osteosintezei pentru o reabilitare funcþionalã precoce.
3. Aplicarea modificãrilor propuse în 46 de cazuri de
fracturi maleolare, dupã îndicaþiile elaborate de noi, a arãtat cã
dispozitivele, procedeele propuse completeazã metodele AO ºi
asigurã obþinerea de rezultate anatomice ºi funcþionale excelente
ºi bune în circa 84,85% din cazuri.
4. În fracturile cominutive ale maleolei mediale cu o
evidentã osteoporozã afuncþionalã a acesteia, cea mai oportunã
este osteosinteza cu hobanaj, modificatã de noi prin completarea
cu o plãcuþã metalicã, aplicatã pe apexul maleolar; ea evitã
tãierea de cãtre firul metalic a osului, precum ºi apropierea
broºelor hobanajului între ele prin tãierea þesutului osos slab
rezistent al maleolei.
5. Osteoporoza metafizei distale a tibiei defavorizeazã
stabilitatea osteosintezei prin hobanaj a pseudoartrozei maleolei
mediale. Soluþia acestei situaþii poate fi ancorarea capetelor
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Criteriul clinic al sistemului Clinical, Etiological, Anatomical,
Pathophysiological în clasificarea insuficienþei venoase cronice
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Clinical Criteria for the Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological System in the Classification of Chronic Venous
Insufficiency
The considerable variety of clinical manifestations observed in chronic venous insufficiency makes stratification of patients according to illness
severity difficult and correspondingly complicates treatment efficacy. In 1994 a group of experts at The American Venous Forum created a
classification system of chronic venous insufficiency, the so-called CEAP classification system (Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological),
which has become the international standard in contemporary phlebology. The author examined the evaluative role of clinical criterion C of the
CEAP classification based on the results of a prospective study of clinical manifestations in 99 patients with chronic venous insufficiency of primary
etiology (129 extremities). The three-degree classification of chronic venous insufficiency of SavelievWidmer, currently used in clinical practice,
does not reflect the true severity of the illness in the majority of cases. A more reliable correlation between the severity of clinical manifestation of
chronic venous insufficiency and the value of criterion C of the CEAP classification has therefore been established. These results testify to the
importance of criterion C and the necessary use of the CEAP classification in both academic and clinical medicine.
Key words: chronic venous insufficiency, CEAP classification
Êëèíè÷åñêèé êðèòåðèé ñèñòåìû Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological â êëàññèôèêàöèè
õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè
Ðàçíîîáðàçèå êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè ñîçäàåò ñëîæíîñòè â ðàñïðåäåëåíèè áîëüíûõ
ñîãëàñíî ñòåïåíè òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, â âûáîðå îïòèìàëüíîé ëå÷åáíîé òàêòèêè. Â 1994 ãîäó, ãðóïïîé
ýêñïåðòîâ Àìåðèêàíñêîãî Âåíîçíîãî Ôîðóìà áûëà ðàçðàáîòàíà êëàññèôèêàöèÿ õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè,
ïîëó÷èâøàÿ àááðåâèàòóðó CEAP (Clinical, Etiological, Anatomical, Pathophysiological) è ðåêîìåíäîâàííàÿ êàê ìåæäóíàðîäíûé
ñòàíäàðò â ñîâðåìåííîé ôëåáîëîãèè. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà îöåíêà ðîëè êëèíè÷åñêîãî êðèòåðèÿ C êëàññèôèêàöèè CEAP,
îñíîâàííàÿ íà ðåçóëüòàòàõ ïðîñïåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ êëèíè÷åñêèõ äàííûõ 99 áîëüíûõ (129 êîíå÷íîñòåé) ñ õðîíè÷åñêîé
âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ ïåðâè÷íîé ýòèîëîãèè. Ïîêàçàíî, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ òðåõñòåïåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ âåíîçíîé
íåäîñòàòî÷íîñòè (ÑàâåëüåâWidmer), äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðèìåíÿåìàÿ â îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå, â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå îòðàæàåò ðåàëüíîé òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ. Óñòàíîâëåíà äîñòîâåðíàÿ çàâèñèìîñòü ñòåïåíè âûðàæåííîñòè
ñèìïòîìîâ õðîíè÷åñêîé âåíîçíîé íåäîñòàòî÷íîñòè è çíà÷åíèÿ êëèíè÷åñêîãî êðèòåðèÿ Ñ êëàññèôèêàöèè CEAP. Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé êëèíè÷åñêîé çíà÷èìîñòè êðèòåðèÿ Ñ è íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êëàññèôèêàöèè
CEAP â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêàÿ âåíîçíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, êëàññèôèêàöèÿ CEAP

Actualitatea problemei
Insuficienþa venoasã cronicã (IVC) a membrelor inferioare
este o entitate nosologicã, care se caracterizeazã prin dereglarea
fluxului sangvin în sistemul venos ºi reprezintã o problemã majorã
de sãnãtate, datoritã morbiditãþii impresionante constante ºi
diferitelor grade de invaliditate [1, 2]. Primul studiu epidemiologic
asupra prevalenþei IVC în România (SEPIA), bazat pe examinarea
clinicã a 6674 de pacienþi, a evidenþiat prezenþa acestei maladii
în 32 % din cazuri studiate. În 19 % din cazuri s-a stabilit IVC
severã însoþitã de tulburãri trofice [3].
Variabilitatea manifestãrilor clinice ale IVC creeazã
dificultãþi în clasificarea pacienþilor conform severitãþii maladiei
ºi, corespunzãtor, în alegerea conduitei optime de tratament. În
literatura de specialitate sunt descrise numeroase clasificãri,
majoritatea dintre care reflectã doar unele aspecte ale IVC, fãrã
oferirea posibilitãþii de cuprindere în ansamblu a tuturor
variantelor clinice [4]. La începutul anilor 90, s-au întreprins
primele tentative de a crea un sistem integral cantitativ de
apreciere a severitãþii IVC, bazat pe datele clinice ºi
instrumentale. În anul 1994 un grup de experþi, sub egida

Forumului Venos American, a elaborat o clasificare nouã a IVC
cu acronimul CEAP (Clinical, Etiological, Anatomical,
Pathophysiological). În anul 1995, printr-un un Document de
Consensus al Societãþii de Chirurgie Vascularã Nord-Americanã
(SVS) ºi al Societãþii Internaþionale de Chirurgie
Cardiovascularã (ISCVS), aceastã clasificare a fost recomandatã
ca standard mondial în flebologia contemporanã [5].
În acelaºi timp, datele din literatura medicalã autohtonã,
precum ºi activitatea practicã cotidianã, mãrturisesc lipsa
informaþiei suficiente privind clasificarea CEAP printre medicii
ºi printre cercetãtorii ºtiinþifici în ramura flebologicã. Sunt
utilizate pe larg clasificãri depãºite, simplificate care divizeazã
pacienþii doar în trei categorii  grad uºor, grad mediu ºi grad
avansat, criteriile pentru stratificare fiind incerte ºi variabile.
Scopul studiului
Scopul studiului prezent a fost evaluarea rolului criteriului
clinic (C) al clasificãrii CEAP în stratificarea pacienþilor cu IVC,
precum ºi aprecierea avantajelor acestei clasificãri ºi utilitãþii
ei în practica medicalã cotidianã.
#"

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Material ºi metode
Studiul prezent este bazat pe analiza prospectivã a datelor
clinice a 99 de pacienþi (129 de extremitãþi) cu IVC de etiologie
primarã, trataþi în clinica Chirurgie Generalã ºi Semiologie,
perioada aa. 2004  2005.
Gradul IVC a fost apreciat iniþial la internarea pacientului
în staþionar de cãtre medicul chirurg curant, în conformitate cu
clasificarea în trei grade. Principiile acestei clasificãri au fost
formulate pentru prima datã de flebologii ruºi I. Faerman (1961),
V. Savelev ºi coaut. (1972), cu precizarea ulterior de cãtre L. K.
Widmer (1978) a criteriilor clinice pentru fiecare grad [6, 7].
Insuficienþa venoasã compensatã, sau de gradul I, a fost stabilitã
în prezenþa venelor dilatate cu sau fãrã edem al membrului
inferior afectat; gradul II (insuficienþã subcompensatã) s-a stabilit
în caz de hiper - sau hipopigmentare a tegumentelor gambei ºi
gradul III (insuficienþã decompensatã)  la prezenþa ulcerului
venos activ sau vindecat. Gradul IVC apreciat a fost înregistrat
în fiºa de observaþie clinicã a bolnavului, drept componentã a
diagnosticului la internare.
Ulterior, pacienþii au fost supuºi examenului clinic pentru
evaluarea manifestãrilor IVC conform clasificãrii CEAP. În
rezultatul examenului clinic pacienþii cu IVC au fost repartizaþi
în 6 clase, conform criteriului clinic al clasificãrii CEAP [5],
evaluat în urmãtorul mod:
Clasa C0  fãrã semne vizibile sau palpabile de maladie
venoasã.
Clasa C 1  prezenþa telangiectaziilor sau a venelor
reticulare.
Clasa C2  prezenþa venelor varicos dilatate.
Clasa C3  edem al membrului inferior afectat.
Clasa C 4  tulburãri trofice de origine venoasã
(hiperpigmentare, lipodermatosclerozã, eczemã venoasã).
Clasa C5  tulburãri trofice similare clasei 4 asociate unui
ulcer cicatrizat.
Clasa C6  tulburãri trofice similare clasei 4 asociate unui
ulcer activ (necicatrizat).
Simultan cu determinarea clasei clinice conform CEAP,
la toþi bolnavii s-a calculat scorul clinic (VCSS  venous clinic
severity score) ºi scorul de incapacitate funcþionalã, care
constituie pãrþile componente ale acestei clasificãri [5]. Scorul
clinic s-a obþinut prin adunarea valorilor numerice ataºate
fiecãrui simptom (tabelul 1).
Scorul de incapacitate funcþionalã a fost determinat
conform urmãtoarelor definiþii:

0 puncte  pacient asimptomatic;
1 punct  pacient simptomatic, poate activa fãrã compresie
elasticã externã;
2 puncte  pacient simptomatic, poate activa pânã la 8
ore/zi cu compresie elasticã externã;
3 puncte  pacientul nu poate activa nici cu compresie
elasticã externã.
Datele obþinute au fost studiate în vederea corelaþiei între
gradele clasificãrii tip Savelev-Widmer ºi clasele clinice apreciate
conform criteriului C al CEAP. Scorul clinic total, determinat
prin sumarea valorilor scorului clinic cu scorul de incapacitate
funcþionalã, a fost utilizat în evaluarea semnificativitãþii clinice
a fiecãrui grup de bolnavi cu IVC.
Datele calitative sunt prezentate în cifre absolute ºi
procente, datele cantitative fiind expuse în valori medii (M) ±
devieri standarde (m). Analiza statisticã comparativã a valorilor
calitative s-a efectuat prin intermediul testului Fisher, iar
valorilor cantitative  prin intermediul testului Mann-Whitney.
Valoarea criteriului p < 0,05 a fost consideratã ca statistic
semnificativã.
Rezultate
Conform diagnosticului, formulat la internarea pacientului
în staþionar, IVC de gradul I a fost stabilitã în 33 (25,58 %) de
cazuri, IVC de gradul II  în 70 (54,26 %) de cazuri ºi IVC de
gradul III  în 26 (20,15 %) de cazuri. Dupã examenul clinic al
pacienþilor, efectuat de cãtre chirurgul - angiolog, ei s-au
repartizat conform claselor CEAP în modul care urmeazã: clase
C0 ºi C1  0 (0 %) cazuri, clasa C2  52 (40,31 %) cazuri, clasa
C3  29 (22,48 %) de cazuri, clasa C4  27 (20,93 %) de cazuri,
clasa C5  9 (6,97 %) cazuri ºi clasa C6  12 (9,30 %) cazuri.
Analiza corelaþiei celor douã clasificãri menþionate a
demonstrat cã, la pacienþii cu gradul I al IVC, au fost stabilite
cel mai frecvent clasele clinice C2 ºi C3, ºi doar ocazional 
clasele C4 ºi C5. La bolnavii cu IVC, apreciatã iniþial ca gradul
II, s-au înregistrat toate clasele clinice prezente în lotul studiat,
adicã de la C2 pânã la C6, majoritatea constituind clasele C2 ºi
C4. Dintre pacienþii cu IVC de gradul III, s-au înregistrat doar
câteva cazuri cu clase clinice minore  C2 sau C3 ºi predominau
clasele C4 ºi C6. Repartizarea pacienþilor ºi corelaþia între
clasificãrile utilizate sunt prezentate în tabelul 2.
Aºadar, s-a stabilit lipsa diferenþei statistic veridice în rata
diagnosticãrii claselor clinice C2 - C6 CEAP dintre pacienþii cu
IVC de gradele I ºi II dupã Saveliev-Widmer. Diferenþa
Tabelul 1

Scorul clinic în evaluarea severitãþii insuficienþei venoase cronice

##

Nr.1 (295), 2007
Tabelul 2
Repartizarea pacienþilor cu IVC conform gradului clasificãrii tip Savelev-Widmer ºi clasei clinice dupã CEAP

semnificativã a fost determinatã numai la pacienþi cu IVC de
gradul III, comparativ cu cei din grupurile precedente ºi doar
pentru clase clinice polare  clasa C2 ºi C6.
Diagnosticarea ocazionalã a claselor clinice C4 ºi C5 la
bolnavii cu IVC de gradul I este surprinzãtoare ºi poate fi explicatã
doar prin examenul clinic primar insuficient, cu ignorarea sau
subestimarea tulburãrilor trofice prezente. ªi viceversa, prezenþa
cazurilor cu clasa clinicã C2 ºi C3 în grupul pacienþilor cu IVC
decompensatã, conform Savelev-Widmer, se explicã numai prin
evaluarea incorectã a varicelor de calibru mare, sau rãspândite,
percepute drept un echivalent al IVC avansate.
Scorul clinic total a variat în lotul studiat de la 0 pânã la
16 puncte, constituind în medie 4,36 ± 0,46 puncte.
Scorul clinic total a variat între grupele de bolnavi cu
diferite grade de IVC conform clasificãrii tip Savelev-Widmer,
progresând concomitent cu creºterea gradului morbiditãþii.
Astfel, scorul clinic total la pacienþii cu IVC de gradul I a
constituit 3,55 ± 0,43 puncte, la pacienþii cu IVC de gradul II 
4,07 ± 0,38 ºi la pacienþii cu IVC de gradul III  7,35 ± 0,95
puncte. Totodatã, diferenþa scorului clinic total a fost statistic
veridicã (p < 0,05) numai în compararea lotului de bolnavi cu
IVC de gradul III cu loturile de bolnavi cu grade minore.
Analiza valorilor scorului clinic total, în funcþie de clasa
clinicã conform clasificãrii CEAP, a demonstrat corelaþia directã
a acestui indice cu criteriul C (datele sunt prezentate în tabelul 3).
Aºadar, progresia clasei clinice a IVC, apreciate conform
clasificãrii CEAP, este asociatã cu creºterea concomitentã a
scorului clinic total. Diferenþa statistic veridicã a acestui indice
dintre toate clasele clinice studiate, demonstreazã o corelaþie
strânsã a valorii criteriului C cu severitatea simptomatologiei
IVC de etiologie primarã.

Discuþii
Pânã nu demult, problemele diagnosticului ºi ale
tratamentului maladiilor venoase au fost asociate cu lipsa
standardizãrii în formularea diagnosticului ºi corespunzãtor cu
rezultate contradictorii ale studiilor ºtiinþifice consacrate
managementului IVC. Clasificãrile existente (Savelev, 1972;
Widmer, 1978; Partsch, 1980; Porter, 1988; Cornu-Thenard,
1991) nu satisfãceau flebologii din cauza lipsei de complexitate
ºi de criterii certe pentru stratificarea pacienþilor. Un principial
dezavantaj al acestor clasificãri este corelarea presupusã a
gradului de transformare varicoasã a venelor subcutanate cu
severitatea IVC, ceea nu corespunde viziunilor contemporane
privind patogeneza maladiilor venoase, ºi duce la evaluarea
incorectã a gradului de afectare [8].
Aºadar, la sfârºitul secolului XX, elaborarea unei
clasificãri complexe ºi unificate, care poate servi drept bazã în
cercetãri ºtiinþifice vaste, precum ºi ghid practic sistematic,
reprezenta o problemã majorã în flebologie.
În anul 1993, John Porter a propus a utiliza, pentru
stratificarea pacienþilor cu IVC, acelaºi principiu care stã la baza
clasificãrii TNM (Tumor, Node, Metastasis) a cancerului. Peste
un an, în cadrul conferinþei de consens a Forumului Venos
American, conduse de Andrew Nicolaides, cu participarea
flebologilor de frunte din Australia, Europa ºi America de Nord,
a fost elaboratã clasificarea CEAP. Clasificarea a fost bazatã pe
manifestãrile clinice (criteriul C), factorul etiologic (criteriul
E), substratul anatomic (criteriul A) ºi pe particularitãþile
patofiziologice (criteriul P) ale maladiilor venoase cronice. Ca
parte componentã a clasificãrii a fost elaborat sistemul de scor
în determinarea severitãþii IVC, compus din trei elemente:
numãrul de segmente anatomice afectate, gradul de exprimare
a simptomelor ºi incapacitatea funcþionalã [9].
În anul 1995 clasificarea CEAP a fost recomandatã ca
standard mondial în managementul IVC [5], fiind tradusã în 8
limbi ºi publicatã în cel puþin 25 de reviste internaþionale de
specialitate.
Începând cu anul 2004, utilizãm clasificarea CEAP în
clinica Chirurgie generalã ºi semiologie paralel cu clasificãrile
precedente ale IVC de diferitã origine. Aplicarea simultanã a
diferitelor clasificãri a fost motivatã prin lipsa, la acel moment,
a experienþei necesare în utilizarea criteriilor CEAP de cãtre
întregul colectiv al clinicii. În acelaºi timp, acest fapt ne-a permis
aprecierea comparatã a clasificãrilor existente prin prisma
importanþei clinice ºi utilitãþii practice.

Tabelul 3
Corelaþia scorului clinic total mediu cu clasa clinicã a IVC,
conform clasificãrii CEAP
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Concluzie
Criteriul clinic al clasificãrii CEAP reflectã pe deplin
severitatea IVC de etiologie primarã, fiind superior criteriilor
clasificãrilor precedente. Utilizarea acestui criteriu în
stratificarea pacienþilor cu maladii venoase cronice contribuie
la alegerea corectã a tacticii curative, permite evaluarea obiectivã
a rezultatelor tratamentului ºi nu necesitã investigaþii
suplimentare. Fiind un standard mondial în managementul IVC,
clasificarea CEAP necesitã se fie introdusã pe larg în practica
medicalã autohtonã.

S-a demonstrat cã clasificarea existentã în trei grade a IVC
de etiologie primarã în marea majoritate a cazurilor nu reflectã
real severitatea maladiei, în special gradul II (IVC
subcompensatã) care conform rezultatelor examenului clinic
primar a inclus pacienþi cu clasele clinice de la C2 la C6.
Sistemul de scor în aprecierea severitãþii IVC în cadrul
clasificãrii CEAP reprezintã nu numai un instrument adoptat
pentru stratificarea pacienþilor ºi aprecierea rezultatelor
tratamentului, dar ºi un criteriu pentru aprecierea valorii clinice
a diferitelor clasificãri. Analiza corelaþiei scorului clinic total
mediu cu gradele clasificãrii tip Savelev-Widmer a demonstrat
lipsa diferenþei statistic semnificative a acestui indice dintre
gradele I ºi II. Aceastã concluzie pare a fi destul de importantã
þinând cont de faptul, cã aceste grade au fost diagnosticate în
majoritatea cazurilor studiate (79,84 %). Viceversa, scorul clinic
total la pacienþii lotului examinat a corelat direct cu criteriul C
al clasificãrii CEAP, progresând concomitent cu creºterea clasei
clinice, diferenþa indicelui dintre clase fiind statistic veridicã în
toate cazurile. Aºadar, studiul efectuat reflectã importanþa clinicã
majorã ºi aplicativitatea practicã a clasificãrii CEAP care, din
anul 2006, a devenit clasificarea standard în clinica noastrã.
În cadrul studiului prezent, a fost investigatã doar partea
clinicã a clasificãrii CEAP, drept motiv servind importanþa
practicã a criteriului C, simplitatea evaluãrii lui ºi frecvenþa
utilizãrii acestui criteriu în cercetãrile ºtiinþifice contemporane.
În acelaºi timp, sistemul CEAP este mult mai complex ºi necesitã
aplicare în practicã a tuturor criteriilor. De menþionat cã, în
contrast cu criteriul C ºi cu scorul clinic, evaluarea criteriilor E,
A ºi P, precum ºi calcularea scorului anatomic, necesitã utilizarea
metodelor instrumentale, standardul de aur fiind
ultrasonografia duplex [10].
La momentul actual, majoritatea absolutã a publicaþiilor
ºtiinþifice în domeniul flebologiei este bazatã pe utilizarea ºi pe
analiza tuturor compartimentelor clasificãrii CEAP. Cu atât mai
mult, acest instrument ºtiinþifico-practic modern este în
permanentã perfecþionare, ºi în anul 2004, pe lângã CEAP de
bazã a fost creat un model revãzut de clasificare, numit CEAP
avansat, preconizat pentru aplicare în cercetãrile ºtiinþifice
specializate [11].
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Dereglãrile limfocirculaþiei centrale ºi corecþia lor chirurgicalã
în tratamentul ascitei cirogene
Gh. Anghelici
Catdra Chirurgie Nr.2, USMF Nicolae Testemiþanu
Central Disturbance of Lymphatic Circulation and its Surgical Correction in the Treatment of Cirrhotic Ascites
This study presents the results of the intraoperative morpho-functional measurement of the cervical segment of the thoracic lymphatic duct
and the specifics of transperitoneal and central lymphatic circulation via radionuclide investigation in 87 cirrhotic patients with ascites. It was
established that the evolution of treatment resistant ascites in decompensated liver cirrhosis is accompanied by the ascendence of hypocinetic
lymphatic circulation disturbances in the thoracic lymphatic duct, followed by the loss of lymphatic drainage function and resulting in ascites
exacerbation. We investigated the results of surgical correction of ascites resistant to treatment with decompression of the thoracic lymphatic
duct by an original method in 168 patients with decompensated liver cirrhosis. It was established that the cervical decompression of the thoracic
lymphatic duct pathogenetically proves treatment efficacy and improves postoperative quality of life in patients with liver cirrhosis and treatment
resistant ascites.
Key words: liver cirrhosis, ascites
Íàðóøåíèÿ öåíòðàëüíîãî ëèìôîîáðàùåíèÿ ïðè õðîíè÷åñêîì àñöèòå è èõ õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíûõ èçìåðåíèé øåéíîãî îòäåëà ãðóäíîãî ïðîòîêà
è îñîáåííîñòåé òðàíñïåðèòîíåàëüíîé è öåíòðàëüíîé ëèôîöèðêóëÿöèè, ïîëó÷åííûå ðàäèîíóêëèäíûì ñïîñîáîì ó 87
öèððîòè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ àñöèòîì. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçâèòèå ðåçèñòåíòíîãî àñöèòà ïðè äåêîìïåíñèðîâàííîì öèððîçå ïå÷åíè
ñîïðîâîæäàåòñÿ íàðàñòàíèåì ãèïîêèíåòè÷åñêèõ ëèìôîöèðêóëÿòîðíûõ íàðóøåíèé â ãðóäíîì ïðîòîêå, îáóñëîâëåííûõ
ñíèæåíèåì ôóíêöèè ëèìôàòè÷åñêîãî äðåíèðîâàíèÿ è íàðàñòàíèåì àñöèòà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîé
êîððåêöèè, îðèãèíàëüíûì ñïîñîáîì, ðåçèñòåíòíîãî àñöèòà ïóòåì äåêîìïðåññèè øåéíîãî îòäåëà ãðóäíîãî ïðîòîêà ó 168 áîëüíûõ
ñ äåêîìïåíñèðîâàííûì öèððîçîì ïå÷åíè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî øåéíàÿ äåêîìïðåññèÿ ãðóäíîãî ïðîòîêà îáîñíîâàíà ïàòîãåíåòè÷åñêè,
îáëàäàåò âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è óëó÷øàåò ïîñëåîïåðàöèîííîå êà÷åñòâî æèçíè áîëüíûõ ñ öèððîçîì ïå÷åíè è ðåçèñòåíòíûì
àñöèòîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèððîç ïå÷åíè, àñöèò

Introducere
Ciroza hepaticã decompensatã este însoþitã de dereglãri
esenþiale ale limfocirculaþiei intrahepatice ºi transabdominale,
manifestate prin limfoproducere excesivã în condiþii de
hipertensiune portalã postsinusoidalã, asociatã cu diminuarea
considerabilã a perfuziei sangvine porto-hepatice [1, 2].
Confirmarea clinico-experimentalã a rolului dereglãrilor
limfocirculatorii în patogeneza ascitei, la bolnavii cu cirozã
hepaticã decompensatã, a sugerat ideea corecþiei sindromului
ascitic prin intervenþiile de decompresie a ductului toracic (DT).
Acest tip de operaþii include drenarea externã a DT sau aplicarea
anastomozei limfo-venoase cervicale [3, 4]. Datele literaturii
privind eficienþa intervenþiilor în cauzã sunt destul de
controversate, iar indicaþiile pentru efectuarea lor nu sunt ferm
definite. Se considerã, cã intervenþiile decompresive pot fi
eficace doar în cazul constatãrii intraoperatorii a dilatãrii
segmentului cervical al DT, ºi în prezenþa gradientului pozitiv
de presiune limfo-venoasã. În cazul depistãrii intraoperatorii a
unei stãri atonice a DT, uneori chiar cu colabarea porþiunii
cervicale, intervenþiile date nu sunt eficiente [5, 6].
Investigaþiile limfoscintigrafice cu radionuclizi, efectuate
în studiile noastre antecedente asupra particularitãþilor
limfodinamicii în ascita rezistentã cirogenã, au demonstrat
prevalarea la aceºti pacienþi a tipului hypocinetic de
limfocirculaþie prin ductul limfatic toracic [7, 8]. În aceste cazuri
efectuarea drenãrii externe a DT sau aplicarea anastomozei

limfo-venoase sunt neargumentate din punct de vedere
etiopatogenetic. Reieºind din concepþia conexiunii patogenetice
a modificãrilor consecutive ale fluxului limfatic prin ductul
toracic ºi din stadiile clinice ale ascitei cirogene, a fost propusã
o metodã nouã de decompresie cervicalã a DT, ce contribuie la
reactivarea treptatã a limfocirculaþiei prin segmentul dat.
Restabilirea funcþiei de drenare limfaticã contribuie la
stabilizarea ºi regresia lentã a sindromului ascitic la pacienþii
cu cirozã hepaticã decompensatã [9, 10].
Scopul studiului dat a constituit în analiza complexã a
rolului dereglãrilor limfocirculatorii în evoluþia sindromului
ascitic rezistent la pacienþii cu cirozã hepaticã decompensatã ºi
estimarea eficacitãþii corecþiei chirurgicale a ascitei cirogene
prin decompresia cervicalã a ductului limfatic toracic.
Material ºi metode
Aspectele anatomo-fiziologice ale segmentului cervical
al ductului toracic au fost studiate intraoperatoriu pe parcursul
efectuãrii intervenþiilor chirurgicale asupra porþiunii terminale
a DT la 168 de pacienþi cu cirozã hepaticã decompensatã ºi
ascitã rezistentã. S-au determinat parametrii morfometrici ai DT,
cu aprecierea diametrului ºi tonicitãþii lui, iar în 87 de cazuri,
concomitent, a fost mãsurat indicele gradientului de presiune
limfo-venos prin metoda directã.
Reieºind din datele cunoscute privind patofiziologia
proceselor de circulaþie transperitonealã a fluidelor interstiþiale
#&
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3 trunchiuri limfatice separate, cu diametru similar. Confluenþa
limfo-venoasã naturalã între DT ºi unghiul venos stâng a fost
identificatã la 151 (89,9 %) de pacienþi, în 11 (6,5 %) cazuri
DT se revãrsa în vena subclavia sinistra, iar la 6 (3,6 %) bolnavi
 în vena jugularis interna. Studiul asupra particularitãþilor
structurii anatomice a segmentului cervical al DLT a confirmat
dependenþa indicilor limfodinamicii centrale de varianta ei
anatomicã.
Intraoperatoriu, la toþi bolnavii au fost determinaþi
parametrii morfometrici ai DLT cu aprecierea diametrului ºi
tonicitãþii lui, iar în 87 de cazuri, concomitent, a fost mãsurat
indicele gradientului de presiune limfo-venos prin metoda
directã; informaþia este prezentatã în tabelul 2.

ºi confirmãrile experimentale a reabsorbþiei ascitei prin cãile
limfatice ale peritoneului parietal, a fost elaboratã o metodã
originalã de apreciere a limfocirculaþiei la bolnavul cirotic.
Parametrii calitativi ai limfocirculatiei au fost determinaþi prin
metoda limfoscintigrafiei transabdominale cu izotopul limfotrop
Tc99m-pertehnetat în dozaj de 50-100 mBk, introdus în lichidul
ascitic. Investigaþiile au fost efectuate cu utilizarea gama-camerei
MB-9200 ºi APEX-6 în regim continuu, timp de 15-20 minute,
cu fixarea imaginilor obþinute în intervale de 10 secunde ºi
prelucrarea graficã sumarã a informaþiei la finele investigaþiei.
Acest procedeu de diagnostic cu izotopi a fost folosit la 11
pacienþi în diferite stadii ale ascitei cirogene, dintre care 5  cu
ascitã rezistentã ºi 6  cu ascitã refractarã. Metoda elaboratã de
investigaþie scintigraficã a limfocirculaþiei în ascita cirogenã a
fost recunoscutã originalã ºi autorizatã prin acordarea brevetului
de invenþie AGEPI, nr. MD 1091 G2 (prioritate din 30.12.97).
În studiul dat au fost analizate rezultatele intervenþiilor
chirurgicale asupra porþiunii terminale a ductului limfatic toracic,
efectuate la 168 de pacienþi cirotici cu sindrom ascitic avansat
(bãrbaþi  88, femei  80, vârsta medie  43 ±3,1 ani).
În cazuri de ascitã stabilã ºi ascitã rezistentã proaspãt
apãrute (1-3 luni), intraoperatoriu s-a constatat dilatarea porþiunii
terminale a DT, cu prezenþa gradientului pozitiv de presiune
limfo-venoasã, ceea ce a servit drept indicaþie pentru aplicarea
anastomozei limfo-venoase cervicale, efectuatã la 21 de pacienþi.
În majoritatea cazurilor am stabilit o stare hipocineticã a
limfocirculaþiei centrale, cu dilatarea atonicã sau colabarea
segmentului cervical al ductului limfatic toracic. Concomitent,
la aceºti pacienþi am constatat absenþa gradientului presor limfovenos cu insuficienþa funcþiei de drenare, fapt ce a determinat
folosirea metodei elaborate de decompresie cervicalã a DT în
situaþiile date la 147 de bolnavi, cu stadii avansate ale ascitei:
rezistentã ºi refractarã. Aceastã intervenþie a fost aplicatã
pacienþilor cu funcþii hepatice relativ stabile (scorul Child mediu
- 9,5 ± 1,1), fãrã semne clinice evidente de encefalopatie portosistemicã.
Reieºind din rezervele funcþionale hepatice, bolnavii s-au
repartizat în clasele Child B/C - 54/114. În funcþie de stadiile
evolutive ale sindromului ascitic cirogen, pacienþii operaþi s-au
distribuit în modul urmãtor (tab. 1).

Tabelul 2
Indicii morfometrici ºi limfodinamici ai segmentului cervical
al DT, în raport cu stadiul ascitei cirogene (n=87)

Analiza datelor morfometrice intraoperatorii ale porþiunii
cervicale a ductului toracic a constatat o mãrire continuã a
diametrului DT de la 4,7 ± 0,3 mm, în ascita stabilã, la 6,8 ± 0,2
mm, în ascita rezistentã (p < 0.001). Gradientul de presiune
limfo-venos la pacienþii cu ascitã stabilã ºi rezistentã a constituit
respectiv 45,6 ± 4,1 ºi 68,5 ± 3,3 mm H2O în amonte (p < 0.001).
Progresarea sindromului ascitic cu evoluþia în stadiul refractar
s-a caracterizat prin scãderea semnificativã a diametrului DT
comparativ cu ascita stabilã ºi rezistentã (p < 0.01), cu
diminuarea concomitentã a gradientului limfo-venos (p < 0.01).
La 13 bolnavi cu ascitã refractarã nu am stabilit diferenþã între
valorile presiunii venoase ºi celei limfatice, segmentul cervical
al DT fiind practic afuncþional din punct de vedere al drenãrii
limfatice.
Elaborarea ºi implementarea în practica clinicã a
procedeului limfoscintigrafiei transabdominale cu Tc99m a
permis specificarea calitativã a variantelor principale de
limfocirculaþie la pacienþii cu cirozã hepaticã decompensatã,
hipertensiune portalã ºi ascitã avansatã (rezistentã ºi refractarã).
Astfel, am specificat prezenþa a douã variante de limfocirculaþie
transabdominalã ºi centralã: hyper- ºi hipocineticã.
1. Varianta hipercineticã  izotopul Tc99m se absoarbe
din lichidul ascitic fãrã a se extinde în cavitatea abdominala,

Rezultate
Evaluarea tipului structural al porþiunii terminale a ductului
limfatic toracic a constatat, în absoluta majoritate a cazurilor,
prezenþa variantei anatomice monomagistrale, care a fost
stabilitã intraoperatoriu la 159 (94,6 %) de pacienþi cu cirozã
decompensatã ºi cu ascitã rezistentã; în restul observaþiilor (n=9)
s-a constatat tipul morfologic polimagistral, reprezentat prin 2-

Tabelul 1
Repartizarea pacienþilor în funcþie de stadializarea ascitei cirogene ºi de tipul de intervenþie efectuatã (n=168)
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Fig. 1. Varianta hipercineticã de limfocirculaþie în ascita rezistentã
(bloc limfodinamic la nivelul joncþiunii limfo-venoase cervicale).

contrasteazã rapid ductul toracic, se retine pe scurt timp în
regiunea joncþiunii limfo-venoase, pãtrunde rapid în circuitul
sangvin sistemic ºi reapare în cavitatea abdominalã în decurs
de 5-7 min (fig. 1).
2. Varianta hipocineticã  izotopii Tc99m se extind lent
în lichidul ascitic din etajul inferior al cavitãþii abdominale,
difuzeazã treptat în cãile limfatice, se cumuleazã ºi contrasteazã
lent segmentul cervical ºi porþiunea terminalã a ductului limfatic
toracic, deseori evidenþiind cãile limfatice colaterale ºi ductul
limfatic drept, iar pãtrunderea în circuitul sangvin sistemic este
îngreunatã, difuzia intraabdominalã începe peste 10-15 min (fig.
2).
Analiza rezultatelor corecþiei chirurgicale a sindromului
ascitic, la pacienþii cu cirozã hepaticã, prin efectuarea
anastomozei limfo-venoase cervicale a relevat o eficienþã destul
de limitatã. Efectul favorabil al acestei intervenþii în majoritatea
cazurilor (n=16) a comportat un caracter temporar (1-3 luni),
ulterior survenind recidivarea ºi agravarea ascitei, condiþionatã
de trombarea anastomozei ºi decompensarea limfocirculaþiei
centrale. La 4 dintre aceºti bolnavi, perioada postoperatorie s-a
complicat cu hemoragii variceale ºi cu insuficienþã hepatorenalã.
Rezultate favorabile ºi satisfãcãtoare la distanþã, în termen
postoperator de 1 an, au fost remarcate în 5 cazuri, manifestate
prin regresia ascitei la 2 pacienþi ºi stabilizarea ei în 3 cazuri.

Letalitate postoperatorie intraspitaliceascã nu am
înregistrat. Pe parcursul unui an dupã decompresia cervicalã a
DT, au decedat 17 din 147 (11,5 %) de pacienþi, dintre care în
14 cazuri cauza nemijlocitã a decesului a fost determinatã de
progresarea insuficienþei hepatorenale, iar în 3 cazuri au evoluat
hemoragii digestive superioare nonvariceale incontrolabile din
leziuni eroziv-ulceroase (gastropatie portalã severã).
Din accidentele intraoperatorii am remarcat leziuni ale
venei jugularis interna (8 cazuri), venei subclavia sinistra (3
cazuri), rezolvate prin suturarea atraumaticã a defectului
peretelui vascular. Pe parcursul mobilizãrii extinse a arcului
limfatic cervical, la 2 pacienþi a fost lezat domul pleural,
complicat cu pneumotorace limitat neînsemnat. Defectul pleural
a fost suturat în ambele cazuri, iar puncþiile pleurale nu au fost
necesare.
Am remarcat o incidenþã redusã a complicaþiilor în
perioada postoperatorie precoce, care au inclus: limforee
temporarã din plagã  9 (6,1 %) pacienþi, supuraþie  5 (3,4 %)
cazuri. Disfonia tranzitorie postoperatorie, ca complicaþie
specificã operaþiilor efectuate în regiunea cervicalã, a evoluat
la 29 (19,7 %) de bolnavi ºi s-a rezolvat spontan pe parcursul
câtorva zile.
Evaluarea eficacitãþii procedeului de decompresie
cervicalã a ductului toracic, în corecþia chirurgicalã a sindromului

Fig. 2. Varianta hipocineticã de limfocirculaþie în ascita refractarã
(bloc limfocirculator în segmentul cervical al ductultui toracic).
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Tabelul 3
Rezultatele decompresiei cervicale a DT în corecþia ascitei cirotice

ascitic avansat, a fost efectuatã în termene de 12 luni
postoperatoriu la 130 de pacienþi.
Drept criterii clinice de apreciere a eficacitãþii
decompresiei DT au servit:
- involuþia completã a ascitei, fãrã necesitatea administrãrii
diureticelor;
- regresiunea ascitei la un nivel moderat ºi stabilizare prin
diureticoterapie minimalã;
- regresiunea ascitei la un nivel acceptabil, stabilizare prin
diureticoterapie de susþinere;
- regresiunea neîsemnatã cu necesitatea laparocentezelor
decompresive periodice.
Rezultatele corecþiei ascitei cirogene prin decompresia DT
se prezintã în tabelul 3.
Involuþia completã a ascitei a fost remarcatã la 30 (23,1%)
de pacienþi. În funcþie de stadiul clinic al ascitei, acest rezultat a
fost obþinut la 92,8 % dintre bolnavii cirotici cu ascitã stabilã ºi
19,5 % dintre bolnavii cirotici cu ascitã rezistentã. În ascita
refractarã involuþie completã nu am constatat
Regresiunea sindromului ascitic, la un nivel moderat cu
stabilizare prin administrarea terapiei diuretice în dozaj minim,
a fost obþinutã la 32 (24,6 %) de bolnavi. Decompresia cervicalã
a DT s-a dovedit a fi eficace la 32,2 % dintre pacienþii cu ascitã
rezistentã ºi doar la 10,3% dintre bolnavii cirotic decompensaþi
cu ascitã refractarã.
Regresiunea ascitei, la nivel acceptabil cu stabilizare prin
diureticoterapie de susþinere în doze terapeutice, a fost obiºnuitã la
42 (32,3 %) de pacienþi. În corespundere cu stadializarea sindromului
ascitic, acest rezultat s-a consemnat la 35,6 % dintre bolnavii cu
ascitã rezistentã ºi la 37,9 % dintre bolnavii cu ascitã refractarã.
Regresiunea neîsemnatã cu necesitatea laparocentezelor
decompresive periodice, ca rezultat considerat nesatisfãcãtor, a
fost stabilit la 26 (20,0%) de pacienþi cu ascitã avansatã. Acest
indice a alcãtuit în categoria pacienþilor cu ascitã rezistentã
12,6%, iar în ascita refractarã  51,7 la sutã.

limfatic, presiunea venoasã centralã ºi valoarea gradientul
presional la nivelul joncþiunii limfo-venoase [14, 15].
E bine cunoscut faptul cã, în ciroza hepaticã decompensatã,
în rezultatul hipertensiunii portale postsinusoidale are loc
fenomenul hiperlimfoproducþiei hepatice cu dezvoltarea ºi
progresarea hipertensiei limfatice regionale  factor important
în instalarea ascitei cirogene. Totodatã, actualmente nu sunt
specificate pe deplin corelaþiile între modificãrile limfocirculaþiei
prin ductul toracic ºi stadiile clinice ale ascitei cirogene.
Datele limfoscintigrafiei transabdominale permit evaluarea
calitativã a stãrii limfocirculaþiei la bolnavul cu ascitã cirogenã
avansatã ºi stabilirea nivelului blocãrii circulaþiei limfei prin
ductul toracic. Rezultatele investigaþiei cu izotopi permit
selectarea procedeului optim de corecþie a sindromului ascitic,
reieºind din particularitãþile individuale ale limfocirculaþiei ºi
stadiul evolutiv al ascitei.
Prezenþa stãrii hipercinetice de limfocirculaþie confirmã
concepþiile referitor la evoluþia hiperlimfogenezei cirogene cu
accelerarea pasajului limfatic transabdominal ºi suprasolicitarea
hidrodinamicã a ductului toracic. Aceastã variantã se
caracterizeazã printr-un blocaj limfodinamic funcþional al
joncþiunii limfo-venoase ºi hipertensiei limfatice, la nivelul
segmentului cervical ºi porþiunii terminale a DT. Aceste date au
fost confirmate intraoperatoriu, prin mãsurãri directe ale
presiunii limfatice intraductale, PVC-ului, fiind confirmat un
gradient pozitiv de presiune limfo-venoasa. In astfel de
circumstanþe anastomoza limfo-venoasã este justificatã din punct
de vedere patogenetic ºi va contribui la resorbþia ascitei.
Starea hipocineticã de limfocirculaþie a necesitat anumite
specificãri în sensul plasãrii ºi extinderii blocãrii limfocirculaþiei.
S-a constatat ca, pe lângã blocul joncþiunii limfo-venoase cu
dilatarea segmentului cervical al DT, în unele cazuri se observã
colabarea acestui segment cu reducerea considerabilã a funcþiei
de drenare limfaticã centralã. Aceastã varianta de limfocirculaþie
se caracterizeazã prin dereglãri de tranzit limfatic la nivelul
segmentului cervical, însoþite de hipertensie limfaticã în
segmentul toracic al DT. Restabilirea pasajului limfatic prin arcul
cervical poate reactiva funcþia de drenare limfaticã ºi de
decompresie pe acest segment al DT, ºi contribuind la corecþia
sindromului ascitic în cazurile aparent depãºite.
Rezultatele limfoscintigrafiei nucleare transabdominale au
fost ulterior confirmate în cadrul intervenþiilor asupra ductului
toracic. Menþionãm faptul cã starea hipercineticã a limfocirulaþiei
centrale a fost evidenþiatã preponderent la bolnavii cirotici cu
ascitã stabilã ºi rezistentã. Tabloul intraoperatoriu a prezentat o
dilatare marcatã a segmentului cervical al DT, cu gradient de

Discuþii
Conform concepþiilor contemporane, ductul toracic,
constituit din trei segmente anatomice (abdominal, toracic ºi
cervical), ºi dotat cu un sistem valvular (limfangion), care
împiedicã fluxul retrograd, reprezintã, de fapt, analogia unei
pompe limfatice cu trei camere [11]. Fiziologic, pasajul
limfatic prin DT este asigurat de actul respirator, în timpul cãruia
au loc oscilaþii consecutive ale presiunii intraabdominale ºi
intrtoracice [12, 13]. Limfocirculaþia efectivã depinde de mai
mulþi factori, printre care se menþioneazã volumul fluxului
$
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Fig. 3. Etapele dereglãrilor limfocirculatorii în sindromul ascitic cirogen.

presiune limfo-venos elevat ºi bloc la nivelul joncþiunii limfovenoase. În acelaºi timp, starea hipocineticã a limfocirculaþiei
centrale s-a stabilit mai frecvent la bolnavii cirotici cu ascitã
refractarã, intraoperatoriu fiind consemnatã micºorarea esenþialã
a capacitãþii de drenare a DT cu stazã limfaticã pe tot parcursul
arcului cervical, iar în cazurile mai avansate am menþionat chiar
ºi colabarea completã a acestui segment al ductului limfatic toracic.
În acest mod analiza ºi sinteza observaþiilor intraoperatorii
ale aspectelor anatomo-fiziologice ºi particularitãþilor
limfodinamicii ductului toracic, efectuate în diferite stadii ale
ascitei cirogene, completate cu datele investigaþiilor
limfoscintigrafice, a permis specificarea conceptualã a
urmãtoarelor etape ale dereglãrilor limfocirculaþiei în ciroza
hepaticã decompensatã (fig. 3):
I  hiperlimfoproducþie hepaticã cu limfocirculaþie
hiperdinamicã pe DT;
II  suprasolicitarea DT cu bloc limfodinamic în zona
joncþiunii limfo-venoase,
cu dilatarea treptatã a porþiunii cervicale a DT;
III  insuficienþa valvelor limfatice ale segmentului
cervical cu bloc ulterior limfocirculator, suprasolicitarea ºi
dilatarea porþiunii toracice a DT;
IV  insuficienþa valvelor limfatice ale segmentului toracic
cu bloc limfocirculator, suprasolicitarea ºi dilatarea porþiunii
abdominale a DT.
Aceastã concepþie reflectã destul de explicit interacþiunile
între dereglãrile pasajului limfatic prin ductul toracic ºi
manifestãrile clinice ºi stadializarea ascitei cirogene.
Considerãm cã ascita tranzitorie, la pacientul cirotic,
evolueazã pe fundalul hiperlimfoproducþiei hepatice cu
limfocirculaþie hiperdinamicã pe DT, determinatã de acþiunea
temporarã a unor factori de ordin general (faza activã a
procesului cirotic, stãri posthemoragice). În acest stadiu clinic
al ascitei, limfocirculaþia acceleratã este reversibilã ºi se
compenseazã odatã cu corecþia homeostazei.
În ascita stabilã predominã deja o suprasolicitare a DT cu
evoluþia blocãrii limfodinamic ºi cu dilatarea segmentului
cervical, determinatã de creºterea excesivã a fluxului limfatic
magistral ºi de capacitatea limitatã de drenare a joncþiunii limfovenoase.

În ascita rezistentã dilatarea continuã a segmentului
cervical al DT, sub acþiunea fluxului limfatic majorat, conduce
la insuficienþa aparatului valvular cu bloc limfocirculator
cervical, asociindu-se o suprasolicitare ºi dilatarea consecutivã
a segmentului toracic. Astfel, în acest stadiu clinic al ascitei
cirogene dereglãrile funcþionale ale limfocirculaþiei prin ductul
toracic evolueazã în schimbãri organice, iar blocul limfodinamic
treptat se transformã în bloc limfocirculator. Stagnarea
limfocirculaþiei regionale, la nivelul segmentului toracic al DT,
explicã cazurile de hidrotorace ºi de pleurezii la bolnavii cu
cirozã hepaticã ºi cu sindrom ascitic.
Stadiul ascitei refractare implicã progresarea dereglãrilor
limfocirculatorii cu insuficienþa valvelor limfatice ale
segmentului toracic cu bloc limfocirculator, suprasolicitarea ºi
dilatarea porþiunii abdominale a DT. Drept consecinþã se
instaleazã o stare de decompensare gravã a circulaþiei limfatice
magistrale, însoþitã de fenomene de congestie limfaticã ºi de
micºorarea la limitã a funcþiei de drenare limfaticã a ficatului
cît ºi a altor organe ale cavitãþii abdominale.
Astfel, dupã pãrerea noastrã, evoluþia clinicã ºi
stadializarea sindromului ascitic în ciroza hepaticã reprezintã o
reflecþie a modificãrilor limfocirculaþiei prin ductul toracic.
Efectele corecþiei chirurgicale a dereglãrilor limfocirculatorii
prin ductul toracic evolueazã destul de lent, acest fapt fiind
explicat prin condiþiile inegale de start al reactivãrii pasajului
limfatic prin segmentul cervical al DT ºi restabilirea treptatã a
funcþiei de drenare.
Pe mãsura decompensãrii funcþiei de drenare a DT cu
progresarea continuã a stazei limfatice, evoluþia clinicã a
sindromului ascitic se agraveazã, iar posibilitãþile de corecþie
chirurgicalã devin tot mai limitate.
Concluzii
În concluzie se poate afirma, cã investigaþiile complexe
efectuate au demonstrat rolul important al dereglãrilor
limfocirculatorii în evoluþia sindromului ascitic, în ciroza
hepaticã decompensatã, care se manifestã prin suprasolicitarea
limfodinamicii centrale, cu decompensare ulterioarã ºi
instalarea blocãrii limfocirculaþiei în segmentul cervical al
ductului toracic.
$
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Analiza datelor limfoscintigrafiei transabdominale oferã
posibilitatea aprecierii calitative a dereglãrilor limfocirculatorii
în ascita cirogenã ºi permite stabilirea nivelului blocãrii
circulaþiei limfatice pe traiectul ductului toracic.
Experienþa acumulatã pe parcursul efectuãrii
decompresiei cervicale a DT a demonstrat corelaþia între
stadiul clinic ºi durata evoluþiei sindromului ascitic, ºi timpul
pânã la obþinerea efectului terapeutic scontat. Rezultatele
obþinute au demonstrat eficacitatea înaltã a procedeului propus
în corecþia chirurgicalã a sindromului ascitic avansat ºi
îmbunãtãþirea evidenta a calitãþii vieþii la pacienþii cu cirozã
hepaticã decompensatã.
În pofida caracterului sãu paliativ, decompresia cervicalã
a ductului toracic contribuie la regresiunea ascitei, chiar ºi în
cazurile ascitei refractare, fiind evident efectivã la pacienþii
cirotici cu sindrom ascitic rezistent.
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Modelul nou de diagnosticare a tulburãrilor de personalitate
D. Þopa
Catedra Psihologie ºi Pedagogie, specialitatea Psihologie Medicalã
Universitatea de Stat din Moldova
A New Model for the Diagnosis of Personality Disorders
Here the author defines personality disorders and establishes the basic concepts for a new diagnostic model. She emphasizes the importance
of newly elaborated factors in this diagnosis: the specific symptoms, the significance of each symptom, and its intensity coefficient. All were
implemented and tested in her dissertation research and provide the necessary basis for her diagnostic model.
Key words: personality disorders, diagnosis
Íîâàÿ ìîäåëü äèàãíîñòèêè ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ
Àâòîð ïðåäñòàâèë îïðåäåëåíèå ëè÷íîñòíûõ ðàññòðîéñòâ, à òàêæå êîíöåïöèþ íîâîé ìîäåëè äèàãíîñòèêè ëè÷íîñòíûõ
ðàññòðîéñòâ. Àâòîð îáîñíîâàëà íåîáõîäèìîñòü ââîäà íîâûõ ôàêòîðîâ ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ. Äàííûå ôàêòîðû (îáÿçàòåëüñòâî ñèìïòîìà, çíà÷èìîñòü ñèìïòîìà è êîýôôèöèåíò èíòåíñèâíîñòè ñèìïòîìà) áûëè ïîäòâåðæäåíû
òåñòèðîâàíèåì ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé äèàãíîñòè÷åñêîé ïîääåðæêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòíûå ðàññòðîéñòâà, äèàãíîñòèêà
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Introducere
Problema diagnosticãrii tulburãrilor de personalitate de
cele mai dese ori este interconectatã cu problema definirii
tulburãrilor de personalitate. Deoarece majoritatea modelelor
de diagnosticare se bazeazã ºi derivã din anumite definiþii, vom
aborda diagnosticarea tulburãrilor de personalitate definindule, ca apoi sã propunem un model nou de diagnosticare. În baza
acestui model a fost elaborat sistemul electronic de diagnostic
al tulburãrilor de personalitate, testarea cãruia a confirmat
veridicitatea modelului propus.

Problema folosirii unei baterii de teste constã în perioada
mare de diagnosticare ºi în dizolvarea obiectivului stabilit pentru
diagnosticare. Având în vedere aceste douã probleme, am
concluzionat necesitatea unui model nou de diagnosticare,
orientat strict pe obiectivul diagnosticãrii.
Pentru prima datã în Moldova, a fost elaborat un model
nou de diagnosticare a tulburãrilor de personalitate. Modelul
nostru de diagnosticare este elaborat în scopul diagnosticãrii
tulburãrilor de personalitate cu maximã acurateþe, þinând cont
de toate simptomele pe care le prezintã un subiect, ºi nu doar de
cele mai vizibile.
Am ajuns la concluzia cã este necesar un nou model de
diagnosticare dupã observarea lacunelor modelului clasic din DSM
IV ºi din ICD X, modele care nu þin cont de simptomele-satelit ale
unei tulburãri de personalitate ºi nici de intensitatea simptomelor.
Modelul nostru de diagnosticare a tulburãrilor de
personalitate presupune nu doar diagnosticarea tulburãrilor
actuale, ci ºi diagnosticarea simptomelor caracteristice pentru alte
tulburãri de personalitate. Inovaþiile ºtiinþifice reflectate în factorii
noi, introduºi în modelul nostru, oferã modelului acurateþea,
flexibilitatea ºi obiectivitatea uni model modern ºi dinamic de
diagnosticare a tulburãrilor specifice ºi organice de personalitate.
Modelul a fost elaborat pornind de la trei premise de bazã.
Prima premisã constã în convingerea noastrã cã orice
tulburare de personalitate poate fi diagnosticatã doar în cazul
dacã se identificã un anumit numãr de simptome obligatorii.
Deoarece criteriile de diagnostic general validate nu ne specificã
care anume din simptome sunt obligatorii ºi care sunt auxiliare
sau complementare, de cele mai dese ori menþionând-se cã este
suficient sã se identifice doar un anumit numãr de simptome
specificate în setul de criterii de diagnosticare (de ex., minim
patru din ºapte simptome enunþate), am decis sã introducem un
nou factor ºtiinþific, prin intermediul cãruia sã detaºãm
simptomele pregnante dintr-o tulburare de personalitate de cele
care completeazã tabloul clinic. Acest factor nou se numeºte
obligativitatea simptomului.
Obligativitatea ne indicã simptomele obligatorii fãrã de care
nu poate fi atestat un sindrom, un tip de tulburare organicã de
personalitate sau o tulburare specificã de personalitate. Pentru a
menþine acurateþea modelului, limita de simptome obligatorii este
stabilitã maxim la douã pentru fiecare sindrom, tip de tulburare
organicã de personalitate sau tulburare specificã de personalitate,
având ca scop fixarea setului obligatoriu de simptome, evitând
diagnosticarea incorectã. Al doilea motiv, pentru care se stabilesc
doar douã simptome obligatorii per tulburare, este evitarea dublãrii
informaþiei, în scopul obþinerii tulburãrii prevalente.
A doua premisã, în concepþia noastrã, constã în faptul cã
majoritatea simptomelor se întâlnesc în toate tulburãrile psihice
ºi cã simptomele din cadrul unei tulburãri de personalitate nu
au aceeaºi valoare ºi importanþã. În scopul creãrii unui model
de diagnostic exact ºi susceptibil la valoarea fiecãrui simptom
din cadrul tulburãrii de personalitate, am introdus un alt factor
inovator pe care l-am numit pondere.
Ponderea este factorul care indicã, pe o scalã de la 1 la 10,
importanþa ºi valoarea fiecãrui simptom în cadrul fiecãrui sindrom,
tip de tulburare organicã de personalitate sau de tulburare specificã
de personalitate. Factorul menþionat vizeazã diferenþierea finã în

Definirea tulburãrilor de personalitate
Definind personalitatea ca o sumã de calitãþi ºi trãsãturi unice,
specifice pentru fiecare individ în parte, putem afirma cã ea este
tiparul gândurilor, sentimentelor ºi al comportamentelor noastre
de duratã, adicã modul în care gândim, luãm decizii ºi acþionãm.
Personalitatea este parþial determinatã de codul genetic al
individului, cât ºi de mediul în care trãieºte ºi se educã individul,
este ºi factorul determinant care influenþeazã modul nostru de viaþã.
O tulburare de personalitate este o perturbare gravã a
constituþiei caracterologice ºi a tendinþelor de comportament al
individului care, de regulã, afecteazã mai multe zone ale
personalitãþii ºi aproape întotdeauna este însoþitã de interferenþe
la nivel personal ºi social. Tulburãrile de personalitate tind sã
aparã în ultima parte a copilãriei sau în adolescenþã ºi continuã
sã se manifeste la maturitate.
Personalitatea subiecþilor reflectã paterne de comportament
adânc fixate, inflexibile, care provoacã disconfort ºi afecteazã
capacitatea individului de a se adapta ºi de a funcþiona normal.
Aceastã incapacitate de a se adapta la lupta ºi la compromisurile
vieþii de zi cu zi îl face pe subiect sã se aºtepte ca lumea sã se
schimbe pentru el ºi în conformitate cu dorinþele sale.
Comportamentul rigid ºi inflexibil perpetueazã cercul vicios
ºi face sã i se adevereascã cele mai rele pronosticuri: el percepe
distorsionat sau filtreazã informaþiile noi care nu corespund
expectaþiilor sale, apoi acþioneazã în aºa fel încât sã obþinã de la
ceilalþi tocmai acele reacþii care vor face ca aºteptãrile sale negative
sã devina realitate. În general, subiectul este incapabil sã-ºi asume
responsabilitatea pentru viaþa ºi pentru sentimentele sale; are în
schimb tendinþa de a da vina pe toþi ceilalþi.
În concluzie, am vrea sã definim tulburarea de personalitate
ca un set de trãsãturi generale pentru toate tulburãrile de
personalitate ºi obligatorii pentru fiecare în parte, cu grad diferit
de importanþã, care produc efect de inadaptare, izolare ºi
suferinþã mentalã.
Modelul nou de diagnosticare
Cel mai des întâlnit model de diagnosticare clinicã este
evaluarea cu un set de teste, sintagma folositã pentru a descrie
grupul de teste fiind bateria de teste. Fiecare test din bateria
standard îi oferã clinicianului mai multe informaþii, de exemplu,
un test de inteligenþã poate da informaþii nu numai despre
inteligenþã, ci ºi despre personalitate, despre funcþionarea
neurologicã. ªi invers, informaþii despre inteligenþã ºi despre
funcþionarea neurologicã pot fi vãzute din datele testului de
personalitate (ºi aici ne referim, în mod special, la teste proiective
mai degrabã decât la un inventar de personalitate).
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simptomatica fiecãrui sindrom, tip de tulburare organicã de
personalitate sau de tulburare specificã de personalitate
A treia premisã se bazeazã pe observaþia noastrã cã
tulburarea de personalitate este determinatã nu doar de prezenþa
unui anume set de simptome, ci este determinatã ºi de intensitatea
fiecãrui simptom resimþit. Drept urmare, am introdus factorul
coeficientul de intensitate.
Coeficientul de intensitate este factorul care amplificã prin
intensitatea sa valoarea simptomelor specifice pentru a atesta
tulburãrile specifice de personalitate ºi în funcþie de intensitatea
simptomelor. Considerãm cã aceastã inovaþie a fãcut sistemul
sensibil la intensitatea simptomului resimþit de subiect, mai ales
cã coeficientul de intensitate multiplicã valoarea rãspunsului.
Am ales sã folosim operaþia de multiplicare ºi nu de sumare cu
scopul de a detaºa mai clar simptomele resimþite intens de
celelalte simptome.
Astfel, modelul nostru de diagnosticare presupune
diagnosticarea tulburãrilor de personalitate, prin rãspunsul la
anchetele special concepute pentru diagnosticarea tulburãrilor
de personalitate.
Deoarece prima etapã a oricãrui diagnostic este
reprezentatã de suspiciune asupra unei patologii, care se
presupune fie în baza tabloului simptomatologic, fie în baza
antecedentelor patologice, am modelat ancheta de orientare.
Întrebãrile din ancheta de orientare presupun cã subiectul deja
are un oarecare motiv sã iniþieze diagnosticul ºi este într-o
oarecare mãsurã conºtient de originea tulburãrii sale. Astfel,
am elaborat modelul alcãtuit în bazã funcþiei de reorientare în
sensul cã de rãspunsul la întrebarea de orientare depinde ce
întrebãri vor fi adresate.
Modelarea anchetelor a fost efectuatã dupã principiul cã
fiecare rãspuns la întrebarea din anchetã se referã la prezenþa unui
simptom, organic sau specific. Întrebãrile din anchete reprezintã
prelucrarea prin prisma experienþei noastre clinice a întrebãrilor
generale ale unui interviu clinic. Ancheta este alcãtuitã din întrebãri
relativ simple, care pleacã de la necesitatea de a cunoaºte
atitudinile subiectului, în cazul tulburãrilor specifice de
personalitate, cât ºi a capacitãþilor subiectului de orientare spaþialã,
a abilitãþilor sale de a scrie ºi de a citi pânã la evaluarea stãrilor
afective ale subiectului cu tulburare organicã de personalitate.
Întrebãrile anchetei pentru tulburãrile specifice de personalitate
sunt concepute ca fiind afirmaþii ale unor stãri sau ale unor
obiceiuri (de exemplu, am reguli fixe pentru tot ºi întocmesc
planuri ºi liste minuþioase pentru orice activitate indiferent cât de
uºoarã ar fi, pentru simptomul obsesiv - compulsiv), iar subiectul
este invitat sã identifice intensitatea simptomului prin selectarea
frecvenþei lui (de exemplu, niciodatã, rar, foarte rar, des, foarte
des sau permanent). Întrebãrile pentru tulburãrile organice sunt
preluate ºi adaptate din rãspunsurile la întrebãrile din anchete,
sunt prelucrate cu factorii noi ºtiinþifici: obligativitatea, ponderea
ºi coeficientul de intensitate.

Eºantionul experimental a fost constituit din 25 de subiecþi
la prima etapã ºi din 105 subiecþi - la etapa a doua, toþi fiind
pacienþi ai Spitalului Clinic de Psihiatrie, care aveau deja
confirmat unul din diagnostice, urmând sã fie testate de sistem,
cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 55 de ani, adicã anume perioada în
care pot fi diagnosticate tulburãrile de personalitate ºi cele
organice, fãrã a fi complicate de modificãrile mentale de vârstã.
Din cei 45 de pacienþi cu diagnostic de tulburare specificã de
personalitate confirmat, au fost diagnosticaþi cu Sistemul
Electronic de Asistenþã Diagnosticã bazat pe modelul descris
mai sus, în proporþie de peste 91% de prezenþã a tulburãrii
diagnosticate oficial în clinicã. Din cei 35 de pacienþi
diagnosticaþi cu sindrom organic cerebral local confirmat, au
fost diagnosticaþi în proporþie de peste 84%, confirmându-se
tulburãri identice cu cele diagnosticate în clinicã. Iar din cei 25
de pacienþi cu diagnostice confirmate de tulburare organicã de
personalitate, cu tip specificat, au fost diagnosticaþi în proporþie
de peste 80%, confirmându-se prezenþa tulburãrii diagnosticate
în clinicã. Tipul paranoid de tulburare organicã de personalitate
a fost identificat de cãtre SEAD ca fiind prezent 100% la toþi
subiecþii diagnosticaþi, confirmând diagnosticul oficial.
Considerãm cã prelucrarea cu ajutorul factorilor ºtiinþifici
noi ne dã posibilitatea sã diagnosticãm chiar ºi simptomele cu
intensitate joasã, sã ordonãm simptomele din cadrul tulburãrilor
de personalitate conform ponderilor lor ºi sã oferim exactitate
diagnosticãrii prin obligativitatea simptomului diagnosticat.
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ªocul hemoragic obstetrical
A. Serbenco
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Hemorrhagic Shock in Obstetrical Practice
Obstetrical hemorrhage is one of the main causes of the mothers death in childbirth. The article will be of critical interest to obstetricalgynecological doctors and reanimatologs working in obstetrics. The data presented in the article here relates to diagnosis, etiology and pathogenesis.
Text and tables show the methods of diagnosis and treatment in hemorrhagic shock clinics. In addition, the article describes successive stages of
intense therapy.
Key words: obstetrical hemorrhagic shock
Ãåìîððàãè÷åñêèé øîê â àêóøåðñêîé ïðàêòèêå
Àêòóàëüíîñòü òåìû îáóñëîâëåíà òåì ÷òî, â ñòðóêòóðå ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè àêóøåðñêèå êðîâîòå÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíîé
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí (äî 25% ñëó÷àåâ). Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ âðà÷åé àêóøåðîâ-ãèíåêîëîãîâ è ðåàíèìàòîëîãîâ,
ðàáîòàþùèõ â àêóøåðñêèõ îòäåëåíèÿõ. Íà îñíîâàíèè äàííûõ ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû â ñòàòüå èçëîæåíû îïðåäåëåíèå,
ýòèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç, êëèíèêà è äèàãíîñòèêà ãåìîððàãè÷åñêîãî øîêà, à òàêæå àëãîðèòì ðåàíèìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé è
èíòåíñèâíîé òåðàïèè íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûõ ñ ãåìîððàãè÷åñêèì øîêîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåìîððàãè÷åñêèé øîê, àêóøåðñêèå êðîâîòå÷åíèÿ

Definiþie ºi actualitate
ªocul hemoragic este o stare extrem de gravã a organismului
matern (gravidei, parturientei sau lãuzei) care se instaleazã în urma
unei hemoragii interne sau externe patologice masive.
El se manifestã prin hipovolemie (micºorarea volumului
de sânge circulant în urma hemoragiei acute), prin micºorarea
debitului cardiac, prin dereglãri marcate la nivelul macro- ºi
microcirculaþiei, perfuzie tisularã neadecvatã, metabolism alterat
ºi sindromul de insuficienþã poliorganicã ºi polisistemicã
(pulmon de ºoc, ren de ºoc, afectarea miocardului, ficatului,
sistemului nervos, CID etc.). ªocul este însoþit de dereglarea
tuturor mecanismelor ºi reacþiilor de autoapãrare.
La dezvoltarea ºocului, de obicei, contribuie hemoragiile
care depãºesc 1000 ml, deci pierderea a mai mult de 20% din
volumul de sânge circulant (VSC) sau a 15 ml sânge la 1 kg
masã /corp, însã, pe fundalul patologiei extragenitale marcate,
al gestozei severe sau al anesteziei neadecvate, ºocul se poate
manifesta ºi la o sângerare mai micã (800-1000 ml). Hemoragia
care dureazã ºi depãºeºte1500 ml ( mai mult de 30% din VSC)
se considerã masivã ºi prezintã o ameninþare directã la viaþa
femeii. VSC, la femeile normostenice alcãtuieºte 6,5%, astenice
- 5,5% ºi hiperstenice - 7% din masa corporalã.
ªocul hemoragic este una dintre cauzele principale care
provoacã mortalitatea maternã, ocupând locul 2-3 în structura
acestor cauze.
Etiologie. ªocul hemoragic este polietiologic. În funcþie
de patologia de bazã ºi de vârsta gestaþionalã, ºocul poate fi
întâlnit: în antepartum:

1) În prima jumãtate a sarcinii (pânã la 22 de sãptãmâni)
în sarcina ectopicã (tubarã, ovarianã, abdominalã, cervicalã);
în avortul spontan în evoluþie sau în cel criminal.
2) În a doua jumãtate a sarcinii (dupã 22 de sãptãmâni
gestaþionale ca urmare a placenta praevia ºi a decolãrii
premature a placentei normal inserate (abruptio placentae).
Intrapartum: În perioada de dilatare a colului uterin:
abruptio placentae, placenta praevia. În perioada de expulsie
a fãtului: abruptio placentae, ruptura uterului integru, ruptura
uterului cicatricial.
În perioada de delivrenþã: placentã hiperaderentã cu
anomalii de inserþie a vilozitãþilor ruptura uterului, rupturi de
col, embolia cu lichid amniotic.
În perioada postnatalã precoce: resturi placentare în uter,
hipo- ºi atonia uterului, coagulopatii, ruptura uterului, rupturi
de col, rupturi profunde de vagin însoþite cu sângerãri mari.
În etiologia ºocului hemoragic, pe lângã factorii multipli
generali cunoscuþi, intervine ºi un ºir de factori favorizanþi, care
sunt specifici pentru organismul gravidei: anatomofuncþionali,
umorali, neuropsihici, prezenþa unei hipercoagulãri echilibrate
fiziologice în timpul sarcinii ºi lãuziei etc.
Patogeneza. ªocul obstetrical, cu toate deosebirile sale,
are mult comun cu ºocul traumatic, deoarece naºterea, în absenþa
unei analgezii adecvate, este însoþitã de durere, mai ales în cazul
efectuãrii diverselor intervenþii ºi manipulaþii obstetricale (forceps
obstetrical, controlul manual al uterului, restabilirea integritãþii
þesuturilor lezate). Deci, factorii determinanþi în declanºarea
ºocului obstetrical sunt traumatismul intrapartum ºi hemoragia
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acutã. Au importanþã: starea iniþialã a sistemului de coagulare ºi
starea uterului ºi a placentei (focar utero-placentar).
Patogeneza ºocului hemoragic este complicatã. La baza lui
se aflã criza de macro- ºi microcirculaþie, determinatã de
hipovolemie, hipoperfuzie tisularã, hipoxie anemicã ºi circulatorie,
ceea ce se soldeazã cu leziuni distrofice în organele vitale.
Dereglãrile de hemodinamicã ºi metabolism tisular se
aflã în funcþie de volumul sângelui pierdut ºi intensitatea
sângerãrii.
La etapa iniþialã, la o hemoragie acutã, cu pierderea a 1525% din VSC, sau a 700-1300 ml, ca rãspuns la scãderea TA
prin reducerea VSC ºi ejecþiei cardiace, se include o reacþie
compensatorie cu activarea sistemului adrenalo-simpatic ºi
hipersecreþia catecolaminelor. Apare tahicardia, creºte tonusul
venulelor ºi refluxul venos. Creºte rezistenþa arteriolelor.
Vasoconstricþia arteriolarã ºi a sfincterelor precapilare contribuie
la centralizarea circulaþiei. Ca urmare, scade circulaþia cutanatã,
pulmonarã, renalã, splanhnicã, asigurându-se un flux sangvin
optimal cerebral ºi coronarian. Aceste modificãri sunt urmate
de creºterea contractilitãþii miocardului. TA este menþinutã ºi
prin mecanismul de atragere a lichidului interstiþial în interiorul
vaselor sangvine (prin hipersecreþia hormonului antidiuretic ºi
aldosteronului). Deci, în faza iniþialã, creºterea VSC prin aceste
reacþii de autoapãrare, asigurã menþinerea presiunii sistolice
arteriale la cifre normale sau chiar mai superioare, ceea ce
creeazã o iluzie de bunãstare. Prin douã reacþii de adaptare
fiziologicã ºi anume:
1) redistribuirea sângelui în patul vascular;
2) redistribuirea lichidului interstiþial, organismul poate
compensa hemoragia care nu depãºeºte 20% (1000 ml) din VSC
(ºoc reversibil).
Dacã hemoragia depãºeºte 20-25% din VSC (1000-1200
ml), atunci se include un alt mecanism spasmul vaselor
periferice. O mare importanþã aici are constricþia patului vascular
venos, unde se conþine pânã la 60-70% din volumul sângelui.
Dezvoltându-se ca o reacþie de apãrare, spasmul patului
vascular ulterior se transformã într-o cauza principalã în
dezvoltarea ºocului ireversibil.
Reacþiile compensatorii de stabilizare a
macrohemodinamicii au loc în defavoarea microcirculaþiei.
Vasoconstricþia duce la creºterea capacitãþii de agregare a
hematiilor ºi vâscozitãþii, creºte concentraþia fibrinogenului,
creºte viteza de coagulare sangvinã. Modificãrile intravasculare,
concomitent cu vasoconstricþia, se soldeazã cu reducerea
progresivã a vitezei de circulaþie sangvinã ºi cu alterarea
perfuziei tisulare.
Continuarea hemoragiei în volum de 1300-1800 ml sau 2545% din VSC duce la aprofundarea proceselor patologice.
Hipovolemia progresivã induce deschiderea ºunturilor
arteriovenoase cu diminuarea circuitului în capilare. Metabolismul
tisular are loc în condiþii de hipoxie severã, cu hiperlactatacidemie
ºi acidozã metabolicã. Relaxarea sfincterelor precapilare, iar apoi
ºi a celor postcapilare provoacã în continuare hipotonie progresivã,
apoi ºi atonie vascularã. Scãderea vitezei de circulaþie sangvinã,
creºterea agregaþiei placentare (hematiile ºi trombocitele sunt
acoperite cu depuneri de fibrinã, care iniþial este supus parþial
lizisului prin activarea fibrinolizei. Însã procesul de depunere

continuã, astfel se instaleazã hipofibrinogenemia). În continuare
se instaleazã CID generalizat.
Ejecþia cardiacã diminuatã nu este în stare sã compenseze
scãderea TA. Prãbuºirea presiunii arteriale este simptomul
cardinal ce indicã decompensarea circulatorie.
În cazul pierderii sangvine de peste 2000 ml (mai mult de
50% din VSC), atonia ºi dilatarea vascularã cu stazã
intracapilarã, CID ºi retragerea lichidului din sectoarele vascular
ºi extracelular în cel celular (edem celular) se soldeazã cu apariþia
leziunilor distrofice ireversibile în toate organele. Cele mai
afectate organe sunt plãmânii (pulmon de ºoc), rinichii (ren
de ºoc); în ficat se formeazã necroza centrolobularã; leziunile
hipofizei stau la baza apariþiei mai târziu a sindromului ªihan
(în cazul când femeia va supravieþui). Au loc modificãri marcate
în placentã ºi în uter (uterul Kuveller). Creerul este afectat prin
anoxie cerebralã ºi edem cerebral acut, cu tulburãri neuropsihice.
Clinica ºi diagnosticul
ºocului hemoragic obstetrical
ªocul hemoragic obstetrical îºi are particularitãþile sale în
funcþie de patologia care a declanºat hemoragia.
În caz de prezentaþie a placentei, pentru ºocul hemoragic
este specific o hipovolemie marcatã legatã de fundalul patologic
pe care s-a dezvoltat: hipotensiune arterialã, anemie hipocromã,
reducerea creºterii fiziologice a volumului sângelui circulant
spre sfârºitul sarcinii. La 25% dintre gravide se formeazã
sindromul CID cronic cu trombocitopenie nemarcatã,
hipofibrinogenemie ºi creºterea activitãþii fibrinolitice.
Decolarea prematurã a placentei normal inserate survine
mai frecvent pe fundalul gestozei tardive de lungã duratã, pentru
care este specific prezenþa sindromului CID cronic, hipovolemie
ºi spasm vascular generalizat cronic. ªocul hemoragic în
decolarea placentei se agraveazã cu anurie, edem cerebral,
dereglãri respiratorii pe fond de fibrinolizã scãzutã.
Dacã ºocul apare în urma unei hemoragii hipotonice în
perioada de lãuzie precoce, atunci, dupã o perioadã scurtã
compensatorie, nestabilã, survin rapid modificãri ireversibile, cu
dereglãri persistente de hemodinamicã, insuficienþã respiratorie
ºi sindromul CID acut cu hemoragie profuzã din cauza
coagulopatiei de consum ºi activarea marcatã a fibrinolizei.
ªocul hemoragic, declanºat de ruptura uterului, se
caracterizeazã prin hipovolemie ºi insuficienþã respiratorie;
sindromul CID nu survine atât de frecvent în aceastã patologie.
Clinica ºocului hemoragic se aflã în funcþie de gardul
deficitului volumului sangvin circulant ºi viteza de sângerare,
semnul cardinal fiind prãbuºirea tensiunii arteriale.
Atenþionãm medicii cã:
♦ semnele clinice ale ºocului apar dupã o reducere rapidã
a volumului sângelui circulant mai mult de 20%;
♦ în caz de ºoc manifest, mãsurarea TA în mod obiºnuit
(dupã Korotkov) nu dã rezultate reale.
Deci, în faza iniþialã, când ºocul nu este manifest,
diagnosticul este dificil. Pot fi: adinamie sau agitaþie, hipoestezie,
extremitãþi reci, uºor cianotice, paloarea tegumentelor,
tahicardie, tensiune labilã, diurezã sub 25-30 ml/orã.
În ºocul manifest se observã somnolenþã, apatie, iar mai
târziu - stupor neuropsihic, TA sistolicã scade progresiv, se
$%
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 Caracteristica hemostazei, a ECG.
Date mai precise referitor la gradul ºocului ne oferã testul
clinic Allgover (indicele da ºoc  Iª), care este uºor de interpretat
dupã urmãtoarea fracþie:

reduce diferenþa dintre TA sistolicã ºi cea diastolicã, maxima
fiind sub 80 mm Hg, pulsul slab, filiform pânã la absent,
tegumentele palide ºi reci, hipoestezie, respiraþie superficialã,
pot fi greþuri, vãrsãturi, oligoanurie.
În condiþii reale, în afara centrelor specializate, Dj. Hanson
(1987) propune urmãtorul tabel de orientare:
Un semn clinic uºor vizibil este aprecierea pulsului capilar
prin culoarea patului unghinal. La o dereglare microcirculatorie
se observã o revenire lentã a culorii patului unghinal, dupã
încetarea presiunii ischemice pe vârful unghiei.
O informaþie de orientare referitor la spasmul periferic
poate fi ºi calculul gradientului de temperaturã rectalã 
subaxilarã ( în mod normal 3-4°C); la o centralizare a circulaþiei
aceastã diferenþã creºte pânã la 8-15°C.
În clinica ºocului hemoragic deosebim urmãtoarele stadii:
I - ºoc compensat;
II - ºoc decompensat reversibil;
III  ºoc decompensat ireversibil.
Pentru medicina practicã este convenabil de a diviza ºocul
în compensat ºi decompensat (Harting). În ºocul compensat,
TA este normalã sau puþin scãzutã; TA sistolicã este peste 100
mm Hg, TA diastolicã poate fi normalã sau mãritã; Ps - 100120 bãt./min; tegumentele sunt pale, reci.
ªocul decompensat: sângerarea continuã (deficitul
volumului sangvin în circulaþie este de 30% ºi mai mult), bolnava
este agitatã, apare senzaþia de fricã, TA sistolicã scade sub 100
mm Hg, Ps 120-140 bãt./min, tahipnee, membrele sunt acoperite
cu transpiraþie rece, tegumentele sunt pale, hipotermice, se
instaleazã oligoanuria.
Dacã corelãm volumul pierderii sangvine în % referitor la
masa corporalã, atunci menþionãm urmãtoarele date: 1,5%
corespund hemoragiei de pânã la 1 litru; 2-3% corespund
hemoragiei de pânã la 1,4-2 litri; peste 3% din masa corporalã
 mai mult da 2 litri.
Starea hemodinamicii este apreciatã în baza urmãtoarelor
simptome ºi urmãtorilor indici:
 Culoarea ºi temperatura tegumentelor, în deosebi ale
membrelor.
 Caracteristica pulsului, frecvenþa respiratorie.
 Mãsurarea TA (sistolice ºi diastolice) la ambele mâini.
 Calculul indicelui de ºoc Allgover, care, însã, nu este
informativ în cazul bolilor asociate cu sindromul hipertensiv,
inclusiv gestozei.
 Mãsurarea diurezei orare.
 Mãsurarea tensiunii venoase centrale.
 Determinarea hematocritului, a Hb, a hematiilor.
 Caracteristica echilibrului acido-bazic sangvin, a
ionogramei, a proteinogramei.

Frecvenþa pulsului
Iª = 
TA sist. în mm Hg
Indicele 1  este un ºoc iminent.
Indicele 1,5  este un ºoc manifest.
Indicele superior lui 1,5 indicã un pericol real pentru viaþa
bolnavei.
O piele rozã, caldã, culoarea rozã a patului unghinal, chiar ºi
în prezenþa TA scãzute, vorbesc despre o circulaþie sangvinã
perifericã bunã. Tegumentele pale, reci în prezenþa TA normale
sau chiar mãrite, ne indicã faptul cã are loc o centralizare circulatorie
cu dereglarea circuitului periferic. Aspectul de marmurã al
tegumentelor ºi acrocianoza indicã dereglãri profunde ale circulaþiei
periferice, pareza vascularã ºi apropierea unei stãri ireversibile.
Frecvenþa pulsului ne ajutã la diagnostic numai în
complex cu alte simptome. Nu uitãm cã tahicardia poate sã
reflecte atât hipovolemia, cât ºi insuficienþa cardiacã acutã.
Diferenþierea acestor stãri se face prin mãsurarea tensiunii
venoase centrale.
Indicele de ºoc (raportul frecvenþei pulsului faþã de TA
sistolicã) în normã =0,5; dacã volumul sângelui în circulaþie
scade cu 20-30%, indicele creºte pânã la 1,0; la o pierdere
de 20-50% indicele= 1,5. Menþionãm, deci, cã dacã indicele
de ºoc este egal cu 1,0, în starea bolnavei existã o iminenþã
serioasã,dacã indicele =1,5 - viaþa bolnavei este în pericol.
Oliguria pânã la 30 ml/orã indicã o insuficienþã a circulaþiei
periferice; sub 15 ml/orã ne vorbeºte despre apropierea unei
stãri ireversibile a ºocului decompensat.
Hematocritul la femei =43%. Scãderea hematocritului sub
30% este un simptom alarmant; mai jos de 25% - ne vorbeºte
despre o hemoragie gravã. Creºterea hematocritului în stadiul
III al ºocului ne indicã evoluþia lui ireversibilã.
În tratamentul hemoragiilor obstetricale ºi ginecologice o
însemnãtate deosebit de mare le revine diagnosticului ºi
tratamentului coagulopatiilor.
Desigur, studierea unei coagulograme sau
electrocoagulograme desfãºurate în dinamica procesului SCID
este un moment sigur pentru diagnosticul precoce al
coagulopatiilor, cu determinarea corectã a fazelor respective
(hipercoagulare, hipocoagulare fãrã activarea generalizatã a
fibrinolizei, hipocoagulare cu activarea fibrinolizei, absenþa
totalã de coagulare).
Tabelul 1

Semne clinice în funcþie de gradul de sângerare ºi de ºoc
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Tabelul 2
Indicele de ºoc (Allgover) în funcþie de volumul sângelui pierdut

În mod urgent se foloseºte cu succes proba Li-Wait
(eprubeta cu 1 ml de sânge venos se instaleazã pe baia cu apã la
t° de 37°C; concomitent includem secundarul  taimerul. Fiecare
30 sec înclinãm eprubeta la 45°, pânã ce nu observãm formarea
unui cheag dens.). Timpul expirat de la debutul probei ºi pânã
la formarea cheagului este timpul de coagulare care, la oamenii
sãnãtoºi, este de la 5 la 10 minute.
În practica cotidianã se foloseºte cu succes schema de
diagnostic al coagulopatiilor propuse de M. S. Maciabeli (1970).

2) Restabilirea volumului sângelui circulant (lichidarea
hipovolemiei).
3) Prevenirea ºi tratamentul sindromului CID.
4) Reanimare metabolicã.
5) Administrarea glucocorticoizilor.
6) Menþinerea diurezei adecvate.
7) Tratamentul insuficienþei respiratorii.
8) Menþinerea activitãþii cardiace.
9) Anestezie adecvatã, protejarea creierului.
Tratamentul ºocului hemoragic prezintã o sarcinã grea ºi
extrem de responsabilã, pe care nu poate s-o înfrunte un singur
medic. Aici se cere o colaborare strânsã a unui colectiv specializat,

Principiile de tratament în ºocul hemoragic
1) Hemostaza promptã conform cauzei.

Tabelul 3
Caracteristica clinicã a ºocului hemoragic obstetrical

$'
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Tabelul 4
Schema de diagnostic al coagulopatiilor

de calificaþie înaltã, cu prezenþa obstetricianului-ginecolog, care
posedã la perfecþie tehnica operatorie, a anesteziologului reanimator, a hematologului; e necesarã existenþa unui laborator
contemporan înzestrat ºi a personalului medical calificat.
Pentru a reuºi, respectãm regula: tratamentul începe cât e
posibil mai precoce, fiind complex, în funcþie de cauza care a
provocat hemoragia ºi starea premorbidã a pacientei.
Mãsurile curative includ:
1) Manevre obstetricale urgente ºi intervenþii chirurgicale
în scop de hemostazã sigurã. Dacã pentru a suprima hemoragia
este necesar de înlãturat uterul (histerectomia totalã sau
subtotalã), operaþia se va face cât de repede posibil (factorul de
timp). Înlãturarea uterului poate salva viaþa femeii, dacã deficitul
volumului de sânge circulant nu depãºeºte 50-60%, iar în caz
de rupturã a uterului - nu mai mult de 40-45%.
2) Acordarea ajutorului anesteziologic necesar.
3) Resuscitarea bolnavei din starea de ºoc.
Toate aceste mãsuri se iau concomitent, rapid ºi sistemic!

II. În unitãþile specializate:
1) Se apreciazã rapid starea realã a bolnavei, se gãseºte
sursa de sângerare ºi se iau mãsuri prompte pentru suprimarea
ei, se calculeazã corect volumul sângelui real pierdut (hemoragie
vizibilã ºi invizibilã), se face hemostaziograma, se determinã
Ht, indicele de ºoc. Paralel se face resuscitarea. O însemnãtate
deosebitã pentru alegerea programului de infuzie are mãsurarea
tensiunii venoase centrale. În normã aceastã tensiune variazã
între 50 ºi 120 mm H2O. Scãderea tensiunii venoase sub 50
mm H2O vorbeºte despre o hipovolemie marcatã, care cere o
recuperare urgentã. Dacã pe fundal de terapie infuzionalã, TA
rãmâne joasã, iar tensiunea centralã venoasã se ridicã mai sus
de 140 mm H2O, avem de a face cu o decompensaþie cardiacã
care necesitã un tratament cardiac, specific; în aceeaºi situaþie,
cifrele joase ale tensiunii venoase centrale indicã necesitatea de
a accelera viteza volumului perfuzat.
2) Reanimare cardio-circulatorie: corectarea echilibrului
hemodinamic cu componente sangvine, masã eritrocitarã, masã
trombocitarã, plasmã nativã, plasmã congelatã, albuminã ºi
substituenþi sangvini (inclusiv reogluman, polifer, gelatinol,
lactosol etc.), menþinerea unei perfuzii tisulare adecvate ºi
ameliorarea metabolismului celular.
3) Concomitent cu mãsurile de reanimare se ia decizia
despre volumul manevrelor ºi intervenþiei chirurgicale necesare
pentru a asigura o hemostazã stabilã.
De menþionat, cã în obstetricã nu se admite repetarea unei
ºi aceleeaºi manipulaþii în scopul de a stopa hemoragia. Este o
greºealã ºi administrarea repetatã a uterotonicelor în doze mãrite
(aparatul receptiv neuromuscular lezat al uterului nu mai
reacþioneazã la stimularea medicamentoasã).
Controlul manual (sau instrumental) al uterului se face
o singurã datã cu anestezie adecvatã. Hemoragia de peste
800 ml ºi hipotensiunea cu o duratã mai mult de 30 de minute
scade mult eficacitatea acestei proceduri. Absenþa efectului
dupã controlul manual indicã dezvoltarea unei coagulopatii,
ceea ce necesitã o intervenþie chirurgicalã imediatã (dupã
revizia canalului obstetrical ºi restabilirea integritãþii
þesuturilor).
1. În caz de placenta praevia, se face cezarianã urgentã
cu secþiune medianã abdominalã, incizia medianã a uterului. La
inserþia cervicalã a vilozitãþilor  histerectomie totalã. În genere,

Ajutorul medical
I. La dispensarul medical, unitãþile nespecializate:
1  se solicitã de urgenþã o brigadã specializatã echipatã
cu toate cele necesare, în prezenþa unui medic de specialitate
calificat ºi a unui reanimator;
2  bolnava se culcã pe o cuºetã durã;
3  se mãsoarã TA, Ps, se apreciazã grupa sangvinã, Rh,
Ht (dacã este posibil);
4  s e face dezobstrucþia cãilor respiratorii superioare prin:
a) hiperextensie dorsalã a capului;
b) tracþiune înainte ºi în sus a mandibulei;
c) evacuarea conþinutului buco-faringian
5  se face (la necesitate) respiraþie artificialã gurã la
gurã sau prin mascã, se inhaleazã oxigen;
6  la necesitate, masajul cardiac extern;
7  perfuzie intravenoasã: Hidrocortizon, 500 mg-1 g;
sol. Glucozã, 5-10% (500-1000 ml; sol. macromoleculare
(Reomacrodex, Dextran);
8  hemostazã provizorie: decolarea manualã a placentei
(dacã placenta nu s-a expulzat de sine stãtãtor, cu anestezie),
punga cu gheaþã pe abdomen;
9  uterotonice (în perioada de lãuzie)
%
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în caz de placenta praevia, în scopul de a evita hemoragii
masive, se lãrgesc indicaþiile pentru histerectomie.
2. La decolarea prematurã a placentei normal inserate, se
face o intervenþie abdominalã în mod urgent, fãrã a þine cont de
starea fãtului. Factorul de timp joacã în aceastã patologie un rol
primordial  cu cât mai precoce are loc intervenþia medicalã, cu
atât mai rapid sunt înlãturate cauzele care provoacã hemoragia
de coagulopatie ºi cu atât mai multe ºanse de supravieþuire are
gravida. Se face laparotomia medianã, se goleºte uterul ºi se
face o revizie minuþioasã a lui. Inbibiþia hemoragicã a uterului
(uter Kuveller) este o indicaþie absolutã pentru histerectomie
imediatã. Înlãturarea uterului asigurã lichidarea sursei de
sângerare ºi de substanþe tromboplastice; deci, rupe o verigã
din lanþul de declanºare a CID.
3. În caz de aderenþã a placentei, decolarea manualã a ei
se face nu mai târziu de 30 de minute de la naºterea copilului,
pentru a evita pierderi patologice de sânge. La o inserþie profundã
a vilozitãþilor se face laparotomia urgentã cu histerectomie.
4. În hemoragiile hipotonice, în tratamentul conservativ
neefectiv (uterotonice, cateterizarea vezicii urinare, masaj uterin
extern ºi intern, aplicarea clemelor pe col ºi fornix etc.) se indicã
laparotomia ºi histerectomia efectuatã la timp (necesitatea
intervenþiei este dictatã de hemoragia care nu întrece 1000-1200
ml).
Prezenþa hemoragiei voluminoase care nu se supune
tratamentului, cu prãbuºirea TA sub nivelul critic (presiunea
sistolica este sub 80 mm Hg), chiar ºi instalarea unei stãri
terminale, nu sunt contraindicaþii pentru efectuarea hemostazei
chirurgical. În acest caz, operaþia se va desfãºura în 3 etape: în
etapa I (pe fundalul anesteziei endotraheale ºi de terapie
infuzionalã) se executã laparotomia de urgenþã ºi se asigurã
hemostaza provizorie (se penseazã vasele magistrale ale
uterului). În cea de-a doua etapã intervenþia chirurgicalã este
opritã, asigurând reducerea hipovolemiei ºi creºterea TA prin
remedii de infuzie-transfuzie. Pe parcursul celei de-a treia etapã
se executã operaþia necesarã: histerectomia subtotalã sau totalã.
Pentru a obþine o hemostazã chirurgicalã stabilã, se
recomandã ligaturarea arterelor iliace interne, care poate fi
efectuatã de cãtre un obstetrician-chirurg calificat.
Toate etapele sunt concordate cu reanumatorulanesteziolog.
Pentru a diagnostica la timp hemoragiile intraabdominale
postoperatorii, fiecare laparotomie se va terminã cu pãstrarea
unui dren de control în cavitatea abdominalã ºi a altuia prin 
bontul colului uterin.
Programul de infuzii-perfuzii se selecteazã individual
pentru fiecare caz. Rãmâne în vigoare regula: partea componentã
a soluþiilor coloidale trebuie sã fie nu mai micã de 25% din tot
volumul infuzat.
Scopul acestui program este:
 restabilirea volumului de sânge în circulaþie ºi lichidarea
hipovolemiei;
 sporirea capacitãþii de oxigenare a sângelui;
 normalizarea capacitãþilor reologice a sângelui ºi
lichidarea dereglãrilor de microcirculaþie;
 corecþia biochimicã ºi coloidal  osmoticã a sângelui,
lichidarea hipoproteinemiei;

 lichidarea coagulopatiilor sangvine acute.
Se va lua în consideraþie raportul volumului soluþiilor
infuzate, viteza ºi durata infuziei.
Volumul soluþiilor infuzate trebuie sã fie calculat strict
individual, în funcþie de volumul hemoragiei, cu monitorizarea
indicilor respectivi: TA sã nu fie mai micã de 90-100 mm Hg,
PVC - nu mai puþin de 30 mm Hg ºi nu mai mare de 100 mm
Hg; Hb - nu mai micã de 75 g/l , Ht - 25%, hematiile - 2,5 x
10¹²/l, durata coagulãrii dupã Li-Wait - 6-10 min; diureza - nu
mai puþin de 30 ml/orã. Hemoragia de pânã la 0,8% din masa
corporalã necesitã o restabilire infuzibilã a VSC în volum de
80-100%; pierderea sangvinã mai mult de 0,8% din masa
corporalã se recupereazã cu supratransfuzie, care creºte odatã
cu durata sângerãrii ºi durata hipotensiunii arteriale.
Volumul aproximativ de infuzii: la o hemoragie de 0,6-0,8%
din masa corporalã, se asigurã infuzii în volum de 80-100% din
pierderea sangvinã; 0,8-1,0% = 130-150%; 1,0-1,5%= 150-180%;
1,5-2,0% =180-200%; mai mult de 2,0%= 220-250%.
De menþionat, cã are loc o eroare medicalã gravã atât în
cazul unui volum insuficient de infuzii, cât ºi atunci când volumul
substanþelor infuzate întrece norma necesarã (ca urmare: edem
pulmonar, sindromul hipo- sau hiperosmolar, afectarea funcþiei
renale, dilatarea nedirijatã a vaselor din sistemul de
microcirculaþie etc).
♦ Hemodiluþia în limitele 20-30% din volumul iniþial de
sânge în circulaþie contribuie la ameliorarea microcirculaþiei ºi
sporeºte productivitatea cordului.
♦ Hemodiluþia majoratã (30-40%) provoacã o dereglare
a sistemului de hemostazã ºi o anemie secundarã, care nu
îmbunãtãþeºte situaþia.
♦ Cu 1 litru de sânge se pierd 7g fibrinogen; 1 litru de
plasmã conþine 6 g fibrinogen.
♦ Viteza de infuzie:
- la TA sist.= 40-50 mm Hg  viteza transfuzãrii= 300 ml/
min infuzie în 2-3 vene (una centralã) concomitent;
- la TA sist.= 70-80 mm Hg  viteza transfuzãrii =150200 ml/min pânã la obþinerea TA sist.= 100-110 mm Hg;
- la TA sist. =90-110 mm Hg  infuzie în picãturi sau jet.
În stãrile de ºoc se administreazã ºi tratament suplimentar:
 Vasopresoarele sunt interzise cu excepþia dopaminei în
doze mici (40 mg + 400 ml sol. Glucozã -5%), care poate fi
folositã pentru menþinerea de scurtã duratã a hemodinamicii (ºi
numai atunci, când hemoragia este opritã, hipovolemia lichidatã, însã hipotensiunea persistã).
 Terapia cardiotropã (glicozide sub controlul ECG)
glucagon 3-5 mg + sol. NaCl fiz. 100 ml.
 Corticosteroizi (pânã la 30 mg/kg în 24 ore, timp de 1-2 zile).
 Stimularea diurezei (diferenþiat).
 Inhibitori de proteolizã (sub controlul hemocoagulãrii):
gordox, contrical, trasilol.
 Corecþia balanþei acido-bazice. G. ªifrin, P. Oleinic
(1984) propun: la fiecare 30 pãrþi de sânge conservat transfuzat
revine 1 parte 8,4% Hidrocarbonat de Na (sau 15:1, dacã se
perfuzeazã 4,2% sol. Hidrocarbonat de Na).
 Restabilirea echilibrului de electroliþi (conform
ionogramei).
 Ventilare pulmonarã ºi oxigenoterapie adecvatã.
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Respiraþia artificialã se face în regim de hiperventilare moderatã
(pCO2 25-30 mm Hg).
 Remedii diverse conform indicaþiilor, imunocorecþie
(Levamizol 2-2,5 mg/kg 24 ore, 3 zile), vitamine, curantil,
cocarboxilazã, riboxinã, anghioprotectori (dicinon-etamzilat) etc.
La etapa actualã, în cazul hemoragiilor obstetricale, se
recomandã urmãtoarele principii de terapie infuzionalã 
transfuzionalã (Â. È. Êóëàêîâ, Â. Í. Ñåðîâ, 2000):
1) Pentru a restabili hemodinamica sistemicã se
administreazã soluþii macromoleculare, cum ar fi: 6 ºi 10%
HAES-Steril, ONKONAS, Infukol, Volecam în volum de 5001000 ml. Efectul hemodinamic este de 2-3 ori mai mare decât
cel al sol. de albuminã, avînd o posibilitate de hemodiluþie pe
parcursul a 4-6 ore.
2) Administrarea heparinei este categoric interzisã (faza
de hipercoagulare este scurtã, iar în faza a II-a de hipocoagulare
heparina este inadmisibilã).
3) Se folosesc inhibitorii de proteaze (contrical, gordox)
pentru a inhiba surplusul fibrinolizei ºi a preveni coagularea
intravascularã progresivã.
4) Administrarea precoce ºi rapidã a plasmei proaspãt
congelate, care echilibreazã proteazele ºi antiproteazele, factorii
de coagulare sangvinã ºi anticoagulanþi, componentele sistemelor
de callicrein-kinine ºi celor fibrinolitice cu inhibitorii lor.
5) Administrare de transaminici (acidul tranexam), care
este un preparat antiplasmin, în doze de 500-750 ml cu ser
fiziologic. Preparatul respectiv suprimã activitatea plasminei,
stabilizeazã factorii de coagulare ºi fibrina, micºoreazã
permeabilitatea vascularã ºi posedã un efect marcat hemostatic,
prevenind degradaþia fibrinogenului.
6) Terapia infuzionalã se face pe fondul administrãrii
glucocorticoizilor: prednizolon nu mai puþin de 10 mg/kg/orã
sau hidrocortizon nu mai puþin de 100 mg/kg/24 ore (în cazul
hemodinamicii instabile ºi hemoragiei în continuare).
7) În cazul Hb sub 80 g/l, Ht sub 25 g/l, este indicatã
transfuzia masei eritrocitare. Un volum de masã eritrocitarã
înlocuieºte douã volume de sânge de la donator.
8) Transfuziile de sânge conservat sunt urmate de multipli
factori de risc. De aceea transfuziile de sânge se fac cu precauþie,
cu sânge proaspãt (durata pãstrãrii nu mai mult de 3 zile) în
absenþa componentelor sangvine, în primul rând, a plasmei.
Indicaþie pentru transfuzia directã a sângelui este hemoragia
coagulopaticã cu hipotensiune arterialã persistentã. Volumul
transfuziei va fi de 300-400 ml de la un singur donator, timp de
10-15 min. Concomitent, se recomandã contrical 40 000-50 000
UN. Transamina 500-750 mg inhibã receptorii de plasminã ºi
plasminogen, împiedicând fixarea lor de fibrinã, ceea ce
preîntâmpinã degradarea fibrinogenului.
9) În perioada de postreanimaþie se recomandã
plasmafereza, ceea ce previne insuficienþa poliorganicã.
10) Resuscitarea adecvatã necesitã evaluarea non stop a
rãspunsului la terapie, inclusiv evaluarea clinicã, hematologicã,
biochimicã ºi metabolicã.
Profilaxia ºocului hemoragic constã în:
♦ Conduitã raþionalã a sarcinii ºi a naºterii (în toate cele 3
perioade); cunoaºterea ºi investigarea detaliatã a grupului de risc.
♦ Practicarea :

 colectãrii autoplasmei la gravidele din grupul de risc
pentru a o folosi în naºtere;
 administrãrii profilactice a plasmei proaspãt congelate;
 la sfârºitul perioadei a II-a ( la naºterea umãrului) de
inclus picurãtoarea cu oxitocinã
♦ Respectarea unor legi nescrise în obstetricã: a evita
masajul dur al uterului (se face numai un masaj blând).
♦ Înainte de a efectua controlul manual al uterului se
abordeazã vena de calibru mare, începe perfuzia i/v a soluþiei
echilibrate de cristaloizi, controlul manual se face blând, cu o
anestezie perfectã.
♦ Mãsurarea corectã a volumului sângerãrii (nu din
ochi), dar cu vasul gradat ºi calculul corect al volumului
sângelui pierdut (hemoragie vizibilã ºi invizibilã; volumul real
e de 1,5-2 ori mai mare decât cel mãsurat).
♦ Sursa de sângerare trebuie stabilitã cât mai rapid.
Intervenþia pentru suprimarea hemoragiei trebuie sã fie promptã,
adecvatã cauzei, dupã un algoritm bine cunoscut.
♦ De apelat la timp la ajutorul calificat în vederea unei
intervenþii chirurgicale.
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Rezerve farmaceutice în lichidarea consecinþelor medicale în dezastre
E. Bernaz, V. Procopiºin, V. Dumitraº, G. Ciobanu
Catedra Farmacie Socialã, Catedra Militarã ºi Extremalã, Catedra Urgenþa Medicalã
USMF NicolaeTestemiþanu
The Allocation of Pharmaceutical Reserves during Emergency Response to Disasters
In addition to the inherent dangers of natural disasters, the extensive development of social and industrial infrastructure has altered the
ecological equilibrium, creating serious dangers during these events due to the populations increased dependence on this infrastructure. The
protection of the population therefore becomes the primary responsibility of the state and presumes the creation of a system of pharmaceutical
reserves and plans for their distribution in accordance with the projected consequences of the disaster. This system establishes a central role for
the pharmacist, who has the primary function of manager of these pharmaceutical supplies in such exceptional situations.
Key words: disaster, pharmacy, risk, ecologic, supply, victims
Ôàðìàöåâòè÷åñêèå çàïàñû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèêâèäàöèè ìåäèöèíñêèõ ïîñëåäñòâèé êàòàñòðîô
Îäíîâðåìåííî ñ òðàäèöèîííî ñóùåñòâóþùèìè óãðîçàìè êàòàñòðîô ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé è ïðîìûøëåííîé èíôðàñòðóêòóðû, èçìåíåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ, ê îñëàáëåíèþ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ ïðèðîäû, ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ îáøèðíûõ òåõíîãåííûõ çîí ïîâûøåííîãî
ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, ê âîçíèêíîâåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñàíèòàðíûõ ïîòåðü. Íåîáõîäèìîñòü çàùèòû íàñåëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âàæíîé ãîñóäàðñòâåííîé çàäà÷åé, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò îäíîâðåìåííî è ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ çàïàñîâ ìåäèêàìåíòîâ, èõ ýøåëîíèðîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì è ïëàíèðóåìûì îáúåìîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïðåäïîëàãàåìûì ïîñòðàäàâøèì. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî îïðåäåëÿåò âàæíóþ ðîëü ôàðìàöåâòà, íà êîòîðîãî âîçëàãàþòñÿ îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïî ôàðìàöåâòè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàòàñòðîôû, ôàðìàöèÿ, ðèñê, ýêîëîãèÿ, îáåñïå÷åíèå, ñàíèòàðíûå ïîòåðè

Introducere
De rând cu pericolele tradiþional existente a dezastrelor
naturale, în condiþiile contemporane de dezvoltare intensivã a
infrastructurilor sociale ºi industriale, schimbãrile mediului
înconjurãtor duc la încãlcarea echilibrului ecologic, slãbirea
mecanismelor naturale de integritate, favorizeazã crearea zonelor
tehnogene imense de risc avansat pentru sãnãtatea populaþiei ºi
a posibilitãþilor condiþionãrii situaþiilor excepþionale, cu
înregistrarea unui numãr mare de pierderi sanitare.
Necesitatea protecþiei populaþiei devine o sarcinã
importantã a statului care presupune, totodatã, ºi crearea
rezervelor de medicamente, eºalonarea lor în conformitate cu
nivelul ºi cu volumul planificat pentru acordarea ajutorului
medical potenþialelor victime. Situaþia datã impune un rol
semnificativ farmacistului, cãruia îi revine funcþia principalã de
manager al aprovizionãrii farmaceutice în situaþii excepþionale.

calamitãþilor. Însã studiul ºtiinþific referitor la nomenclatura ºi
cantitãþile de produse farmaceutice ºi eºalonarea acestor rezerve
pânã în prezent nu s-a efectuat. Realizarea unui asemenea studiu
prezintã un interes ºtiinþifico-practic actual.
Obiective
1 Analiza nomenclaturii de medicamente din literatura de
specialitate privind acordarea ajutorului medical de urgenþã
pentru 100 de victime probabile, pe parcurs a cinci zile, apãrute
drept urmare a consecinþelor medicale în urma calamitãþilor.
2. Evaluarea nomenclaturii de medicamente din literatura
de specialitate privind acordarea ajutorului medical de urgenþã
pentru 100 de victime, pe parcurs a cinci zile, ca urmare a
consecinþelor medicale în urma calamitãþilor.
3. Determinarea necesitãþilor la acordarea ajutorului medical
de urgenþã pentru 100 de potenþiale victime, pe parcursul a cinci zile,
apãrute drept urmare a consecinþelor medicale în urma calamitãþilor.

Actualitatea temei
Importanþa aprovizionãrii farmaceutice a asistenþei
medicale în caz de apariþie a pierderilor sanitare în masã este
actualã ºi se exprimã prin existenþa atât a multor programe, cât
ºi a acordurilor, în primul rând, cu Organizaþia Naþiunilor Unite,
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, Ñomunitatea Statelor
Independente, de ajutor reciproc în caz de apariþie în masã a
victimelor drept consecinþã a calamitãþilor naturale.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege specialã
ce prevede crearea ºi pãstrarea rezervelor de mijloace materiale
predestinate ºi pentru lichidarea consecinþelor medicale a

Materiale ºi metode
Au fost utilizate metodele de analizã statisticã ºi sintezã a
datelor referitor la nomenclatura ºi la cantitãþile de produse
farmaceutice utilizate în perioada de 1-3-5 zile, îndatã dupã
apariþia pierderilor sanitare în masã, pentru acordarea ajutorului
medical victimelor  consecinþã a calamitãþilor naturale,
tehnogene, sociale ºi de alt caracter.
Discuþii
Articolul nr. 1(1,2) al Legii Republicii Moldova nr. 589 
XIII Privind rezervele materiale de stat ºi de mobilizare prevede
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cã: Rezervele materiale de stat sunt un fond special de bunuri
materiale, constituit în scopul de a interveni operativ pentru
asigurarea funcþionãrii stabile a economiei naþionale, pentru
protecþia populaþiei în situaþii excepþionale determinate de
calamitãþi naturale, epizootii, accidente industriale, fenomene
sociale sau economice, conjuncturi externe, în caz de asediu ºi
de rãzboi, precum ºi în scopul acordãrii de ajutor umanitar.
Rezervele de mobilizare sunt un fond special de bunuri materiale,
ce se creeazã pentru desfãºurarea formaþiunilor speciale în caz
de asediu sau rãzboi, pentru protecþia populaþiei ºi a trupelor,
acordarea asistenþei medicale în condiþiile aplicãrii mijloacelor
de nimicire moderne ... . [1]. Constatãrile date presupun univoc
precizarea ºi determinarea ºtiinþific argumentatã a nomenclaturii
ºi cantitãþilor de bunuri materiale ºi, în special, de produse
farmaceutice ca o sarcinã esenþialã de stat ºi de valoare actualã.
În publicaþiile ºtiinþifice dedicate problemelor lichidãrii
consecinþelor situaþiilor excepþionale se trage atenþie necesitãþii
perfecþionãrii serviciului medicinii extremale la toate nivelurile.
Totodatã, lucrãri, dedicate întrebãrilor coordonãrii cu asigurarea
de medicamente, principiilor aprovizionãrii farmaceutice ºi rolului
farmaciºtilor în situaþii excepþionale, practic lipsesc [7].
În condiþiile existente de protecþie a populaþiei de la un
numãr mare de factori agresivi, derutarea funcþionãrii sau lipsa
cãreiva verigi în sistemul de asigurare medicalã, în situaþii
excepþionale, poate avea urmãri catastrofale. Aºa cum în cazul
organizãrii cât mai raþionale a serviciului medicinii catastrofelor,
aprovizionarea farmaceuticã nesatisfãcãtoare reduce esenþial
importanþa doctrinelor ºtiinþifice, îi pune în situaþii
dezavantajoase ºi dificile pe cei mai calificaþi specialiºti-medici,
iar în cazul pierderilor sanitare de proporþii poartã un caracter
cu urmãri foarte grave în salvarea vieþilor victimelor [12].
Crearea unor rezerve de medicamente ºi de mijloace
materiale medicale bine gândite ºi raþional eºalonate, precum ºi
a unui sistem ce garanteazã funcþionarea neîntreruptã la toate
etapele de planificare, evidenþã, pãstrare, distribuþie ºi de control
este sarcina de bazã a aprovizionãrii farmaceutice a medicinii
stãrilor excepþionale [9, 11, 13].
Evaluarea experienþei istorice în lichidarea consecinþelor
medicale ale calamitãþilor, în primul rând ale cutremurelor de

pãmânt ºi ale inundaþiilor de proporþii, ale diferitelor operaþiuni
de luptã în timpul rãzboaielor ºi conflictelor militare,
demonstreazã cã cea mai importantã perioadã de timp, pentru
acordarea ajutorului medical victimelor, este de câteva zile dupã
calamitate sau dupã o operaþiune de luptã în caz de rãzboi ºi
conflict militar [3, 6]. În perioada datã consumul de medicamente
ºi de mijloace materiale medicale este cu mult mai mare ºi se
repartizeazã dupã timp conform studiului ºtiinþific al
consecinþelor catastrofelor aºa cum se prezintã în figura de mai
jos (fig. 1).
Prin urmare crearea rezervelor de produse farmaceutice
pentru acordarea ajutorului medical de urgenþã este necesarã pe
o perioadã de 3-5 zile, perioada stabilirii maxime a victimelor.
Totodatã, se va þine cont de numãrul mare de persoane evacuate
din zona excepþionalã ºi de necesitatea crescândã în apã pentru
persoanele rãmase pe loc.
O importanþã deosebitã în determinarea nomenclaturii ºi
cantitãþilor de medicamente aparþine structurii pierderilor
sanitare pe timp de rãzboi, conflict militar ºi calamitãþi, care
demonstreazã cã persoanele cu traume cerebromedulare, cu
traume ale toracelui, abdomenului ºi ale bazinului, precum ºi
ale membrelor superioare ºi inferioare constituie 90% - 92%,
iar cei cu combustii, diferite infecþii ºi cu alte maladii  doar
3% - 8 % din numãrul total de victime [5, 6, 8]. Prin urmare, cel
mai esenþial volum de ajutor medical în primele zile, mai cu
seamã în caz de dezastre, îl va constitui ajutorul chirurgical ºi
cel traumatologic. Pe fondul traumelor chirurgicale generale
apãrute atât în cazul calamitãþilor, cât ºi în rãzboaie (conflicte
militare), se evidenþiazã necesitatea studierii mai amãnunþite a
nomenclaturii ºi a cantitãþilor de produse farmaceutice folosite
în combaterea ºocului traumatic ºi a sindromului strivirii
îndelungate care, conform datelor statistice, se înregistreazã
respectiv 20 % - 30 % / 3 % - 25 % ºi 20% - 30 % / 3 % - 5 %
(ºoc / craº sindrom) [4, 10].
Reieºind din aceste criterii, studiile efectuate de alþi autori
[3, 5, 9, 11] ºi din condiþiile fizico-geografice, geoclimaterice ºi
medico-geografice ale Republicii Moldova [6], ca bazã de studiu
în argumentarea necesitãþilor eºalonului I de produse farmaceutice
la ajutorul medical, prin care se subînþelege necesitãþile în cazuri
de calamitãþi naturale, cu caracter tehnogen, precum ºi rãzboi sau
conflict militar, în condiþiile Republicii Moldova s-a stabilit o
perioadã de timp de 5 zile, pentru 100 de victime.
La determinarea nomenclaturi de produse farmaceutice,
pentru rezervele eºalonului I, s-a luat în consideraþie lista
medicamentelor principale folosite în caz de ajutor medical de
urgenþã, produse de producãtorii autohtoni, în primul rând de
uzina farmaceuticã Farmaco, listã propusã de Ministerul
Sãnãtãþii. Lista a fost alcãtuitã þinând cont de prezenþa pe piaþa
farmaceuticã a medicamentelor la preþ accesibil, de termenul
de valabilitate ºi de condiþiile de pãstrare a acestora.
Au fost utilizate urmãtoarele materiale:
- fiºe medicale (82) ale rãniþilor din conflictul militar de
pe Nistru;
- nomenclatura ºi cantitãþile de medicamente din
standardele de tratament al bolnavilor chirurgicali,
neurochirurgicali, traumatologici, cu combustii ºi cu diferite

Fig. 1. Schimbarea necesitãþilor de produse farmaceutice în
acordarea ajutorului medical victimelor, evacuarea populaþiei
ºi cerinþele în apã, pânã ºi îndatã dupã impact [dupã 3, 6].
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Tabelul 1
Necesitãþi de rezerve farmaceutice pentru eºalonul I
regional în acordarea ajutorului medical de urgenþã victimelor
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infecþii similare celor întâlnite în diferite calamitãþi, rãzboaie ºi
conflicte militare [2];
- nomenclatura de medicamente a 10 seturi
medicamentoase predestinate pentru folosire în caz de campanie.
În urma acestui studiu se propune urmãtoarea
nomenclaturã ºi cantitãþi de medicamente pentru utilizare în
acordarea ajutorului medical lezaþilor, în primele zile, în caz de
stãri excepþionale aºa ca catastrofe cu caracter natural, tehnogen
sau rãzboi, conflict militar local, prezentate în tabelul 1.
Nomenclatura propusã pentru eºalonul I (regional) de
rezerve farmaceutice include 118 denumiri de produse
farmaceutice, dintre care 38 de denumiri ale producãtorului
autohton, uzina farmaceuticã Framaco, care constituie 32,2
% din nomenclatura datã. În acelaºi timp, pe piaþa farmaceuticã
internã nomenclatura uzinei Farmaco reprezintã nu mai mult
de 5%. Cantitãþile propuse pentru rezerve constituie circa 6200
de ambalaje, cu greutate aproximativã de 3000 kg ºi costul
estimativ, în funcþie de preþ, de 300  350 mii lei.
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Concluzii
1. Nomenclatura ºi cantitãþile de produse farmaceutice
evaluate în ajutorul medical de urgenþã acordat victimelor probabile
ca consecinþã a calamitãþilor în urma prezentului studiu pot servi
ca bazã în efectuarea calculelor de rezerve farmaceutice eºalonul I
(regional pentru 100 de victime pentru o perioadã de 5 zile).
2. De creare a rezervelor de centru (de stat) în baza unei
nomenclaturi mai restrânse, iar cantitãþile de rezervã sã fie în
funcþie de calculele victimelor probabile de gradul mediu ºi grav,
care pot apãrea momentan pe tot teritoriul þãrii în urma unei sau
mai multor calamitãþi.
3. Se evidenþiazã necesitatea aprecierii structurii
organizatorice a asigurãrii farmaceutice în condiþii extremale,
în direcþiile proiectãrii dislocãrii rezervelor de produse
farmaceutice conform principiului regional ºi celui central,
eºalonãrii lor conform acordãrii ajutorului medical la etapele
de evacuare medicalã.
4. Organizarea ºi perfecþionarea activitãþii permanente a
farmaciºtilor în situaþii excepþionale sunt elemente constructive
în funcþionarea stabilã a sistemului de asigurare farmaceuticã
centralã ºi localã, în lichidarea consecinþelor medicale provocate
de dezastre.

Emilian Bernaz, colonel medic, doctorand
Catedra Farmacie Socialã
Catedra Militarã ºi Extremalã
USMF NicolaeTestemiþanu
Chiºinau, str. N. Testemiþanu, 22
Tel.: 727822
E-mail: emilbernaz@yhoo.com
Recepþionat 3.01.2007
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Monografia Fibraþia atrialã
Editura Universul, Chiºinãu, 2006, 172 p.
Autor  Aurel Grosu, dr. h., profesor, ºef Clinica Urgenþe Cardiace ºi Tulburãri de Ritm
Vicedirector Institutul de Cardiologic din Chiºinãu
La editura Universul a apãrut în anul 2006 monografia
Fibrilaþia atrialã, elaboratã de cãtre un mare specialist în materie,
doctor habilitat în medicinã, profesorul universitar Aurel Grosu. Este
o publicaþie foarte utilã pentru medicina clinicã naþionalã, dar ºi
pentru tot spaþiul geografic românesc. Acest fapt este fundamentat
de însãºi esenþa problemei abordate, analiza profundã, expunerea
argumentatã a materiei, erudiþia autorului.
Fibrilaþia atrialã reprezintã, de fapt, aritmia numãrul unu prin
semnificaþia sa clinicã, prin prevalenþa înaltã în populaþie, prin
consecinþele sale severe atât în practica cardiologicã, neurologicã, cât
ºi în alte domenii ale medicinii clinice. Monografia profesorului A.
Grosu, în care se îmbinã armonios experienþa bogatã a autorului ºi o
analizã vastã a literaturii mondiale de ultimã orã în domeniu, va
contribui în mod cert la perfecþionarea asistenþei medicale pentru
pacienþii cu fibrilaþie atrialã.
În lucrare sunt expuse toate aspectele principale ale acestei
patologii, începând cu informaþii de ordin general, clasificare,
prevalenþã ºi incidenþã, etiologie ºi patogenie, electrofiziologie,
aspecte clinice, complicaþii, metode de diagnostic, de tratament,
profilaxia complicaþiilor tromboembolice etc. Într-o relatare scurtã
este imposibil de expus toate aceste aspecte, sper ºi cred cã aceastã
carte va fi cititã, studiatã minuþios de cãtre medicii specialiºti,
rezidenþi, studenþi.
Doresc însã sã menþionez câteva momente mai importante
pentru medicina practicã,
în compartimentul Etiologia ºi patogeneza fibrilaþie atriale
cititorul este bine orientat cãtre acele maladii, care pot cauza
aritmia, unele dintre ele în mod mai frecvent (cum ar fi
hipertensiunea arterialã, cardiopatia ischemicã, inclusiv infarctul
miocardic acut), dar ºi unele situaþii mai rar întâlnite  afecþiuni
congenitale ale cordului, sindromul de preexcitaþie ventricularã,
forma familialã ºi respectiv forma idiopaticã.
O atenþie deosebitã meritã toate compartimentele, care se
referã la particularitãþile clinice, tulburãrile hemodinamice ºi
complicaþiile tromboembolice în fibrilaþia atrialã. Evaluarea clinicã
a pacientului cu fibrilaþie atrialã este prezentatã în spiritul modern
al timpului, în conformitate cu ultimele ghiduri europene ºi
americane în domeniu, sunt trecute în revistã metodele
contemporane de diagnostic.
Foarte minuþios sunt analizate ºi expuse toate aspectele legate
de tratamentul fibrilaþiei atriale. Aici cititorul cointeresat va gãsi
rãspuns la cele mai stringente probleme legate de tactica de
tratament, de restabilirea ritmului sinuzal (prin ºoc electric sau pe
cale farmacologicã), de selectare a preparatelor antiaritmice, de
efecte aritmogene posibile, de prevenire a complicaþiilor
tromboembolice. Totodatã, sunt expuse ºi rezultatele unor studii,
care demonstreazã cã controlul frecvenþei cardiace în cadrul
fibrilaþiei atriale (fãrã normalizarea ritmului cardiac) poate fi, de
asemenea, o strategie acceptabilã de tratament de duratã cu rezultate
satisfãcãtoare.

Una dintre problemele de importanþã majorã este profilaxia
complicaþiilor tromboembolice la pacienþii cu fibrilaþie atrialã.
Acest compartiment este elucidat de cãtre autor deosebit de
minuþios ºi poate servi drept ghid practic pentru aplicare în mod
obligatoriu de cãtre medicii, care acordã asistenþã în acest domeniu.
Pe lângã medicamentele de bazã (warfarina, acenocumarolul),
autorul descrie ºi alþi factori (medicamentoºi, alimentari), care pot
influenþa eficacitatea tratamentului antitrombotic. Cititorul este bine
orientat ºi în determinarea gradului de risc tromboembolic în acest
grup de pacienþi, ceea ce dicteazã ºi tactica de combatere a
tromboemboliilor.
În compartimentul Fibrilaþia atrialã: situþii speciale este bine
expusã evaluarea pacienþilor ºi tactica de tratament în infarctul
miocardic acut, sindromul WPW, stãrile postoperatorii, la gravide
ºi în alte maladii. În sintezã autorul face o trecere în revistã a
succeselor obþinute de cãtre cercetãtori în acest domeniu, dar
totodatã abordeazã ºi unele probleme mai puþin elucidate, care se
mai aflã în studiu ºi necesitã o atenþie deosebitã.
Astfel, monografia Fibrilaþia atrialã reprezintã un succes
pentru autor, dl profesor, d.h.º.m., Aurel Grosu, iar pentru medicii
- cardiologi, interniºti, de familie  un ghid practic pentru acordarea
asistenþei medicale pacienþilor de profil. Monografia dlui A. Grosu
este foarte binevenitã ºi pentru cadrele didactice, pentru pregãtirea
tinerilor specialiºti  studenþi, rezidenþi, cercetãtori ºtiinþifici.
Alexandru Izvoreanu, dr., profesor universitar
Catedra Medicinã Internã nr.1
Facultatea Rezedenþiat ºi Secundariat Clinic
USMF Nicolae Testemiþanu
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Recenzie
Manualul Ecologie umanã
Centrul Editorial-poligrafic Medicina, Chiºinãu, 2006, 296 p.
Autor  Grigore Friptuleac, dr. h., profesor, ºef Catedrã Igienã, USMF Nicolae Testemiþanu
problemele de bazã ale ecologiei umane ºi sociale, reflectând, de
asemenea, compartimentele ecologiei medicale. Astfel se asigurã
complexitatea conþinutului ºi abordarea celor mai importante, la
etapa actualã, probleme.
Autorul acordã importanþa cuvenitã interrelaþiilor dintre
factorii ecologici ºi starea de sãnãtate a omului, influenþelor
reciproce asupra calitãþii mediului ºi a vieþii, consecinþelor posibile
cauzate de amestecul neechilibrat al omului în naturã ºi de
deteriorarea ei. Se insistã asupra necesitãþii respectãrii legislaþiei
ecologice ºi realizãrii mãsurilor de menþinere a puritãþii elementelor
de mediu ºi a indicilor principali de sãnãtate ai populaþiei. Lucrarea
oferã posibilitatea reprezentanþilor diverselor domenii ale ºtiinþei
contemporane, cum ar fi medicina, ecologia, agricultura, chimia,
biologia, geografia, filozofia, bioetica etc., sã mediteze asupra
multiplelor probleme ale ecologiei umane ºi sociale, noþiunilor ºi
principiilor de bazã la compartimentul corespunzãtor, asupra
strategiei de supravieþuire a omenirii, elaborãrii diverselor
paradigme de existenþã umanã în prezenta lume tehnogenã, sã
examineze fenomenul de dezvoltare durabilã de noosferizare a
sociumului, sã cunoascã cãile de asigurare a securitãþii ecologice.
Lucrarea, în opinia noastrã, are ºi anumite lacune, mai
mult de ordin teoretic ºi deci discutabile. Printre acestea am
menþiona identificarea de cãtre autor în anumite aspecte a ecologiei
umane cu ecologia socialã (vezi: cap. X 1- 4. p. 169-192, cap.
XVI, p. 265-292).
Ecologia umanã e interpretatã de noi (vezi, de exemplu: Èîí
Ñûðáó. Ëîãèêà ýêîëîãèuè. Êèøèíýó, ULIM, 1997) ca ºtiinþã
medico-biologicã ce studiazã interacþiunea omului (la nivel de
organism ºi parþial la nivel de psihic) cu mediul natural ºi cel
artificial; ºtiinþa despre perspectivele evoluþiei omului ca fiinþã
biologicã; ºtiinþa care are sarcina de a pãstra sau de a conserva, cât
mai mult posibil, dimensiunile actuale ale biologiei, corporalitãþii
omului  bazã a psihicului ºi a conºtiinþei umane.
Ecologia socialã, dupã pãrerea noastrã, este ºtiinþa complexã
despre interacþiunea societãþii umane cu natura; ºtiinþa despre
înscrierea societãþii umane cu enorma ei bazã tehnico-materialã
în natura terestrã; ºtiinþa despre optimizarea interacþiunilor
societãþilor concrete între ele ºi cu mediul natural. Ecologia socialã
se manifestã ºi la nivelul interacþiunii individului uman cu mediul
socio-cultural. Toate acestea nu minimalizeazã nicidecum valoarea
lucrãrii, deci meritele autorului.
Studenþii, rezidenþii ºi specialiºtii respectivi vor putea cãpãta
abilitãþi în soluþionarea problemelor ce þin de sãnãtatea populaþiei
ºi de starea ei dependentã de factorii ecologici, de cãile de asigurare
a securitãþii umane ºi a condiþiilor de existenþã ale individului.
Deci avem în faþã o apariþie valoroasã, o lucrare care neapãrat
se va înscrie în rândul manualelor de prestigiu atât de necesare
mediului studios ºi practic, unul dintre primele manuale de acest
gen în spaþiul românesc.

Supravieþuirea omenirii este asiguratã practic de toate
domeniile de ºtiinþã, însã printre ele se evidenþiazã ecologia ºi, în
special, ecologia umanã. Ea studiazã un ºir de fenomene
neordinare, cauzate de imperativele dezvoltãrii omenirii, cum ar
fi consolidarea asociaþiilor informaþionale, ecologice, filozofice,
cosmice etc. ºi a celei noosferice ca strategie civilizaþionalã a sec.
al XXI-lea. Despre aceste deziderate extrem de importante pentru
civilizaþia contemporanã, cât ºi despre alte momente referitoare la
calitatea mediului ºi la problemele de sãnãtate ale populaþiei, se
informeazã ºi se mediatizeazã viitorii medici în manualul de faþã,
realizarea cãrora ar contribui teoretic ºi practic la depãºirea
ecocrizei, care ameninþã contemporaneitatea cu o catastrofã
planetarã.
Cartea înglobeazã în sine, evident, cele mai moderne ºi cele
mai necesare compartimente cu tematicele: noþiune despre
ecologie, ecologie umanã ºi despre ecologie medicalã;
caracteristica factorilor ecologici; ecosistemele naturale;
ecosistemele umane; ecologia umanã  ºtiinþã despre
antropoecosisteme; potenþialul vital, de reproducere ºi de formare
a ecosistemelor antropizate; stilul de viaþã ºi calitatea existenþei
umane; dezvoltarea durabilã  opþiune pentru secolul XXI;
probleme ecologice globale ale mediului; ecologia nutriþiei,
ecologia socialã, culturalã mintalã; starea de sãnãtate a populaþiei
umane în ecosistemele contemporane; principiile ºi metodele
studierii sãnãtãþii populaþiei în ecologia umanã; adaptarea
organismului uman la factorii ecologici; protecþia ecosistemelor
umane. Observãm consecutivitatea expunerii materialelor,
începând cu aspectele ecologiei generale, trecând uºor la

Ion Sîrbu, dr. h., profesor universitar
Academician de onoare al Academiei Ecologice
din România, Iaºi
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Ëè÷íî ïðîôåññîðîì îïóáëèêîâàíî äâå êíèãè è
áîëåå 160 íàó÷íûõ ñòàòåé, ðåôåðàòîâ, ëåêöèé, ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé ïî ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì âíóòðåííåé
ìåäèöèíû. Çà 10 ëåò çàâåäîâàíèÿ êàôåäðîé â Êèøèíåâå, ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè êàôåäðû, óñòàíîâèëè íîðìû ïîêàçàòåëåé ëèïèäîâ êðîâè, õàðàêòåðíûå äëÿ çäîðîâûõ æèòåëåé ã. Êèøèíýó ñòàðøå 60 ëåò, îïóáëèêîâàëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ íàó÷íûõ ðàáîò, ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèé, ìîíîãðàôèþ.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîôåññîð Â. Í. Àíäðååâ ÷èòàë ñòóäåíòàì ëåêöèè íà âûñîêîì íàó÷íîì óðîâíå ñ äåìîíñòðàöèÿìè áîëüíûõ, ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ, âñåñîþçíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ íàó÷íûõ ôîðóìàõ. Ó÷åíèêè ïðîôåññîðà Â. Í. Àíäðååâà âîçãëàâëÿþò êàôåäðû íå
òîëüêî â Ð. Ìîëäîâà, íî è â ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Â òå÷åíèå 10 ëåò ïðîôåññîð Â. Í. Àíäðååâ áûë íåøòàòíûì ãëàâíûì ãåðèàòðîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ð. Ìîëäîâà. Â ïîëèêëèíèêàõ Êèøèíýó, Áåëüöü
áûëè îðãàíèçîâàíû ãåðèàòðè÷åñêèå êàáèíåòû, â êîòîðûõ âðà÷àìè-ãåðèàòðàìè îêàçûâàëàñü êîíñóëüòàòèâíîìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü ïîæèëûì è ñòàðûì ïàöèåíòàì.
Áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî ðåñïóáëèêàíñêèõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåöèé ïî ãåðèàòðè÷åñêîé òåìàòèêå ñ ó÷àñòèåì âðà÷åé-ãåðèàòðîâ, çàâåäóþùèõ òåðàïåâòè÷åñêèìè îòäåëåíèÿìè ðàéîííûõ áîëüíèö ðåñïóáëèêè.
Â æóðíàëàõ «Çäðàâîîõðàíåíèå», «Curierul medical»
áûëè îïóáëèêîâàíû ñòàòüè ïî âîçðàñòíûì èçìåíåíèÿì, ïî îñîáåííîñòÿì òå÷åíèÿ è ëå÷åíèÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ è äðóãèõ îðãàíîâ ó áîëüíûõ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà, îêàçàâ òåì ñàìûì ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü âðà÷àì-ãåðèàòðàì, òåðàïåâòàì, êàðäèîëîãàì è äð.
Ïðîôåññîðó Â. Í. Àíäðååâó ïðèñóùå òðóäîëþáèå,
÷óòêîñòü, âûñîêàÿ ýðóäèöèÿ, ðàçíîñòîðîííîñòü èíòåðåñîâ, ñêðîìíîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è ò.ä.
Çà ìíîãîëåòíþþ (áîëåå 60 ëåò) ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðîôåññîð îòìå÷åí ìíîãèìè áëàãîäàðíîñòÿìè, ãðàìîòàìè è ò.ä. ßâëÿÿñü êîíñóëüòàíòîì êàôåäðû
âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹3, ïðîôåññîð ïîëîí íàìåðåíèé
è â äàëüíåéøåì êîíñóëüòèðîâàòü è ó÷àñòâîâàòü â ïðîâåäåíèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé íà êàôåäðå.
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì ïðîôåññîðó Â. Í. Àíäðååâó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è äîëãîëåòèÿ.

Â. Í. Àíäðååâ ðîäèëñÿ 6 ìàðòà 1922 ã. â ñåìüå êðåñòüÿíèíà Äåìÿíñêîãî ðàéîíà Ïåòåðáóðãñêîé ãóáåðíèè,
Ðîññèè. Â ñâÿçè ñ ðåïðåññèðîâàíèåì îòöà îðãàíàìè
ÍÊÂÄ â 1937 ã. è ìàòåðèàëüíûìè òðóäíîñòÿìè ïðèøëîñü ïðåðâàòü îáó÷åíèå â ñðåäíåé øêîëå è ïîñòóïèòü
â Íîâãîðîäñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå íà ôåëüäøåðñêîå îòäåëåíèå, ãäå ïëàòèëè íåáîëüøóþ ñòèïåíäèþ. Ïîñëå ó÷åáû ïðèõîäèëîñü åùå è ïîäðàáàòûâàòü íà ðàçíûõ
ðàáîòàõ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Íîâãîðîäñêîãî ìåäèöèíñêîãî
ó÷èëèùà (â 1941 ã.) è â ñâÿçè ñ íà÷àëîì âîéíû, Â. Í.
Àíäðååâ âîåíêîìàòîì áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé
Àðìèè è íàïðàâëåí íà Ñåâåðî-Çàïàäíûé ôðîíò â êà÷åñòâå ñîëäàòà. Â àâãóñòå 1941 ã. áûë íàçàíà÷åí ôåëüäøåðîì ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå.
Âìåñòå ñ ÷àñòüþ ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå, ïðîðûâå, ñíÿòèè áëîêàäû Ëåíèíãðàäà è â îñâîáîæäåíèè Âûáîðãà. Â
îäíîì èç áîåâ Â. Í. Àíäðååâ áûë òÿæåëî êîíòóæåí è
ðàíåí. Ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ îí áûë íàçíà÷åí âîåííûì
ôåëüäøåðîì äèâèçèîíà, à ïîçäíåå - è ñàí÷àñòè áðèãàäû
ðåàêòèâíûõ ìèíîìåòîâ.
Â îáùåé ñëîæíîñòè çà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû Â. Í. Àíäðååâ íàãðàæäåí òðåìÿ îðäåíàìè è 20 ìåäàëÿìè.
Ïîñëå âîéíû (â 1947 ã.) ïîñòóïèë è â 1953 ã. îêîí÷èë ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò Ëüâîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Áûë çà÷èñëåí â êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó, à
ïîçæå ïåðåâåäåí â àññèñòåíòû êàôåäðû ôàêóëüòåòñêîé
òåðàïèè èíñòèòóòà. Âî Ëüâîâå, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðîâ Â. Õ. Âàñèëåíêî, Í. À. Êåâäèíà, Ñ. Â. Îëåéíèêà, ïîäãîòîâèë è çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ è äîêòîðñêóþ
äèññåðòàöèè.
Ïðîôåññîð Â. Í. Àíäðååâ îðãàíèçîâàë è çàâåäîâàë
êàôåäðàìè ãîñïèòàëüíîé òåðàïèè, âíóòðåííèõ áîëåçíåé,
ñóáîðäèíàòóðû â Àêòþáèíñêîì, Ïîëòàâñêîì è Êèøèíåâñêîì ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòàõ.
Íàó÷íàÿ íàïðàâëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ êàôåäð
áûëà â îñíîâíîì ïî ïðîáëåìàì ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ
ãèïåðòîíèåé è èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà ó ëèö ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ïî âûøåíàçâàííûì ïðîáëåìàì ïðîôåññîð ïîäãîòîâèë 11 êàíäèäàòîâ è 2 äîêòîðîâ ìåäèöèíñêèõ íàóê.
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funcþiile de: asistent, conferenþiar, profesor universitar; iar din
1971  ºef catedrã Stomatologie Chirurgicalã(chirurgie oromaxilo-facialã); decan al facultãþii Stomatologie (1966  1971).
Între anii 1994  2002 a activat la Universitatea Liberã
Internaþionalã din Moldova, în funcþiile de: ºef catedrã
Stomatologie, apoi Chirurgie OMF, decan al facultãþii
Stomatologie.
În 1965 susþine teza de doctor în ºtiinþe medicale cu tema:
Osteosinteza mandibulei prin construcþii heterogene, iar în 1982
 cea de doctor (doctor habilitat) în ºtiinþe medicale cu tema:
Aspecte actuale ale problemei despicãturilor labio-maxilopalatine congenitale. În timpul deþinerii funcþiei de ºef catedrã
a pregãtit 7 doctori în ºtiinþe medicale ºi a consultat pregãtirea a
3 teze de doctor habilitat. Este autor a peste 130 de lucrãri
ºtiinþifice, inclusiv 3 monografii, 2 îndreptare, 1 compendiu, 3
indicaþii metodice, 2 invenþii ºi 23 de inovaþii, deþine titlul de
Inventator al URSS.
Totodatã, profesorul A. Guþan, în decursul a mai mult de
4 decenii, deþine ºi alte funcþii în USMF Nicolae Testemiþanu
ºi în medicina Republicii Moldova, în deosebi în stomatologie.
De multe ori a fost ales în organele de conducere ale
organizaþiilor obºteºti ale universitãþii; în decurs de mai mulþi
ani a condus Comisia metodicã, Comisia de concurs a facultãþii,
Comisia de problemã a Ministerului Sãnãtãþii, concomitent fiind
membru al Consiliului de Experþi al Ministerului, specialist
principal în domeniul stomatologiei pediatrice, membru al
Consiliului ªtiinþific al universitãþii ºi al facultãþii.
În cadrul Societãþii stomatologilor din Republica Moldova
a executat funcþiile de membru, secretar, vicepreºedinte,
preºedinte al cârmuirii, delegat, membru al colegiului sau
redactor responsabil al lucrãrilor tuturor conferinþelor
(congreselor) stomatologilor din Republica Moldova, începând
cu anul 1963 pânã în prezent. În Societatea stomatologilor din
USSR a deþinut funcþiile de membru al Cârmuirii ºi al Prezidiului
acestei organizaþii, în calitate de delegat a participat la lucrãrile
tuturor celor 5 congrese postbelice ale stomatologilor din
Uniunea Sovieticã: IV (1962), V (1968), VI (1975), VII (1981)
ºi VIII (1987).
În anii 1991-1997 a deþinut funcþia de membru al colegiului
de redacþie al revistelor Curierul medical ºi S.O.S. ale
Ministerului Sãnãtãþii din Republica Moldova.
În prezent dl Profesor A. Guþan activeazã în calitate de
profesor al catedrei Chirurgie Oro-Maxilo-Facialã ºi
Stomatologie Ortopedicã a FPM, concentrându-ºi activitatea,
îndeosebi, asupra instruirii rezidenþilor, concomitent executând
funcþia de specialist-coordonator în decanatul facultãþii
Stomatologie. Este membru al consiliului acestei facultãþi. La
nivel de universitate este vicepreºedinte al grupului de lucru
pentru achiziþii publice. Profesorul A. Guþan acordã o mare
atenþie pregãtirii cadrelor ºtiinþifico-didactice atât la facultate,
cât ºi în afara ei, în calitate de referent sau de recenzent la tezele
de doctor ºi de doctor habilitat (în ultimii 8 ani  12 referinþe ºi
13 recenzii). Este redactor-ºef al revistei Medica stomatologica.
Deþine titlul de membru de onoare al Academiei Europene de
implantologie dentarã.

La 13 martie anul curent profesorul Arsenie Guþan
celebreazã onorabila vârstã de 80 de ani, dintre care 50 ºi
jumãtate deja i-a consacrat activitãþii rodnice în domeniul
stomatologiei.
Cãtre aceastã datã Domnia Sa vine cu un frumos palmares
de momente memorabile de viaþã ºi de muncã închinatã luptei
dârze pentru sãnãtatea mãriei sale Omul, Poporului, Patriei.
S-a nãscut în lunca legendarului Rãut, la Mitoc, judeþul
Orhei, al 7-lea copil din cei 11 ai familiei lui Manole ºi Eufrosinia
Guþan, cunoscuþi ca buni gospodari, apreciaþi ºi stimaþi în satul
natal, în satele vecine ºi chiar în târgul Orheiului unde, pe lângã
multe alte lucruri frumoase fãcute, au cununat vreo 15 perechi
de tineri îndrãgostiþi, au botezat odraslele la un ºi mai impunãtor
numãr de familii, au construit o frumoasã gospodãrie.
La vârsta de doar 5 ani pãrãseºte vatra natalã împreunã cu
toatã familia, complet ruinatã de apele Rãutului, care în acel an,
în mod deosebit ºi-a arãtat nu numai frumuseþea, ci ºi nãravul
necruþãtor al inundaþiilor primãvãratice, distrugând o jumãtate
de sat.
Când apele s-au retras, sinistraþii n-au mai dorit sã se
întoarcã în satul de odinioarã, înfiinþând, pe un loc mai ridicat,
altul, pe care l-au numit Pelivan. Dar, din lipsa unei ºcoli în
satul nou ºi din dificultatea de a frecventa ºcoala din satul vechi,
în 1940 familia se mutã în oraºul Orhei.
Aici, în acest an, se înscrie la ºcoala primarã
moldoveneascã unde, cu succes absolveºte clasa I de
adolescenþi. Mai departe ºi-a urmat studiile fãrã dificultãþi pânã
în 1949, când absolveºte clasa a IX-a a ºcolii medii
moldoveneºti.
La aceastã etapã intervine o întrerupere de un an, cauzatã
de deportarea familiei în Siberia. Clasa a X-a o absolveºte în
ºcoala medie rusã în 1951, în oraºul Taiºet din regiunea Irkutsk
a Federaþiei Ruse.
Studiile superioare ºi le face tot pe aceste meleaguri, în
capitala Siberiei Orientale  oraºul Irkutsk unde, în 1956,
absolveºte cu menþiune Institutul de Stat de Medicinã, Facultatea
Stomatologie.
Ministerul Sãnãtãþii al URSS îi satisface cererea de a fi
repartizat în RSS Moldoveneascã unde, pânã în 1960, activeazã
ca medic stomatolog ºi chirurg generalist, mai întâi în satul
Isacova, apoi în spitalul raional Orhei.
În aa. 1960-1961 absolveºte secundariatul clinic la Institutul
de Medicinã ¹ 1 I. P. Pavlov din Leningrad (Sankt-Petersburg),
în cadrul catedrei Chirurgie Maxilo-Facialã ºi Stomatologie.
În perioada aa. 1962-1994 activeazã în calitate de
colaborator al Institutului (Universitãþii) de Stat de Medicinã ºi
Farmacie Nicolae Testemiþanu, unde consecutiv deþine
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deschide o clinicã universitarã. În decembrie 1977, Institutului de
Medicinã îi este transferat blocul fostei policlinici republicane
(Toma Ciorbã, 42), unde în 1978 a fost organizatã Clinica
Stomatologicã universitarã  Centru metodic, consultativ ºi de
pregãtire a cadrelor din Republica Moldova. De la fondare ºi pânã
în 1988, S. Sîrbu este directorul acestei clinici.
Incontestabilã este contribuþia doamnei la formarea
colectivelor catedrei Stomatologie Terapeuticã ºi Clinicii
Stomatologice, a complexului metodico-didactic al acestor
subdiviziuni, care asigurã pregãtirea la nivel a stomatologilor.
Aptitudinile didactice ºi manageriale ale dnei S. Sîrbu s-au
manifestat plenar în exercitarea funcþiei de decan al facultãþii
Stomatologie, în perioada aa. 1986-1993, când a participat la
elaborarea Concepþiei de instruire continuã universitarã ºi
postuniversitarã a medicilor ºi a farmaciºtilor.
Cunoºtinþele vaste, practica bogatã, principialitatea, exigenþa
faþã de sine, faþã de colaboratori, studenþi ºi rezidenþi ºi-au spus
cuvântul în reuºita studiilor la facultate, aceasta clasându-se de
nenumãrate ori pe primul loc în cadrul universitãþii. Dna S. Sîrbu
a elaborat primul plan de studii al Facultãþii Stomatologie ºi a
organizat trecerea predãrii în limba românã.
Fructuoasa activitate desfãºuratã de cãtre dna S. Sîrbu s-a
soldat cu peste 140 de lucrãri ºtiinþifice, inclusiv o monografie, 2
compedii, 6 recomandãri metodice º. a. A participat activ la
traducerea în limba românã a manualului studenþesc la disciplina
respectivã.
Dna S. Sîrbu este conducãtor ºtiinþific a douã teze de doctor
în medicinã, recenzent oficial ºi neoficial la mai multe teze, fiind
înalt apreciatã în calitate de consultant profesionist de talie înaltã
al tinerilor competitori.
Dna S. Sîrbu este un pedagog ºi un medic iscusit. Lecþiile
teoretice ºi lecþiile practice sunt þinute cu o mare mãiestrie ºi
iscusinþã didactico-profesionistã. Domnia Sa se bucurã de succes
printre studenþi ºi colegii de breaslã.
Activitatea didacticã fructuos se îmbinã cu participarea în
viaþa socialã: de trei ori (1982, 1984, 1987) a fost aleasã deputat
al Sovietului Orãºenesc, iar portretul dumneaei a fost expus pe
Tabla de Onoare a oraºului. În prezent este membrul al Comisiei
de atestare a medicilor, al Grupului de lucru pentru achiziþionarea
utilajului ºi materialelor în universitate, al Consiliului ºtiinþific al
facultãþii, al Colegiului de redacþie al revistei Medicina
Stomatologicã etc.
Dna S. Sîrbu este unul dintre fondatorii facultãþii
Stomatologie din Republica Moldova; sub conducerea dumneaei
s-a format ºcoala autohtonã de Stomatologie Terapeuticã.
Distinsa doamnã Sofia Sîrbu a fost apreciatã dupã merit atât
de comunitatea medicalã ºi pedagogicã, cât ºi de instanþele
guvernamentale. Este Laureat al Premiului de Stat al Republicii
Moldova, Lucrãtor emerit al învãþãmântului public, este decoratã
cu medalia Pentru vitejie în muncã ºi, recent, a devenit cavaler al
ordinului Gloria muncii.
Cu prilejul împlinirii onorabilei vârste, colegii, tineretul
studios îi doresc stimatei dne profesor Sofia Sîrbu, multã sãnãtate,
ani mulþi ºi rodnici, cu împliniri profesionale, prosperare ºi liniºte
sufleteascã.

Dna Sofia Sîrbu s-a nãscut la 6 ianuarie 1937 în satul Izvoare,
judeþul Orhei, Moldova, într-o familie numeroasã (7 fete ºi 2 bãieþi).
Dupã absolvirea ºcolii medii, în 1954, susþine examenele de
admitere la Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu ºi, împreunã
cu alþi 24 studenþi, este îndreptatã la Harkov (Ucraina), la Institutul
de Medicinã ºi Stomatologie.
În 1959, ºi-a început activitatea profesionalã în Policlinica
Stomatologicã din Chiºinãu, fiind inclusã în brigãzile de asanare a
copiilor din municipiu.
La o audienþã cu rectorul Institutului de Medicinã, N.
Testemiþanu, pe 8 martie 1960, i se propune sã facã secundariatul
clinic la terapia stomatologicã. Din iunie 1960 pânã în iulie 1961,
S. Sîrbu îºi face studiile la catedra Stomatologie Terapeuticã a
Institutului de Medicinã din Kiev. Îºi aminteºte cu mare dragoste
ºi cu recunoºtinþã de cei care i-au fundamentat bazele didactice ºi
i-au deschis calea de pedagog: profesorii I. Novic, S. Francovschi,
N. Danilevschi ºi mulþi alþi colaboratori ai catedrei.
La 1 iulie 1961 dna S. Sîrbu este rechematã de la studii ºi
numitã în funcþie de asistent la catedra Stomatologie Terapeuticã,
fiind împuternicitã de cãtre rectorul N. Testemiþanu sã organizeze
procesul instructiv-didactic la catedrã.
Pe 1 septembrie 1961 au început lecþiile practice la catedra
respectivã, amplasatã în Policlinica Republicanã. Catedra era dotatã
cu 10 bor-maºini de picior  pentru cursul preclinic, iar lucrul
clinic se efectua la 2 fotolii cu 2 bor-maºini electrice simple.
Pe 17 decembrie 1962, prin ordinul rectorului, dna S. Sîrbu
este numitã ºef catedrã, funcþie pe care a deþinut-o timp de 24 de
ani (1962  1986) ºi la care a renunþat din propria-i dorinþã.
Treptat baza tehnico-materialã a catedrei se lãrgeºte: în 1966
 pânã la 18 locuri de lucru pentru studenþi, deºi cursul preclinic
era transferat dintr-un subsol în altul.
În 1967, dna S. Sîrbu susþine prima tezã în pedodonþie, în
Moldova, cu tema Modificãrile de vârstã ale pulpei dinþilor
temporari ºi particularitãþile evoluþiei clinice a pulpitelor la copii.
În 1973 S. Sîrbu face o stagiune de 10 luni la catedra
Histologie ºi Embriologie Oralã, facultatea Stomatologie din
Toronto (Canada). Concomitent, dânsa s-a familiarizat cu
organizarea instruirii cadrelor de profil ºi cu nivelul asistenþei
stomatologice în Canada.
Comparând condiþiile de lucru în clinicile din Canada (Toronto,
Montreal, Otava, Vancuver), pe care le-a vizitat, ºi unele din Moscova,
Kiev, permanent opteazã pentru o clinicã universitarã în Chiºinãu.
În anii 1975-1987 a deþinut funcþia de preºedinte al Asociaþii
medicilor-stomatologi din R. Moldova, activitatea cãreia este
apreciatã de Consiliul ºtiinþific al Ministerului Sãnãtãþii ca una
dintre cele mai rezultative.
Ca preºedinte al asociaþiei, în 1977, face demers în Consiliu
de miniºtri al republicii, unde argumenteazã necesitatea de a
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În postura de ºef studii e mereu perseverent,
Mult îi place disciplina, e pedant ºi exigent,
Cu deviza Fã ca mine, fã mai bine decât mine!
ªi ce cere de la alþii, singur regula susþine.
Te-nþelege, þi dã povaþã, dojeneºte când greºeºti,
Liniºtit dã explicaþii, dacã nu îl amãgeºti,
De-a simþit nu mai þii minte unde eºti ºi un te duci,
ªi-n aceste circumstanþe taie poala ºi-apoi fugi.
Duritatea-n aparenþã ºi dreptate în esenþã,
Echitabila-i natura emanã perseverenþã.
Deja de mulþi ani devenit prodecan,
Studenþii strãini îi mai spun ºi Vulcan.
Putem explica asta doar într-un fel:
Amprentã în creierul lor de la el,
Cãci unii dintre ei ce-s dispuºi s-amãgeascã
Lovesc o redutã de-a dreptul ostãºeascã,
Nu merge la el ºiretlic, ºi-amãrâþii
Dezamãgiþi cam, dau bir cu fugiþii.
Fiind un om cu energie, pedagog devotat,
Alterneazã ºi catedrã, ºi lucru în decanat,
Cu mulþi studenþi contacteazã, psihologii diferite,
De-aia zilele cu soare îi devin ºi mohorâte.
Astã muncã oboseºte, fie omul cât de bun,
ªi necesitã tãrie, ºi rãbdare, ºi tutun.
De-altfel colegi de breaslã-n decanat îi reproºeazã
Cã Domnia Sa întruna cam prea puþintel fumeazã.
Contribuþie mãreaþã-ºi are-n planul nou de studii,
Ce dureri de cap îi face asta ºtim cu certitudini.
Gospodar este din fire ºi mai are-o calitate
Pasiune extremalã pentru tot ce e cu roate.
Cã crescuse el o fiicã, asta noi o ºtim cu toþi,
Dar mândria cea mai mare sunt de fapt ai sãi nepoþi.
O sã ne oprim aici, dorindu-i o viaþã lungã,
Fericire, sãnãtate, s-aibã ºi mulþi bani în pungã,
Întruna sã atingã ce pune în þel,
Balansu electrolitic sã-i fie la nivel,
Sã-i fie-ntreaga viaþã, doar bucurii ºi flori,
Studenþii-n permanenþã - doar recunoscãtori,
Faþã de el respectul, iubirea cu adaos
ªi din sistemul limbic, ºi din hipotalamus.
Acestu-i om cu foc îi spunem, în final,
Un de asemenea fierbinte salut colegial.

Cu 60 de ani în urmã la Þiganca s-a nãscut
Un om devotat ºtiinþei, în fiziologie scut,
Om energic, cu dreptate ºi în toate cu elan,
Ãsta-i conferenþiarul Nicolae Bolocan.
ªcoala vieþii, ca la alþii, îºi are un început,
Finisase ºcoala medie ºi-a plecat la institut,
ªi în anii studenþiei îºi cãleºte organismul,
Viitorul fiziolog practica cu spor ciclismul.
Finisase Alma Mater ºi examene susþine
Cu aprecieri înalte, la catedrã el rãmâne,
Duce câte 10 grupe cu o mare energie,
Din studente îºi alege viitoarea sa soþie.
Alterna cu armonie lucru, viaþa familialã,
Iatã ºi-a ales ºi teza, din nou munca cu spoialã,
Inima-n hiperbarie-i studiul sãu, axând veridic
Studiul pe parametri ºi balans electrolitic.
În desfãºurarea tezei a avut ºi greutãþi,
Dar pe toate le-nvinses ale sale capacitãþi.
Aºtepta cu nerãbdare ºobolani cu avionul,
Pe Domnia Sa atuncea nu-l oprea nici chiar ciclonul.
Timpul în desfãºurare nu trecea prea monoton,
ªi nevoia îl impuse sã facã multe sincron.
Cu o mânã aera el inimioara în bãiþã,
Iar cu alta prin fereastrã-ºi legãna încet fetiþa.
ªi mulþi ani dupã aceea, el munceºte cu mult har
Pânã când devine-n fine domn conferenþiar.
Întreaga sa viaþã aratã-n orice loc,
Cum se cãleºte soarta unui fiziolog.
Ea se cãleºte-n foc, ea se cãleºte-n sare,
Ea se cãleºte-n patimi ºi în sudoare,
Imensa-i energie se aprinde cu ardoare,
Devine totalmente de-a dreptul molipsitoare.
Dupã ani ºi ani în ºir Dumnealui devine practic
Om supus, sârguincios al procesului didactic,
ªi întruna cu-ndrãznealã, ºi întruna cu silinþã,
Bazat pe-o dictaturã a proprii conºtiinþe.

Victor Ojog, asistent universitar
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Âåäóùèé ïðîèçâîäèòåëü ìåäèêàìåíòîâ ñòðàí Áàëòèè À.Î. Grindeks

Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà
«ÁÅÒÀÌÀÊÑ» â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
Á. Êóï÷à
Ëàòâèéñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, Ðèãà
ÁÅÒÀÌÀÊÑ (ñóëüïèðèä) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåìíîãî÷èñëåííûõ ò.í. ìÿãêèõ, ëåãêèõ èëè àòèïè÷íûõ íåéðîëåïòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïñèõîòðîïíîãî äåéñòâèÿ áåòàìàêñà
ñâÿçàíà ñ ïðîòèâîðå÷èâûìè îïðåäåëåíèÿìè. Èññëåäîâàòåëè íàçûâàþò åãî ïðåïàðàòîì ìíîãîñòîðîííåãî äåéñòâèÿ, òèìîíåéðîëåïòè÷åñêèì èëè íåéðîëåïòè÷åñêèì ñðåäñòâîì, îáëàäàþùèì òèìîàíàëåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Îïðåäåëåíèå «ìÿãêîå íåéðîëåïòè÷åñêîå ñðåäñòâî» ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Áåòàìàêñ îêàçûâàåò êàê íåéðîëåïòè÷åñêîå, òàê è
àíòèäåïðåññèâíîå âîçäåéñòâèå. Àíòèïñèõîòè÷åñêîå äåéñòâèå Áåòàìàêñà ÿâëÿåòñÿ ñëàáûì è ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî ïðè ëå÷åíèè äåïðåññèâíî-ïàðàíîèäàëüíûõ ñîñòîÿíèé âûñîêèìè äîçàìè ïðåïàðàòà  äî
1200 ìã â äåíü. Äàííûé ïðåïàðàò íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êóïèðîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ âîçáóæäåíèé, íå ëå÷èò ìàíèàêàëüíûõ ñîñòîÿíèé, íî
ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Íà àòèïè÷íîñòü Áåòàìàêñà óêàçûâàþò ñëåäóþùèå ñâîéñòâà:
îí î÷åíü ðåäêî âûçûâàåò ýêñòðàïèðàìèäíûå íàðóøåíèÿ èëè îñòðûå ãèïîòîíè÷åñêèå ðåàêöèè, è ïðàêòè÷åñêè íå âûçûâàåò äåïðåññèé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå Áåòàìàêñ ìîæåò íàäåæíî ïðèìåíÿòüñÿ â îáùåé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå.
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ Áåòàìàêñà ïîêàçûâàþò,
÷òî ìåäèêàìåíò:
· äåéñòâóåò ñåëåêòèâíî íà ñòðóêòóðû ãèïîòàëàìóñà è ðåãóëèðóåò ôóíêöèè âåãåòàòèâíûõ öåíòðîâ;
· óñòðàíÿåò ðâîòó öåíòðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïóòåì òîðìîæåíèÿ áóëüáàðíîé îáëàñòè ìîçãà;
· óëó÷øàåò àïïåòèò (ýòî âîçäåéñòâèå òàêæå ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì è, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî ñ îáëàñòüþ amygdalum).
Âñëåäñòâèå óêàçàííûõ ñâîéñòâ, ïðåïàðàòû ñóëüïèðèäà âíà÷àëå ïðèìåíÿëèñü â ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, ãäå ïîêàçàíèÿ ñîõðàíÿþò àêòóàëüíîñòü è ñåãîäíÿ. Êëèíè÷åñêèìè íàáëþäåíèÿìè äîêàçàíî, ÷òî ïðåïàðàò ðåãóëèðóåò ìîòîðèêó ïèùåâàðèòåëüíîãî
òðàêòà, óñòðàíÿÿ ñïàñòè÷åñêèå ðåàêöèè. Îí ïîäàâëÿåò ÷ðåçìåðíîå
âûäåëåíèå æåëóäî÷íîãî ñîêà è ñíèæàåò åãî êèñëîòíîñòü, ñïîñîáñòâóåò ñåêðåöèè çàùèòíîé ñëèçè, ïðåäîõðàíÿÿ ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó
æåëóäêà îò îáðàçîâàíèÿ ÿçâ. Áåòàìàêñ â ñîñòîÿíèè óëó÷øèòü âàñêóëÿðèçàöèþ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà è êèøîê è óñêîðÿåò èõ
âîññòàíîâëåíèå. Ïðåïàðàò áëàãîïðèÿòíî äåéñòâóåò ïðè ñïàñòè÷åñêîì è ýðîçèâíîì êîëèòå, à òàêæå ïðè äèñêèíåçèè æåë÷åâûâîäÿùèõ
ïóòåé. Â ñëó÷àÿõ óïîìÿíóòûõ íàðóøåíèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå òàáëåòîê Áåòàìàêñà âíóòðü ïî 50 ìã òðèæäû â äåíü èëè åãî
ïàðåíòåðàëüíîå ââåäåíèå.
Äàííûé ïðåïàðàò ìîæåò ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ñîìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé, âûçâàííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, íàïðèìåð, íåâðîòè÷åñêîé ðâîòû, ôóíêöèîíàëüíîãî ïîíîñà, ìèãðåíè. Ìåäèêàìåíò èñïîëüçóåòñÿ òàêæå äëÿ ëå÷åíèÿ
íåâðîçîâ, îñîáåííî áëàãîïðèÿòíî îí äåéñòâóåò íà äèíàìèêó ñîìàòîôîðìíûõ íàðóøåíèé, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ñîìàòèçàöèÿ, èïîõîíäðèÿ è ñîìàòîôîðìíûå âåãåòàòèâíûå ðàññòðîéñòâà.
Ñîìàòèçàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ áåñïðåðûâíûìè, ÷àñòî ìåíÿþùèìèñÿ æàëîáàìè ñîìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (èçæîãà, îùóùåíèå
äàâëåíèÿ â æåëóäêå, êîæíûé çóä, ïîêàëûâàíèå), äëÿùèìèñÿ ìåñÿöàìè, äàæå ãîäàìè, äëÿ êîòîðûõ, îäíàêî, äàæå ñàìîå òùàòåëüíîå
êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íå âûÿâëÿåò ìåñòíîé îðãàíè÷åñêîé ïðè÷èíû. Ãëàâíûé ïðèçíàê èïîõîíäðèè  ýòî áåñïîêîéñòâî è ìûñëè î
âîçìîæíîé ñîìàòè÷åñêîé áîëåçíè, õîòÿ ïîâòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
âðà÷åé ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé íèêàêîé ïàòîëîãèè íå óñòàíàâ-

ëèâàþò. Îáà óêàçàííûõ âèäà íàðóøåíèé ó ïàöèåíòîâ ìîãóò êîìáèíèðîâàòüñÿ.
Â ãðóïïå áîëüíûõ ñ ñîìàòîôîðìíûìè âåãåòàòèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè æàëîáû ïðåèìóùåñòâåííî èìåþò âåãåòàòèâíûé õàðàêòåð  íàèáîëåå ÷àñòî óïîìèíàåòñÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ, ïèùåâàðèòåëüíàÿ èëè äûõàòåëüíàÿ ñèñòåìû (ñåðäöåáèåíèå, ïîòëèâîñòü,
äàâëåíèå â ãîðëå èëè ïîä ëîæå÷êîé, çàòðóäíåííîå äûõàíèå è äð.)
áåç ëîêàëüíîé ïàòîëîãèè êîíêðåòíîãî îðãàíà èëè ñèñòåìû îðãàíîâ.
Ê íèì îòíîñÿòñÿ òàê íàçûâàåìûå íåâðîçû ñåðäöà, íåéðîöèðêóëÿòîðíûå äèñòîíèè, íåâðîçû æåëóäêà, ïñèõîãåííûé ìåòåîðèçì è ò.ä.
Íà ïðàêòèêå ýòè íàðóøåíèÿ çà÷àñòóþ âñòðå÷àþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
òðåâîãîé è/èëè äåïðåññèâíîé ñèìïòîìàòèêîé. Â òàêèõ êëèíè÷åñêèõ
ñëó÷àÿõ Áåòàìàêñ îäèí èëè â êîìáèíàöèè ñ àíòèäåïðåññàíòàìè èëè
òðàíêâèëèçàòîðàìè íà ôîíå ïñèõîòåðàïèè äàåò, êàê ïðàâèëî, õîðîøèé òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò. Îïòèìàëüíàÿ äîçà Áåòàìàêñà äëÿ
äàííûõ ïàöèåíòîâ ðàâíà 100-400 ìã â äåíü.
Ïðåïàðàò îáëàäàåò íå ïðÿìûì, à ëèøü îïîñðåäîâàííûì, òèìîàíàëåïòè÷åñêèì äåéñòâèåì. Îäíàêî, Áåòàìàêñó ïðèñóùå âûðàæåííîå àêòèâèçèðóþùåå äåéñòâèå, ìåäèêàìåíò ñ óñïåõîì ïðèìåíÿåòñÿ â òåðàïèè äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé, òàê êàê àêòèâèçèðóåò ïîâåäåíèå, ñòèìóëèðóåò âíèìàíèå è óìåíüøàåò ïñèõîìîòîðíóþ çàòîðìîæåííîñòü. Èíîãäà ïðåïàðàò ìîæåò âûçâàòü ïðèçíàêè ýéôîðèè. Îí
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé áåññîííèöû, ïîýòîìó íåæåëàòåëüíî åãî íàçíà÷åíèå ïîçæå ÷åì çà 6 ÷àñîâ äî îòõîäà êî ñíó. Ðåêîìåíäóåìàÿ
íà÷àëüíàÿ äîçà äëÿ äàííûõ ïàöèåíòîâ  50 ìã äâàæäû â äåíü, ïðè
íåîáõîäèìîñòè äîçà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà äî 400 ìã â äåíü. Ïðè
íàçíà÷åíèè äåïðåññèâíûì ïàöèåíòàì Áåòàìàêñà âìåñòå ñ àíòèäåïðåññàíòàìè íàäî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå, ÷òî èõ äåéñòâèå óñêîðÿåòñÿ è óñèëèâàåòñÿ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåïàðàòîâ ãðóïïû ñóëüïèðèäà ïîáî÷íûå
ÿâëåíèÿ íàáëþäàþòñÿ ñðàâíèòåëüíî ðåäêî, îäíàêî, ïàöèåíòîâ, â
îñîáåííîñòè ìîëîäûõ æåíùèí, íàäî ðåãóëÿðíî îñìàòðèâàòü è îïðàøèâàòü, ÷òîáû ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Âî
âðåìÿ òåðàïèè Áåòàìàêñîì íàèáîëåå ÷àñòî íàáëþäàþò àìåíîðåþ,
ãàëàêòîðåþ, îæèðåíèå, óñèëåíèå âîëîñÿíîãî ïîêðîâà, îñîáåííî íà
êîíå÷íîñòÿõ. Ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ îáðàòèìû è èñ÷åçàþò ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà. Äðóãèå ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ (áðóêñèçì, äèñêèíåçèè) íàáëþäàþòñÿ ðåäêî. Îíè óñïåøíî ëå÷àòñÿ öèêëîäîëîì, ðîìïàðêèíîì è íîîòðîïíûìè ñðåäñòâàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ è êëèíè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ óêàçûâàþò íà òî, ÷òî äàííûé íåéðîëåïòè÷åñêèé
ïðåïàðàò ïðèãîäåí äëÿ ëå÷åíèÿ ñîìàòè÷åñêèõ áîëåçíåé è íåâðîçîâ, äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ãåðèàòðèè è, ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè åãî ïñèõîòðîïíîãî äåéñòâèÿ, òàêæå â ïñèõèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Ëèòåðàòóðà
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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
3 pânã la 6.

2. Ðåôåðàòû ïå÷àòàþò, íà÷èíàÿ íà
òèòóëüíîì. Â êîíöå ðåôåðàòîâ ïðèâîäÿò êëþ÷åâûå ñëîâà, îò 3 äî 6.

2. The abstract should be of 8-12 lines
in the original language and in English. It
ends with key words, 3 to 6.

3. Textul articolelor clinice, experimentale (pânã la 15 pagini) ºi al publicaþiilor scurte va cuprinde: introducere,
materiale ºi metode, rezultate obþinute,
discuþii ºi concluzii. Altã structurã se va
accepta, dacã aceasta va corespunde
conþinutului materialului.

3. Òåêñò ñòàòåé êëèíè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïëàíà (äî 15 ñòðàíèö)
äîëæåí ñîñòîÿòü èç: ââåäåíèÿ, ìàòåðèàëà è ìåòîäîâ, ðåçóëüòàòîâ, îáñóæäåíèÿ è âûâîäîâ. Èíîå èçëîæåíèå äîïóñòèìî, åñëè îíî ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ.

3. The text of articles for clinical, experimental (till 15 pages) and brief reports
should consist of: Introduction, Material
and Methods, Results, Discussion, Conclusions.

Atricolele de sintezã nu vor depãºi
20 de pagini, bibliografia pânã la 20
surse.

Îáçîðíûå ñòàòüè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 20 ñòðàíèö è âêëþ÷àòü áîëåå 20
èñòî÷íèêîâ.

4. Tables and figures type, numbering
consecutively with explanatory matter.

4. Tabelele ºi figurile sã fie enumerate ºi însocite de legendã. Figurile color
se vor publica din sursele autorului.

4. Òàáëèöû è ðèñóíêè íóìåðóþò è
ñîïðîâîæäàþò ïîÿñíåíèÿìè. Öâåòíûå
ôîòî ïå÷àòàþòñÿ èç ñðåäñòâ àâòîðîâ.

Review articles must not exceed 20
pages or contain more than 20 references.

Color illustration will be reproduced at
the Authors expense.
5. References are listed in order of appearance in the text, and the appropriate
numbers are inserted in the text in superscript at the proper places. References must
follow the general arrangement outlined in
International Committee of Medical Journal Editors requirements for manuscripts
submitted to biomedical articles.

5. Bibliografia în ordinea referinþei
în text, care va corespunde cerinþelor International Committee of Medical Journal Editors pentru publicaþiile medicobiologice.

5. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû ïå÷àòàþò â
ïîðÿäêå ïîÿâëåíèÿ â òåêñòå ññûëîê è â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèì ñòàòüÿì Ìåæäóíàðîäíûì êîìèòåòîì èçäàòåëåé ìåäèöèíñêèõ æóðíàëîâ.

* Lucrãrile vor fi prezentate în 3
exemplare ºi pe suport electronic.

* Ñòàòüþ ïîäàþò â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ
è â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

* Submit three copies of article and
electronic drive.

* Scrisoarea de însoþire. Articolele
vor fi însoþite de o scrisoare în adresa
redactorului-ºef Boris Topor, dr.h., prof.,
din partea autorului, responsabil pentru
corespondenþã.
Scrisoarea va confirma, cã toþi autorii
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